
На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Босне и Херцеговине”, 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, 31/16 и 41/20), члана 39. став 
2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 7. став 1. Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 57/17, 60/17, 10/18 и 
36/19) и члан 37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор”, бр. 15/17 и 12/08), Скупштина општине Прњавор на ------сједници одржаној дана 
-----------. 2022. године, донијела је 

 
 

    Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању једног члана Општинске изборне комисије Прњавор 

 
 

1. -------------------------- именујe се за члана Општинске изборне комисије Прњавор. 
 
2. Мандат члана Општинске изборне комисије Прњавор траје седам година и тече 

од давања сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на Рјешење о 
именовању члана Општинске изборне комисије Прњавор. 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу након давања сагласности од стране Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине, уз забиљешку броја и датума сагласности, након 
чега ће се објавити 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, 31/16 и 41/20) прописано је да чланове општинске изборне комисије 
именује општинско вијеће, односно скупштина општине, уз сагласност Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине, на основу јавног огласа по процедури коју утврђује 
Централна изборна комисија посебним прописом, док је чланом 39. став 2. тачака 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласинк Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19) 
прописано да Скупштина бира и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника 
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника општине и чланове сталних и 
повремених радних тијела скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине и 
начелника одјељења, односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом. 

Чланом 7. став 1. тачка д) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 57/17, 60/17, 10/18 и 36/19 – у 
даљем тексту: „Упуство“) прописано је да надлежни орган, цијенећи положај кандидата на 
ранг-листи из тачке ц) истог члана, доноси одлуку о именовању чланова изборне комисије. 

Чланом 7. став 1. тачка ц) Упутства, прописано је да по затварању јавног огласа 
конкурсна комисија подноси писани извјештај надлежном органу, у којем наводи све 
релевантне податке за сваку особу која је поднијела захтјев по јавном огласу, да у наведеном 
извјештају конкурсна комисија врши класификацију кандидата на оне који испуњавају 
услове тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају услове, уз образлложење, те да 
са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа конкурсна комисија обавља интервју, 



према претходно утврђеним критеријима, након чега врши бодовање и сачињава ранг-листу 
са редослиједом кандидата према успјеху (укупном броју бодова) постигнутом на интервјуу 
и исти доставља надлежном органу. 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана 3.2.2021. године, донијела 
је Одлуку о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне 
комисије Прњавор, број: 01-022-18/21 од 3.2.2021. године, („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 5/21), и Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном 
огласу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор, број: 01-111-1/21 
од 3.2.2021. године, („Службени гласник општине Прњавор”, бр. 5/21). 

Јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Прњавор 
објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске”, број 13/21 од 17.2.2021. године, 
дневном листу „Вечерње новости” од 20.2.2021. године и на интернет страници општине 
Прњавор (www.prnjavor.ba). 

Стручна служба Скупштине општине Прњавор је 1. марта 2021. године комплетан 
предмет број 01-022-18/21 са пријавама кандидата за члана Општинске изборне комисије 
Прњавор, доставила Комисији за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање 
једног члана Општинске изборне комисије Прњавор. 

Комисија је након завршеног поступка, по Јавном огласу за именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Прњавор, сачинила Извјештај са ранг-листом, који је дана 
24.3.2021. године доставила Скупштини општине Прњавор на даље поступање. 

У Извјештају је наведено: да се на Јавни оглас за именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Прњавор благовремено пријавило 12 кандидата: Бојана 
Кузмановић, Славиша Јованић, Биљана Гвозден, Бојан Бајић, Славен Југовић, Новка 
Бијелонић Петровић, Игор Кањски, Боро Трамошљанин, Јелена Шушак, Драган Малић, 
Срђан Вујасиновић и Милан Војводић. 

Комисија је констатовала да су пријаве: Славише Јованића, Бојана Бајића, Игора 
Кањског, Драгана Малића и Милана Војводића, непотпуне па их није ни разматрала. 

Седам кандидата који су испуњавали услове, тражене Јавним огласом, и чије су 
пријаве биле благовремене и потпуне (Биљане Гвозден, Славена Југовића, Новке Бијелонић 
Петровић, Боре Трамошљанина, Јелене Шушак, Срђана Вујасиновића и Бојане 
Кузмановић) позвани су на интервју. Од седам позваних кандидата интервјуу није 
приступила Јелена Шушак. 

Након завршеног интрвјуа Комисија је утврдила ранг-листу кандидата по којој је 
Боро Трамошљанин добио 62 бода, Новка Бијелонић-Петровић 60 бодова, Срђан 
Вујасиновић 54 бода,  Бојана Кузмановић 51 бод, Славен Југовић 47 бодова и Биљана 
Гвозден 43 бода. 

У складу са чланом 7. тачка д) Упутства, такође цјенећи искуство кандидата у 
провођењу избора и узимајући у обзир и члан 20. став 2. Закона о равноправности полова у 
Босни Херцеговини – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 
32/10 - у даљем тексту: „ЗоРП“) Комисија за избор и именовање Скупштине општине 
Прњавор на својој 17. сједници одржаној дана 08.09.2021. године у 8,30 сати предложила је 
кандидата  Југовић Славена за члана Општинске изборне комисије.  

Скупштина општине Прњавор је на својој сједници одржаној дана 08.09.2021. 
године донијела рјешење број 01-111-57/21 којим је за члана ОИК-а именован Југовић 
Славен и рјешење је достављено Централној изборној комисији БиХ ради давања 
сагласности на исто.  

У том поступку ЦИК БиХ је утврдила низ пропуста Конкурсне комисије и предмет 
именовања једног члана ОИК Прњавор вратила на поновни поступак. 

У поновном поступку Конкурсна комисија је поступила по налогу ЦИК БиХ и 
провела поновни поступак у којем је разматрала раније одбачене пријаве Игора Кањског, 
Драгана Малића (одустао од интервјуа) и Милана Војводића, те  предложила нову ранг 



листу и предмет доставила Скупштини општине на даљи поступак именовања једног члана 
ОИК Прњавор. 

Комисија за избор и именовање Скупштине општине је након извршеног увида 
Конкурсне комисије у поновљеном поступку на својој 18. сједници затражила од Стручне 
службе да ОИК Прњавор достави податке о изборном искуству пријављених кандидата, с 
обзиром на чињеницу да су од осам кандидата (који испуњавају услове из Јавног огласа) 
дипломирани правници са различитим изборним искуством. Ово су тражили ради 
правилнијег одлучивања. Како ОИК Прњавор није доставио тражене податке Комисија за 
избор и именовање Скупштине општине је Скупштини поново предложила да за једног 
члана ОИК Прњавор именује Југовић Славена који је према стању у спису предмета имао 
највеће изборно искуство, а на ранг листи, у поновљеном поступку Конкурсне комисије 
именовани је седморангирани. Прворангирани је Игор Кањски. 

И ово рјешење је достављено ЦИК БиХ на давање сагласности. 
ЦИК БиХ својим рјешењем број 06-1-07-1-17/22 од 03.02.2022. године није дао 

сагласност на рјешење Скупштине општине Прњавор број 01-111-78/21 од 27.12.2021. 
године којим је за једног члана ОИК Прњавор именован Славен Југовић.  

Из образложења рјешења ЦИК БиХ је видљиво да сагласност на донесено рјешење 
Скупштине општине није дата из разлога што Скупштина општине није прихватила 
приједлог Конкурсне комисије која је по успјешности кандидата прворангирала Игора 
Кањског из реда Осталих, а што је била у обавези у складу са чланом 2.14 став 1 Изборног 
закона БИХ, према којем законском пропису је било потребно именовати члана ОИК 
Прњавор у складу са резултатима пописа становништва у БиХ из 2013. године, а водећи 
рачуна о националном изјашњењу осталих чланова ОИК Прњавор којима мандат није 
истекао и од којих се троје изјаснило да су припадници српског народа и један члан као 
припадник бошњачког народа.  

У овом случају прворангирани кандидат је из реда Осталих.   
Сходно свему горе наведеном, а у складу са одредбама члана 2.12. став 5. Изборног 

закона Босне и Херцеговине,  одлучено је као у диспозитиву. 
Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда Бања Лука у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема 
рјешења. 
 
Број: 01-111-……/22                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ………. 2022. године                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                   Жељко Симић, мастер политикологије 
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                                                                    ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине 
                                                                   ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е Прњавор 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прњавор, март 2022. године 
 
 


