РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Одлука објављена на
огласној табли 28.9.2017.г.
Рок објаве 15 дана.

Број: 01-112-107
Датум: 22. септембар 2017. године
На основу члана 2.12. став 5. и 2.14.став 1. Изборног Закона БиХ („Службени
гласник БиХ“, број 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 и 31/16), члана 2, 7, 8. и 9. Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова Општинске изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 15/17) и
члана 36. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број
17/17), Скупштина општине Соколац на 7. редовној сједници одржаној 22. септембра
2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ СОКОЛАЦ
Члан 1.
I – Расписује се Јавни конкурс за именовање члана Општинске изборне комисије
Соколац
II – Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.
III – Мандат члана Општинске изборне комисије
Члану Општинске изборне комисије мандат траје седам година и почиње тећи од
дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на Одлуку о именовању члана
Општинске изборне комисије, донесену од стране Скупштине општине Соколац.
IV – Општи услови које кандидат мора испуњавати
- да је лице са правом гласа,
- да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу
избора.
V – Посебни услови
-

да има пребивалиште у Општини за коју се именује Изборна комисија,
да има завршен факултет, VII/I степен стручне спреме или завршен факултет
Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS,
да посједује искуство у спровођењу избора.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
а) чланство у Изборној комисији,
б) чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

Члан 2.
За члана комисије не може бити именовано лице:
- које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7, и 1.7.а.
Изборног закона,
- које је члан највишег извршно политичког органа, политичке странке или
коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног
одбора или главног одбора,
- које је носилац изборног мандата или је члан извршног органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 4. Изборног закона,
- које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
- којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона
или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године рачунајући
од дана правоснажности одлуке,
Члан 3.
Конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику РС“ и у једном дневном листу
Босне и Херцеговине.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове Одлуке је осам дана од дана
последњег објављивања.
Члан 4.
Поступак избора укључујући приједлог приспјелих пријава на Конкурс, интервју и
предлагање ранг листе кандидата, те обавезно бодовање кандидата на интервју, у складу
са општим и посебним условима извршиће Комисија за избор формирана од стране
Скупштине општине Соколац.
Коначно именовање извршиће Скупштина општине Соколац.
Члан 5.
Одлука о расписивању конкурса за избор и именовање члана Општинске изборне
комисије Соколац од 27.јула 2017 године објављена у (Службеним новинама града
Источно Сарајево број 22/17.) ставља се ван снаге.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама
града Источно Сарајево“.
ДОСТАВЉЕНО:
1. ЦИК БиХ,
2. Комисији за избор
3. Службеним новинама,
4. На огласну таблу,
5. Скупштини,
6. Архиви.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Љубомир Ерић, проф.

