
 На основу члана 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, 38/22, 51/22 и 67/22), члана 7. тачка а) 
Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 
БиХ“, бр. 67/21 и 73/21 1/22 и 13/22), члана 37. Статута oпштине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Скупштина општине Прњавор, на ____. 
сједници одржаној ______ 2022. године, донијела је  

О  Д Л  У  К  У 

о објављивању Јавног огласа за именовање три члана  
Општинске изборне комисије Прњавор 

 
 

Члан 1. 

 Скупштина општине Прњавор расписује Јавни оглас за именовање три члана  
Општинске изборне комисије Прњавор. 

Члан 2. 

  Мандат чланова Општинске изборне комисије у траје седам година а рок тече од 
дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине 
општине Прњавор о именовању чланова Општинске изборне комисије. 

Члан 3. 

         (1) Општи  услови које кандидат мора испуњавати: 
 1) да има право гласа, 
 2) да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу 
избора. 
 (2) Посебни услови које кандидата мора испуњавати: 
 1)  да има пребивалиште на подручју општине Прњавор, 
 2) да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет 
Болоњског система студирања са најмање 180 ETЦС и 
 3) да посједује искуство у спровођењу избора. 
 Под искуством у спровођењу избора подразумијева се чланство у изборној 
комисији и чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом 
БиХ.  
  

Члан 4. 
 

 Члан Општинске изборне комисије може бити предсједник или судија редовног 
суда, секретар скупштине општине, лица професионално запослена у општинском 
органу управе и друга лица, ако испуњавају услове одређене чланом 2.2 Изборног закона 
БиХ, а немају сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ. 
 

Члан 5.  
 

 (1) За члана Општинске изборне комисије не може бити именовано лице 
обухваћено чланом 2.3. Изборног закона БиХ, као ни лице које обавља извршну 
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функцију како је утврђено одредбом члана 1.8. став (6) Изборног закона БиХ, нити лице 
које је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на посљедњим 
општим и/или посљедњим локалним изборима. 
  
 (2) У смислу одредбе члана 2.3. Изборног закона БиХ за члана  изборне комисије 
не може бити именовано лице: 
 1) које се не може кандидовати у смислу одредби чл. 1.6, 1.7. и 1.7а Изборног 
закона БиХ, 
 2) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или 
коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора 
или главног одбора), 
 3) које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона БиХ, 
 4) које је кандидат за изборе за било који ниво власти, 
 5) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке. 
  
 (3) У смислу одредбе члана 1.8 став (6) Изборног закона БиХ за члана изборне 
комисије не може бити именовано лице које обавља извршну функцију, односно лице 
које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада 
Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине. 
  

Члан 6. 
 

 (1) Састав изборне комисије треба да одражава заступљеност конститутивних 
народа, укључујући и остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва 
спроведеном на државном нивоу. 
 (2) Састав изборне комисије треба, у правилу, да одражава равноправну 
заступљеност полова. Равноправна заступљеност полова, постоји у случају  када је један 
од полова, заступљен са најмање 40% од укупног броја чланова изборне комисије 
  

Члан 7. 

           (1) Ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, у 
дневном листу „Еуроблиц“и на званичној интернет страници општине Прњавор. 

           (2) Рок за подношење пријава на јавни оглас из члана 1. ове одлуке је осам дана 
од дана посљедњег објављивања Јавног огласа у једном  од јавних гласила из става 1. 
овог члана. 

 (3) Објава на званичној интернет страници општине Прњавор неће се рачунати у 
рокове за пријављивање кандидата. 

 

 

Члан 8. 



3 

 

          (1) Поступак провођења јавног огласа врши Комисија за провођење поступка по 
Јавном огласу за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор (у даљем 
тексту: Конкурсна комисија), коју именује Скупштина општине Прњавор, у чијем 
саставу обавезно мора бити најмање један члан правне струке и особа са изборним 
искуством.  

 (2) Пријаве на Јавни оглас достављати на адресу: Скупштина општине Прњавор, 
Светосавска бр. 10. 78430 Прњавор, путем поште или преко шалтер сале општине 
Прњавор, Карађорђева бр. 2. 

 (3) Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 (4) Конкурсна комисија, Скупштини општине Прњавор подноси писани извјештај 
о проведеном поступку  квалификације кандидата и приједлог ранг-листе кандидата.  

Члан 9. 

          За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине 
Прњавор. 

Члан 10. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор “. 

 

Број: 01-022-____/22                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: ________2022. године                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 
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                                                     О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 Чланом  2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине,  прописано је  да 
чланове општинске изборне комисије именује општинско вијеће, односно скупштина 
општине уз сагласност Централне изборне комисије БиХ, на основу јавног огласа по 
процедури коју утврђује Централна изборна комисија БиХ посебним прописом. 

Чланом 7.  тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и 
разрјешењу  чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 67/21 и 73/21, 1/22 и 13/22), прописано је да надлежни 
орган доноси одлуку о објављивању јавног огласа за именовање члана (чланова) изборне 
комисије у складу са Изборним законом БиХ и прописаним процедурама садржаним у 
наведеном Упутству. Наведеном одлуком се утврђује: мјесто оглашавања интернет 
страница и медији (ТВ, радио, дневне новине), услови које кандидат мора испуњавати, 
рок за подношење пријава кандидата, трајање мандата изабраног члана и сл, те да 
надлежни орган именује комисију за провођење поступка  по јавном огласу (у даљем 
тексту: конкурсна комисија) у чијем саставу обавезно мора бити најмање један члан 
правне струке и/или особа са изборним искуством. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 Скупштина општине Прњавор је Рјешењем број:01-111-8/15 од 14.04.2015. године 
именовала предсједника и чланове Општинске изборне комисије Прњавор (у даљем 
тексту ОИК Прњавор) у саставу Сњежана Крајишник, предсједник, Пекић Жана, 
Јанковић Владо и Аулић Срећко чланови. Централна изборна комисија БиХ је Рјешењем 
број: 06-1-07-1-252/15  од 7.05.2015. године дала сагласност на напријед наведено 
Рјешење Скупштине општине Прњавор  о именовању предсједника и чланова ОИК 
Прњавор, осим за Срећка Аулића из разлога што је био у управљачкој структури 
политичке партије. 

 Након тога проведен је поступак именовања једног члана Опшштинске изборне 
комисије и рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-111-2/16  од 28.01.2016. 
године за члана Комисије именована је Жељана Јелић. Њен мандат истиче 10.02.2023. 
године. 

  Драган Јелић члан ОИК Прњавор је већ раније разријешен дужности у чланству 
ОИК и именован је нови члан којем је ЦИК БиХ дао сагласност, док осталим члановима 
мандат од седам година на који су именовани је  истекао 07.05.2022. године., али пошто 
су Општи избори у Републици Српској расписани 04.05.2022. године у складу са чланом 
2.15. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,број: 23/01, 7/02, 
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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, 38/22, 51/22 и 67/22 мандати члановима Комисије 
продужени су до потврђивања резултата избора, тј. до 2.11.2022. године.  

 Осим тога након смрти једног члана ОИК-а именован је замјенски члан до 
именовања редовног члана  

 Чланом 2.12. став 5. Изборног закона БиХ прописано је да чланове општинске 
изборне комисије именује општинско вијеће, односно скупштина општине, уз сагласност 
Централне изборне комисије БиХ, на основу јавног огласа по процедури коју утврђује 
Централна изборна комисија БиХ посебним прописом. 

 Чланом 8. став 1. Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци 
и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 67/21 и 73/21), прописано је да се Јавни 
оглас за именовање члана (чланова) изборне комисије објављује у року од 60 дана прије 
истека мандата чланова изборне комисије, а у изборној години у року од 30 дана прије 
истека мандата чланова изборне комисије. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 За провођење ове Одлуке обезбиједит ће се финансијска средства у буџету 
општине Прњавор.   

 На основу напријед наведеног предлаже се Скупштини општине Прњавор 
доношење предложене одлуке. 

 

                                                                                   

 


