
ПРИЈЕДЛОГ 
На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Сл.гласник БиХ“, број: 23/01; 
7/02; 9/02; 20/02; 4/04; 25/05; 65/05; 77/05; 11/06; 24/06; 32/07; 33/08; 37/08; 32710; 18/13 и 7/14. и 31/16), 
чланa 2., 3. и 7. Упутствa о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комсије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласнику БиХ“ бр. 29/18. и 36/19.) и 
члана 36. Статута општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“  бр:10/17) Скупштина 
општине Братунац, на сједници одржаној дана 06.08.2019. године, доноси: 

О Д Л У К У  
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање члана Општинске изборне комисије општине 
Братунац на период трајања мандата од  7 (седам) година. 
 

Члан 2. 
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање чланова општинске изборне комисије 
прописани су Изборним законом БиХ и Упутсвом о утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комсије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласнику 
БиХ“ бр. 29/18. и 36/19) 

Члан 3. 
Јавни оглас за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије општине Братунац чини 
саставни дио ове одлуке, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, као и у дневном 
листу „Глас Српске“. 

Члан 4. 
Рок за подношење пријава на Јавни оглас из члана 1. ове Одлуке је 8 (осам) дана од дана посљедњег 
објављивања Огласа у једном од јавних гласила из члана 3. 

 
Члан 5. 

Поступак оглашавања и избора члана Општинске изборне комисије општине Братунац биће проведен 
у складу са Упутсвом о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комсије основне изборне јединице у БиХ („Службени гласнику БиХ“ бр. 29/18. и 36/19.) 
Поступак ће провести конкурсна Комисија коју ће именовати Скупштина општине Братунац. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ                                                   ОПШТИНЕ                      
Број: 01-022-   /2019.г.                                                                          
Братунац, 06.08.2019. године                                                                       Ћазим Јусуповић 
 


