
 

Образац ОБ -1 

На основу члана 2.9 став (1) тачка 14. и члана 1.10 став (3) Изборног закона Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ“, бр. 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 и 7/14) и члана 12. Упутства о додјели и престанку 
мандата, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је у т в р д и л а 
 

ОБРАЗАЦ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ИЗАБРАНОМ ЧЛАНУ ОРГАНА 

ВЛАСТИ КОЈЕМ МАНДАТ ДОДЈЕЉУЈЕ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ 
 

ШАЉЕ: _______________________________________________________________________________ 
(Назив и адреса органа, односно име и адреса подносиоца захтјева, приједлога) 

 

ПРИМА :       ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ПРЕДМЕТ:   ЗАХТЈЕВ / ПРИЈЕДЛОГ  ЗА  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Име и адреса изабраног члана органа власти за којег се тражи престанак мандата, назив политичког субјекта 

којем припада/чији је члан) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Дужност изабраног члана органа власти за којег се тражи престанак мандата) 

 

 

Разлог за утврђивање престанка мандата изабраном члану органа власти (члан 13. Упутства): 

Напомена: Попунити само једно поље 

(Попуњава изабрани члан органа власти, којем мандат додјељује Централна изборна комисија БиХ) 

       Оставка – став (1)  _________________________________________________________________ 
                          (разлог за подношење оставке) 

 

(Попуњава предсједник/предсједавајући надлежног органа, односно Одсјек за изборе Централне 

изборне комисије БиХ, уколико они подносе захтјев/приједлог за утврђивање престанка мандата) 

      Опозив - став (2)                                                            Избор на неспојиву функцију – став (6) 

 

      Смрт - став (3)                                                                Одјава пребивалишта - став (7) 

 

      Осуда на казну затвора - став (4)                               Губитак права да бира и буде биран – став (8) 

 

      Лишење пословне способности - став (5) 

 

 

 

Прилог: ___________________                                                             _____________________________ 

__________________________                                                             Потпис подносиоца захтјева/приједлога                                 

__________________________                                                                    са бројем телефона за контакт  

 

Датум: ___________________                          М. П. 

                                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                               Потпис и печат предсједника/предсједавајућег  

                                                                                                                                  законодавног органа власти 
 



УПУТСТВО ЗА ПОПУНУ ОБРАСЦА  
(Извод из Упутства о додјели и престанку мандата - члан 13. Упутства) 

 
(1) Изабрани члан органа власти, којем мандат додјељује Централна изборна комисија БиХ у складу са Изборним 
законом БиХ, оставку на мандат подноси Централној изборној комисији БиХ путем надлежног законодавног органа 
власти, на обрасцу ОБ-1. Изабрани члан органа власти у оставци дужан је да образац, читко и у потпуности, попуни 
и обезбиједи да образац потпише и предсједник/предсједавајући надлежног органа власти те да на образац стави 
печат. 
 
(2) Ако је изабрани члан органа власти, којем мандат у складу са Изборним законом БиХ додјељује Централна 
изборна комисија БиХ, опозван, предсједник/предсједавајући надлежног органа који је спровео поступак опозива 
доставља Централној изборној комисији БиХ извјештај комисије за спровођење поступка опозива са комплетним 
материјалом ради провјере да ли је поступак опозива спроведен у складу са Изборним законом БиХ. 
 
(3) Ако изабраном члану органа власти, којем мандат у складу са Изборним законом БиХ додјељује Централна 
изборна комисија БиХ, мандат престаје због смрти, предсједник/предсједавајући надлежног органа власти, читко и у 
потпуности, попуњава образац ОБ-1, ставља печат и са изводом из матичне књиге умрлих доставља га Централној 
изборној комисији БиХ ради утврђивања престанка мандата. 
 
(4) Ако изабраном члану органа власти, којем мандат у складу са Изборним законом БиХ додјељује Централна 
изборна комисија БиХ, мандат престаје због правоснажне судске пресуде којом је осуђен на казну затвора у трајању 
од шест мјесеци или дуже, предсједник/предсједавајући надлежног органа власти, односно Одсјек за изборе 
Централне изборне комисије БиХ, по сазнању за правоснажну осуду, читко и у потпуности, попуњава образац ОБ-1, 
и заједно са правоснажном судском пресудом доставља га Централној изборној комисији БиХ ради утврђивања 
престанка мандата. На обрасцу ОБ-1 који попуњава предсједник/предсједавајући надлежног органа власти обавезно 
мора бити стављен печат. 
 
(5) Ако изабраном члану органа власти, којем мандат у складу са Изборним законом БиХ додјељује Централна 
изборна комисија БиХ, мандат престаје због правоснажне судске одлуке којом је лишен пословне способности, 
Одсјек за изборе Централне изборне комисије БиХ, на основу службено прибављене документације, читко и у 
потпуности, попуњава образац ОБ-1 и заједно са правоснажном судском одлуком доставља га Централној изборној 
комисији БиХ ради утврђивања престанка мандата. 
 
(6) Ако изабраном члану органа власти, којем мандат у складу са Изборним законом БиХ додјељује Централна 
изборна комисија БиХ, мандат престаје због избора или именовања на функцију чије је обављање неспојиво сa 
функцијом изабраног члана одређеног органа, Одсјек за изборе Централне изборне комисије БиХ или 
предсједник/предсједавајући надлежног органа власти, на основу службене евиденције,или сазнања прибављених на 
други начин, читко и у потпуности, попуњава образац ОБ-1, ставља печат надлежног законодавног органа и заједно 
с актом о избору или именовању доставља га  Централној изборној комисији БиХ ради утврђивања престанка 
мандата. 
 
(7) Ако изабраном члану органа власти, којем мандат у складу са Изборним законом БиХ додјељује Централна 
изборна комисија БиХ, мандат престаје због одјаве пребивалишта сa подручја изборне јединице у којој је уписан у 
Централни бирачки списак да гласа и у којој је изабран, истеком рока од шест мјесеци од дана одјаве пребивалишта, 
Одсјек за изборе Централне изборне комисије БиХ, на основу службене евиденције, читко и у потпуности, попуњава 
образац ОБ-1 и заједно с одјавом пребивалишта изабраног члана органа власти, доставља Централној изборној 
комисији БиХ ради утврђивања престанка мандата. 
 
(8) Ако изабраном члану органа власти, којем мандат у складу са Изборним законом БиХ додјељује Централна 
изборна комисија БиХ, мандат престаје због губитка права да буде биран из разлога утврђених законом, Одсјек за 
изборе Централне изборне комисије БиХ, на основу службених евиденција, читко и у потпуности, попуњава образац 
ОБ-1 и заједно са правоснажним актом о утврђивању губитка права изабраног члана органа власти да буде биран 
доставља Централној изборној комисији БиХ ради утврђивања престанка мандата. 
 
(9) У осталим случајевима подношења оставке изабрани члан органа власти којем мандат додјељује Централна 
изборна комисија БиХ у складу са Изборним законом БиХ оставку може поднијети Централној изборној комисији 
БиХ или надлежном органу, који је дужан да обавијести Централну изборну комисију БиХ о поднесеној оставци. 

 
 

Напомена 
 
Захтјев могу поднијети: надлежни законодавни орган власти, односно изабрани члан органа власти 
 
Приједлог подноси: Одсјек за изборе Централне изборне комисије БиХ 

 


