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На основу члана 2.15 став 2. 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 11. став 2. Упутства о утврђивању квалификација, броју, 
именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 67/21, 73/21 и 13/22) 
и члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавро (“Службени гласник општине 
Прњавор, бр. 15/17 и 12/08), Скупштина општине Прњавор на 3. ванредној сједници 
одржаној дана ------------------------ 2022. године, донијела је 

 
 

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

  
 
 1. ………………………….. именује се за замјенског члана Општинске изборне 
комисије Прњавор. 
  2. Мандат замјенског члана Општинске изборне комисије Прњавор траје до избора 
новог члана Општинске изборне комисије Прњавор по поступку прописаном чланом 2.12. 
став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине и тече од дана давања сагласности Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине на Рјешење о именовању замјенског члана 
Општинске изборне комисије Прњавор. 

 3. Ово рјешење ступа на снагу са даном давања сагласности 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 
Централна изборна комисија БиХ је на својој 14. сједници одржаној дана 14.04.2022. 

године у складу са чланом 2.15. став 1. 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) констатовала престанак мандата члану 
Општинске изборне комисије Прњавор Влади Јанковићу због смрти, дана 04.04.2022. 
године. 

 С обзиром на чињеницу да је временски период од смрти члана Општинске изборне 
комисије Прњавор (04.04.2022. године) и дана расписивања Општих избора у Босни и 
Херцеговини (04.05.2022. године), био краћи од 30 дана и није било могуће провести 
процедуру избора редовног члана Општинске изборне комисије Прњавор Скупштина 
општине Прњавор обратила се Централној изборној комисији БиХ актом број 01-022-97/22 
дана 10.05.2022. године са упитом како да се поступи у овој ситуацији. 

Од стране ЦИК БиХ Скупштина општине Прњавор добила је акт број 06-1-07-1-672-
2/22 од 12.05.2022. године Скупштина општине Прњавор прилила дана 18.05.2022. године 
у којем је наведено да је потребно да Скупштина општине Прњавор у року ос седам  дана 
именује замјенског члана Општинске изборне комисије Прњавор у складу са чланом 2.15. 
став 2. Изборног закона БиХ и чланом 11. став 2. Упутства о утврђивању квалификација, 
броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице 
у Босни и Херцеговини. 

Сходно свему горе наведеном, а у складу са одредбама члана 2.15. став 2. и 3. 
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  
Прњавор,                                                                   Жељко Симић, мастер политикологије 


