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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KUPRES 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 01-05-6-12/15 
Kupres, 25. 03. 2015. godine 
 

Na temelju članka 2.12 stavak (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik 
BiH“, br. 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 i 18/13), članka 7. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, 
broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i 
Hercegovini (Sl. glasnik BiH“, br. 9/10, 37/10 i 74/11), članka 25. Statuta Općine Kupres 
(„Sl. glasnik Općine Kupres“, broj: 20/08) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za 
imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres  broj: 01-05-6-11/15,           , 
Općinsko vijeće Kupres raspisuje:  
 

J A V N I  O G L A S 
za imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres 

 
 
I.  UPRAŽNJENA POZICIJA ZA OGLAŠAVANJE 
 
Raspisuje se javni oglas za imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva Kupres. 
 
II. MANDAT I OPIS POSLOVA ČLANA OPĆINSKOG IZBORNOG 
POVJERENSTVA 
 
Članove Općinskog izbornog povjerenstva Kupres imenuje Općinsko vijeće Kupres na period 
od sedam godina a mandat im počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od Središnjeg 
izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na odluku o imenovanju donesenu od strane 
Općinskog vijeća Kupres. 
 
Poslovi Općinskog izbornog povjerenstva utvrđeni člankom 2.13. Izbornog zakona BiH su: 
 

1. nadgleda i kontrolira rad Centra za birački popis iz članka 3.8 Izbornog zakona BiH; 
2. određuje biračka mjesta na području općine za glasovanje na svim razinama vlasti u 

Bosni i Hercegovini; 
3. provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora; 
4. brine o sigurnosti i dostavljanju biračkim odborima izbornog materijala za glasovanje 

na svim razinama izbora u Bosni i Hercegovini; 
5. obavještava birače o svim informacijama potrebnim za provedbu izbora, sukladno 

propisima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH; 
6. odgovorno je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore; 
7. odgovorno je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u 

općinskim centrima za brojanje; 
8. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, zasebno za svako tijelo za 

koje su provedeni izbori, i dostavlja ih Središnjem izbornom povjerenstvu BiH i 
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9. obavlja druge poslove sukladno zakonu i propisima Središnjega izbornog povjerenstva 
BiH. 

 
 
III. OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKOG 
IZBORNOG POVJERENSTVA 
 
Za člana Općinskog izbornog povjerenstva može biti imenovana osoba koja ispunjava opće i 
posebne uvjete. 
 
Opći uvjeti (članak 2.2. Izbornog zakona BiH): 
 

- da je osoba s pravom glasa. 
- da je osoba s odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provedbi izbora. 

 
Posebni uvjeti(članak 2. Naputka outvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova 
izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini): 
 

a) da ima prebivalište u Općini Kupres, 
b) da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme društvenoga 

smjera ili završenu višu školu odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenoga 
smjera, 

c) da posjeduje iskustvo u provedbi izbora. 
 

Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se: 
 

a) članstvo u izbornome povjerenstvu, 
b) članstvo u biračkome odboru, 
c) rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provedbi izbora i 
d) objava stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora. 

 
Iznimno od odredbe  posebnog uvjeta pod b) član izbornog povjerenstva može biti osoba sa 
VII/1 stupnjem stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izbornog 
povjerenstva u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona 
Bosne i Hercegovine. 
 
Iznimno od odredbe posebnog uvjeta pod c) član izbornoga povjerenstva može biti osoba koja 
ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme. 
 
Sastav izbornoga povjerenstva je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih 
naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora 
osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini.  
 
Sastav izbornoga povjerenstva u pravilu će odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova. 
Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s 
najmanje 40% od ukupnog broja članova izbornog povjerenstva. (članak 2.14 Izbornog 
zakona BiH) 
 
IV. NESPOJIVOST S POZICIJOM ČLANA OPĆINSKOG IZBORNOG 
POVJERENSTVA 
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Za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba: 
- koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona 

Bosne i Hercegovine; 
- koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije 

(predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog 
odbora); 

- koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima 
predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine 

- koja je izborni kandidat za bilo koju razinu vlasti; 
- kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu 

povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od dana 
pravomoćnosti odluke (članak 2.3. Izbornog zakona BiH) 

- Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik 
političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom 
sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili dulje 
(članak 2.12. (7) Izbornog zakona BiH). 

 
V. POTREBNI DOKUMENTI 
 

- Prijava na javni oglas 
- kraći životopis s osobnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, datum i mjesto 

rođenja, jedinstveni matični broj, točna adresa, broj telefona za kontakt, uposlenje, 
dosadašnji poslovi odnosno kretanje u službi) 

- ovjerena preslika osobne iskaznice 
- uvjerenje o prebivalištu u Općini Kupres izdano od nadležnog tijela 
- ovjerenu presliku diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme 
- dokaz o iskustvu u provođenju izbora (potvrda Općinskog izbornog povjerenstva 

Kupres o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u Općinsko izborno 
povjerenstvo ili birački odbor, drugi dokazi koji potvrđuju iskustvo kandidata u 
provođenju izbora)  

- vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz 
točke 2.3. Izbornog zakona BiH (da nije član najvišeg izvršno- političkog tijela 
političke stranke ili koalicije, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije 
izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je osobno 
odgovoran u posljednje četiri godine računajući od dana pravomoćnosti odluke) 

- vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti 
- uvjerenje o nekažnjavanju 
- popunjen obrazac propisan od Središnjeg izbornog povjerenstva (može se preuzeti u 

Stručnoj službi Općinskog vijeća) 
 

Dokumenti koje kandidati predaju uz prijavu na javni oglas neće se vraćati 
 
Pisane prijave se podnose Povjerenstvu za izbor i  imenovanje Općinskog vijeća Kupres na 
adresu Vukovarska 2. , Kupres. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj 
kuverti s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI“ a predaju se u šalter 
dvorani Općine Kupres osobno ili putem pošte. 
 
VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS 
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Prijave na javni oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog 
oglasa u dnevnim novinama Dnevnom listu. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa Povjerenstvo za izbor i imenovanje 
Općinskog vijeća Kupres obavit će intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu s redoslijedom 
kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu. Način provođenja intervjua utvrdit će 
Povjerenstvo. O vremenu intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.  
 
Za kandidata koji ne dođe na zakazani intervju smatrat će se da je odustao od daljnjeg 
sudjelovanja. 
Za sve informacije kandidati se mogu obratiti u Stručnu službu Općinskog vijeća na tel. 
034/276-324. 
 
Napomena:  
Javni oglas će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Kupres, službenoj web stranici Općine 
Kupres, na Radio Kupresu i u dnevnim novinama Dnevnomlistu. 
 
 
                                                                                                P R E D S J E D N I K 
                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                     Mlađen Pavlica  
 


