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Temeljem članka 2.9 stavak (1) točka 2., a u vezi s člancima 1.10, 9.5, 9.6, 9.7a, 9.8 i 13.5 

Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 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 i 32/10), i 

članka 18. Poslovnika Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine („Službeni 

glasnik BiH“, broj: 50/07 i 33/09), Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, na 14. 

sjednici održanoj 27. 4. 2010. godine, donijelo je   

 

 

 

 

N A P U T A K 

                                                     o dodjeli i prestanku mandata  

 

 

POGLAVLJE I. UVODNE NAPOMENE 

 

 

Članak 1. 

(Predmet) 

 

Naputkom o dodjeli i prestanku mandata utvrĎuje se: način dodjele mandata, postupak 

ždrijeba, način prestanka i postupak utvrĎivanja prestanka mandata izabranom članu tijela 

vlasti prije isteka vremena na koje je izabran (u daljnjem tekstu: Naputak), na svim razinama 

neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i 

Hercegovine (u daljnjem tekstu: Izborni zakon BiH), i postupak dodjele mandata sljedećem 

kvalificiranom kandidatu s liste iste političke stranke.  

 

 

POGLAVLJE II. NAČIN DODJELE MANDATA 

 

 

Članak 2. 

(Sudjelovanje u dodjeli redovitog mandata) 

 

Politička stranka, koalicija, lista neovisnih kandidata i neovisni kandidat ne mogu sudjelovati u 

raspodjeli mandata ako ne osvoje više od 3% od ukupnog broja važećih glasačkih listića u 

izbornoj jedinici. 

  

Članak 3. 

(Formula za dodjelu redovitog mandata) 

 

(1) U svakoj izbornoj jedinici za svaku političku stranku i koaliciju mandati se raspodjeljuju na 

sljedeći način: ukupan broj važećih glasova koje je politička stranka ili koalicija osvojila dijeli 

se s 1, 3, 5, 7, 9, 11 i tako redom, sve dok je to potrebno za raspodjelu mandata. Brojevi koji se 

dobiju ovom serijom dijeljenja su “količnici“. Broj glasova za neovisnog kandidata je količnik 

tog kandidata.  

 

(2) Količnici se redaju od najvećeg do najmanjeg. Mandati se dijele po redu, počev od 

najvećeg količnika, dok se ne raspodijele svi mandati izborne jedinice za odreĎeno tijelo. 
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                                                                    Članak 4. 

(Način dodjele kompezacijskog mandata) 

 

Kompenzacijski mandati dodjeljuju se na sljedeći način: 

 

a) U raspodjeli kompenzacijskih mandata mogu sudjelovati samo političke stranke i koalicije 

koje su osvojile više od 3% od ukupnog broja važećih glasačkih listića za područje entiteta za 

koji je sastavljena kompenzacijska lista. Prvo se, prema formuli utvrĎenoj u članku 9.5  

Izbornog zakona BiH, raspodjeljuje ukupan broj mandata za zakonodavno tijelo koji se 

dodjeljuju za područje odreĎenog entiteta, umanjen za broj mandata koje su osvojili neovisni 

kandidati. 

 

b) Od broja mandata koje je dobila lista političke stranke ili koalicije, primjenom ovog 

postupka, oduzima se broj mandata koje je ta politička stranka ili koalicija osvojila, prema 

postupku utvrĎenom u članku 9.5 Izbornog zakona BiH. Preostali broj je broj kompenzacijskih 

mandata koji lista dobiva. 

 

c)  Ako politička stranka ili koalicija dobije negativan broj mandata primjenom postupka iz 

točke b) ovoga članka, ta politička stranka ili koalicija zadržat će mandate dobivene u izbornim 

jedinicama, ali neće dobiti nijedan kompenzacijski mandat. U slučaju kada jedna ili više lista 

dobiju negativan broj mandata, sukladno tomu smanjuje se broj mandata koji se raspodjeljuju 

prema postupku iz ovoga članka, kako bi se sačuvao tačan broj mandata u Predstavničkom 

domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izabranih sa teritorije odreĎenog entiteta. 

                               

                                                                       

                                                                    Članak 5. 

(Iznimka) 

 

Iznimno od odredaba članaka 9.6 i 4.24 Izbornog zakona BiH, politička stranka i koalicija koje 

na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate više nemaju kandidata, a imaju još osvojenih  

mandata za raspodjelu, u roku od 48 sati po obavijesti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH 

mogu dostaviti dopunsku kandidatsku listu za kompenzacijske mandate na propisanom 

obrascu, u skladu s člankom 4.19 stavak (4) Izbornog zakona BiH. 

 

 

POGLAVLJE III. POSTUPAK ŽDRIJEBA 

 

Članak 6. 

 (Ždrijeb) 

 

Ždrijeb se provodi ako je pri raspodjeli mandata rezultat isti zbog istovjetnih količnika, kao i 

kod popune predstavničkih tjela gdje je obvezna raspodjela mandata iz konstitutivnih naroda i 

iz reda ostalih. 

 

Članak 7. 

(Mjesto ždrijeba) 

 

(1) Ždrijeb se provodi u prostorijama Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. 

 

(2) Središnje izborno povjerenstvo BiH, nakon što utvrdi datum žarijeba, obavještava političke 

subjekte koji sudjeluju u postupku ždrijeba o vremenu i mjestu na kojem će se ždrijeb održati. 

 

(3) Obavijest o ždrijebu šalje se telefonom ili telefaksom ili poštom ili elektroničkom poštom. 
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 Članak 8. 

(Osobe) 

 

Ždrijeb provode državni službenici iz Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva BiH koje 

odredi Središnje izborno povjerenstvo BiH. 

 

 

Članak 9. 

(Javnost ždrijeba) 

 

(1) Ždrijeb je javan i njemu mogu nazočiti sve zainteresirane osobe. 

 

(2) Središnje izborno povjerenstvo BiH obavještava javnost o vremenu i mjestu ždrijeba 

priopćenjem za javnost i putem svoje internetske stranice www.izbori.ba. 

 

Članak 10. 

(Postupak ždrijeba) 

 

(1) Ždrijeb se provodi na sljedeći način: 

 

     a)  listići s imenima političkog subjekta odnosno kandidata s istovjetnim količnikom 

ubacuju se u istovjetne neprozirne kuglice, koje se potom stavljaju u prozirnu posudu 

za ždrijeb i nakon toga se pristupa njihovom izvlačenju;  

     b)  osoba koju je odredilo Središnje izborno povjerenstvo BiH prvo će rukom izmiješati sve 

plastične kuglice, a potom će izvući jednu plastičnu kuglicu s imenom političkog 

subjekta odnosno kandidata s istovjetnim količnikom i naglas priopćiti ime političkog 

subjekta odnosno kandidata koji je izvučen. Na taj način će se utvrditi koji je politički 

subjekt odnosno kandidat s istovjetnim količnikom osvojio mandat; 

    c)    podaci o imenu političkog subjekta odnosno kandidata koji je dobio mandat oglašavaju 

se na ploči u prostoriji u kojoj se obavlja ždrijeb; 

    d)   postupku dodjele mandata iz točke a) ovoga članka istovjetan je i postupak u slučaju 

ždrijeba za oduzimanje mandata, ako je za tu postupovnu radnju potrebno provesti 

ždrijeb. 

 

 

Članak 11. 

(Zapisnik) 

 

O provedenom ždrijebu sastavlja se zapisnik u skladu s odredbama Zakona o upravnom 

postupku («Službeni glasnik BiH», broj: 29/02, 12/04 i 88/07).  

 

Članak 12. 

(Audio- i videosnimanje) 

 

(1) Tijek ždrijeba može se snimati audio- i videotehnikom, što će se evidentirati u zapisniku o 

provedenom ždrijebu.  

 

(2) U zapisnik se unosi tko je i u čije ime obavljao audio- i videosnimanje i mjesto na kojem će 

se nalaziti snimke s tog snimanja. 

 

(3) Ako Središnje izborno povjerenstvo BiH naloži audio- i videosnimanje ždrijeba, audio- i 

videodokumentacija o provedenom ždrijebu pohranit će se u Središnjem izbornom 

povjerenstvu BiH zajedno sa zapisnikom o provedenom ždrijebu. 

http://www.izbori.ba/
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Članak 13. 

(Prigovor) 

 

(1) Tijekom postupka ždrijeba kao i po provedenom ždrijebu nezadovoljna strana može uložiti 

prigovor Središnjem izbornom povjerenstvu BiH. 

 

(2) Uloženi prigovor službena osoba unosi u zapisnik. 

 

(3) Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi odluku o uloženom prigovoru. 

 

 

POGLAVLJE IV. PRESTANAK  MANDATA  IZABRANOM  ČLANU TIJELA    

                                VLASTI PRIJE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN 

Odjeljak A. Načini prestanka mandata 

 

                                                                      Članak 14. 

(Načini prestanka mandata) 

            

          Izabranom članu tijela vlasti na svim razima vlasti u Bosni i Hercegovini prestaje mandat prije 

isteka vremena na koje je izabran: 

 

a) danom podnošenja ostavke; 

b) ako je opozvan u skladu sa zakonom; 

c) danom smrti; 

d) danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuĎen na kaznu zatvora u trajanju od     

šest mjeseci ili duže; 

e) danom pravomoćnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti (proglašen 

mentalno nesposobnim); 

f) danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je obnašanje nespojivo s funkcijom 

izabranog člana odreĎenog tijela, kako je predviĎeno zakonom; 

g) ako odjavi prebivalište s područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Središnji birački 

popis da glasuje i u kojoj je izabran istekom roka od šest mjeseci od dana odjave 

prebivališta ili 

h) ako iz razloga utvrĎenih zakonom izgubi pravo da bude biran. 

 

Članak 15. 

(Obrazac za utvrĎivanje prestanka mandata OB-1) 

 

(1) Središnje izborno povjerenstvo BiH utvrĎuje izgled obrasca za utvrĎivanje prestanka 

mandata izabranom članu tijela vlasti OB-1. 

 

(2) Obrazac iz stavka (1) ovoga članka čini sastavni dio ovoga Naputka i sadrži sljedeće 

podatke: 

 

a) logo Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, 

b) naziv i adresu tijela odnosno podnositelja zahtjeva/prijedloga, 

c) ime i adresu izabranog člana tijela vlasti za kojeg se traži prestanak mandata, 

d) dužnost izabranog člana tijela vlasti za kojeg se traži prestanak mandata, 

e) razlog za utvrĎivanje prestanka mandata izabranom članu tijela vlasti iz članka 16. 

Naputka,  

f) prilog, 

g) potpis podnositelja zahtjeva/prijedloga, 

h) potpis i pečat predsjednika/predsjedatelja nadležnog zakonodavnog tijela vlasti i 

i) uputu za popunu obrasca. 
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Članak 16. 

(Procedure za postupanje) 

 

(1) Izabrani član tijela vlasti, kojemu mandat dodjeljuje Središnje izborno povjernstvo BiH 

sukladno Izbornom zakonu BiH, podnosi ostavku na mandat Središnjem izbornom 

povjerenstvu BiH putem nadležnog zakonodavnog tijela vlasti na obrascu OB-1. Izabrani član 

tijela vlasti u ostavci dužan je čitko i u potpunosti popuniti obrazac i osigurati da obrazac bude 

potpisan i od predsjednika/predsjedatelja nadležnog tijela vlasti. 

 

(2) Ako je opozvan izabrani član tijela vlasti, kojemu mandat sukladno Izbornom zakonu 

BiH dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, predsjednik/predsjedatelj nadležnog tijela  

koje je provelo postupak opoziva dostavlja Središnjem izbornom povjerenstvu BiH izvješće 

povjerenstva za provoĎenje postupka opoziva sa svim materijalom radi provjere je li postupak 

opoziva proveden u skladu s Izbornim zakonom BiH. 

 

(3) Ako izabranom članu  tijela vlasti, kojemu mandat sukladno Izbornom zakonu BiH 

dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog smrti, 

predsjednik/predsjedatelj nadležnog tijela vlasti čitko i u potpunosti popunjava obrazac OB-1 i 

s izvatkom iz matične knjige umrlih dostavlja ga Središnjem izbornom povjerenstvu BiH radi 

utvrĎivanja prestanka mandata. 

 

(4) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojemu mandat sukladno Izbornom zakonu BiH 

dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog pravomoćne sudske 

presude kojom je on osuĎen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže, 

predsjednik/predsjedatelj nadležnog tijela vlasti odnosno Odsjek za izbore Središnjeg izbornog 

povjerenstva, po saznanju za pravomoćnu osudu,  čitko i u potpunosti popunjava obrazac OB-1 

i zajedno s pravomoćnom sudskom presudom dostavlja ga Središnjem izbornom povjerenstvu 

BiH radi utvrĎivanja prestanka mandata. 

 

(5) Ako izabranom članu  tijela vlasti, kojemu mandat sukladno Izbornom zakonu BiH 

dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog pravomoćne sudske 

odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti, Odsjek za izbore Središnjeg izbornog 

povjerenstva BiH, na temelju službeno pribavljene dokumentacije, čitko i u potpunosti 

popunjava obrazac OB-1 i zajedno s pravomoćnom sudskom odlukom dostavlja ga Središnjem 

izbornom povjerenstvu BiH radi utvrĎivanja prestanka mandata. 

 

(6) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojemu mandat sukladno Izbornom zakonu BiH 

dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog izbora ili imenovanja na 

funkciju čije je obnašanje nespojivo s funkcijom izabranog člana odreĎenog tijela, Odsjek za 

izbore Središnjeg izbornog povjerenstva, na temelju službene evidencije ili saznanja 

pribavljenih na drugi način, čitko i u potpunosti popunjava obrazac OB-1 i zajedno s aktom o 

izboru ili imenovanju dostavlja ga Središnjem izbornom povjerenstvu BiH radi utvrĎivanja 

prestanka mandata. 

 

(7) Ako  izabranom članu  tijela vlasti, kojemu mandat sukladno Izbornom zakonu BiH 

dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog odjave prebivališta s 

područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Središnji birački popis da glasuje i u kojoj je 

izabran istekom roka od šest mjeseci od dana odjave prebivališta, Odsjek za izbore Središnjeg 

izbornog Povjerenstva BiH, na temelju službene evidencije, čitko i u potpunosti popunjava 

obrazac OB-1 i zajedno s odjavom prebivališta izabranog člana tijela vlasti dostavlja ga 

Središnjem izbornom povjerenstvu BiH radi utvrĎivanja prestanka mandata. 
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(8) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojemu mandat sukladno Izbornom zakonu BiH 

dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog gubitka prava da bude 

biran iz razloga utvrĎenih zakonom, Odsjek za izbore Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, 

na temelju službenih evidencija, čitko i u potpunosti popunjava obrazac OB-1 i zajedno s 

pravomoćnim aktom o utvrĎivanju gubitka prava izabranog člana tijela vlasti da bude biran 

dostavlja ga Središnjem izbornom povjerenstvu BiH radi utvrĎivanja prestanka mandata. 

 

(9) Zahtjev za utvrĎivanje prestanka njegova mandata može podnijeti i izabrani član tijela 

vlasti. 

 

Odjeljak B. Postupak utvrĎivanja prestanka mandata 

 

  Članak 17. 

(Odluka) 

 

(1) Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranog člana 

tijela vlasti na svim razinama neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini 

obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, te vodi i prethodni postupak, ako je to potrebno, o 

utvrĎivanju činjeničnog stanja (u slučaju kada je izabrani dužnosnik podnio ostavku, da je to 

učinio svojom voljom). 

 

(2) Ovlaštena osoba Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva BiH utvrdit će u telefonskom 

razgovoru s izabranim članom tijela vlasti je li ostavka podnesena svojevoljno i o tome 

sastaviti službenu zabilješku. 

 

(3) Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu 

tijela vlasti i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu s liste iste političke stranke u 

roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana nastupanja razloga za prestanak mandata, 

odnosno od saznanja o razlogu prestanka mandata, i o tome obavještava izabranog člana tijela 

vlasti kojemu prestaje mandat. 

 

(4) Prije nego što dodijeli mandat sljedećem kvalificiranom kandidatu, Središnje izborno 

povjerenstvo BiH provjerava kod Apelacijskog odjela Suda BiH je li nezadovoljna strana u 

roku od dva dana od dana primitka odluke podnijela žalbu na odluku Središnjeg izbornog 

povjerenstva BiH o prestanku mandata izabranom članu tijela vlasti i dodjeli mandata 

sljedećem kvalificiranom kandidatu s liste, osim u slučaju kada je mandat izabranom članu 

tijela vlasti prije isteka vremena na koje je izabran prestao u skladu s odredbom članka 14. 

stavak (1) točka c) ovoga Naputka. 

 

(5) U slučaju prestanka mandata izabranom članu tijela vlasti opozivom, Središnje izborno 

povjerenstvo BiH provjerava odluku nadležnog tijela o prestanku mandata, kako bi se 

osiguralo da je mandat izabranog dužnosnika prestao u skladu s Izbornim zakonom BiH. 

 

Članak 18. 

(Dodjela mandata i Uvjerenje o dodjeli) 

 

(1) Nakon pravomoćnosti odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o prestanku mandata 

izabranog člana tijela vlasti, Središnje izborno povjerenstvo BiH će, sukladno člancima 9.10, 

9.12h, 10.8, 10.17, 11.8 i 11.14 odnosno članku 13.6 Izbornog zakona BiH, dodijeliti mandat 

sljedećem kandidatu i izdati Uvjerenje o dodijeljenom mandatu, sukladno članku 2.9 stavak (1) 

točka 10. Izbornog zakona BiH.  






