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Прњавор, новембар  2022. године 
 



 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 53б. Изборног закона Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 
45/18 и 18/20), члана 37. и 129. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 15/17 и 12/18), члана 11. Одлуке о мјесним заједницама на подручју 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 12/19 и 20/19) и члана 
161. и 201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 
сједници одржаној дана ____________. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

 о измјени Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове 
Савјета мјесних заједница  на подручју општине Прњавор 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних 
заједница  на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
20/22), члан 2. мијења се и гласи: 
„Избори из члана 1. ове одлуке одржаће се у недјељу, 14. маја 2023. године, у времену 
од 09,00 до 15,00 часова.“  
 

Члан 2. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
 
Број: 01-022-                   предсједник 
Датум:                  године               Скупштине општине Прњавор  
                    Жељко Симић, мастер политикологије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Чланом 53б. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20), чланом 129. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и чланом 
11. Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 12/19 и 20/19), прописано је да Скупштина општине расписује 
изборе за чланове Савјета мјесних заједница.  
 
 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 У складу са законском обавезом расписивања и одржавања избора, Одлуком о 
расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/22) расписани су 
избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор. 

 Органи за спровођење избора су Општинска изборна комисија Прњавор и 
бирачки одбори.  

С обзиром да је мандат предсједника и једног члана Општинске изборне комисије 
Прњавор истекао у изборном периоду, а да је чланом 2.15 став (4) Изборног закона БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 33/08, 37/08,37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22) 
прописано да се у том случају мандат продужава до истека изборног периода, односно 
до потврђивања резултата избора, мандат предсједника и једног члана Општинске 
изборне комисије Прњавор истекао је даном потврђивања резултата избора, односно 
дана 02.11.2022. године.  

Истим чланом прописано је да ће се након истека манадата извршити именовање 
новог члана изборне комисије по поступку прописаном Изборним законом БиХ и 
Упутством о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 
БиХ“, број 67/21, 73/21, 1/22 и 13/22). 

Такође, раније је Скупштина општине Прњавор именовала једног замјенског 
члана, због смрти члана Општинске изборне комисије Прњавор, и то на период до избора 
новог члана по поступку прописаном чланом 2.12. став (5) Изборног закона БиХ, а што 
је прописано чланом 2.15. став (3) Изборног закона БиХ. 

С обзиром да је потребно објавити јавни оглас у складу са наведеним законом и 
упутством, те провести поступак за избор и именовање предсједника и два члана 
општинске изборне комисије, као органа задуженог за спровођење избора, предлаже се 
доношење ове одлуке, како би се завршила прописана процедура и стекли услови за 
одржавање избора. 
 Имајући у виду да се у конкретном случају не ради о сложеном и обимном акту, 
предлаже се да се у смислу члана 201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, 
донесе у скраћеном поступку, те да се исти разматра јединствено, у начелу и у 
појединостима. 
  
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 
 За провођење ове одлуке планираће се финансијска средства у Буџету општине 
Прњавор за 2023. годину. 


