
 
 

      ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 7. став 1. тачка a) Упуства о утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ“, број 67/21, 73/21 и 13/22) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
Пречишћен текст (“Службени гласник града Зворник“ број 5/17), Скупштина града Зворник, на 
16. редовној сједници одржаној               2022. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗВОРНИК 
 

I 
За чланове Комисије за спровођење Јавног огласа за избор и именовање члана Градске 
изборне комисије града Зворник, именују се:  
 

1. Милош Томић, предсједник комисије  
2. Зоран Ђукановић, члан  
3. Аднан Хаџић, члан  
4. Дарко Стефановић, члан  
5. Сања Перић, члан.  

 
II 

Комисија из тачке I овe одлуке има сљедеће задатке: - да по затварању јавног огласа поднесе 
писани извјештај Скупштини града Зворник, у којем наводи све релевантне податке за сваку 
особу која је поднијела захтјев по јавном огласу. У наведеном извјештају комисија врши 
квалификацију кандидата на оне који испуњавају и оне који не испуњавају услове тражене 
јавним огласом, уз образложење. Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа 
конкурсна комисија обавља интервју, према претходно утврђеним критеријумима, након чега 
врши бодовање и сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху (укупном 
броју бодова) постигнутом на интервјуу и исту доставља Скупштини града Зворник на усвајање.  
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини, којим је дефинисано да надлежни орган у поступку 
именовања члана изборне комисије именује комисију за спровођење поступка по јавном огласу 
у чијем саставу мора бити најмање један члан правне струке и/или особа са изборним 
искуством. 
 
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
Рјешењем о именовању члана Градске изборне комисије Зворник, број: 01-111-4/20164 од 22. 
јануара 2016. године, на које је Централна изборна комисија БиХ 10. фебруара 2016. године 
дала сагласност за именовање, мандат од седам година добила је Госпава Јеремић. С обзиром 
да је чланом 8. став (1) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 
обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, дефинисано 
да се јавни оглас за именовање чланова изборне комисије објављује најкасније 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, неопходно је благовремено донјети одлуку о 
објављивању огласа. 

 
                           ОБРАЂИВАЧ                                                                                ПРЕДЛАГАЧ  
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУШТИНЕ ГРАДА ЗВОРНИК                        ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА                 

 
 


