
 

Obrazac OB -1 

Na temelju članka 2.9 stavak (1) točka 14. i članka 1.10 stavak (3) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine 
(„Službeni 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, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i članka 12. Naputka o dodjeli i prestanku 
mandata, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je  u t v r d i l o 
 

OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE PRESTANKA MANDATA IZABRANOM ČLANU TIJELA 

VLASTI KOJEM MANDAT DODJELJUJE SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH 
 

ŠALJE: _______________________________________________________________________________ 
(Naziv i adresa tijela, odnosno ime i adresa podnositelja zahtjeva/prijedloga) 

 

PRIMA:       SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 

 

PREDMET:   ZAHTJEV/PRIJEDLOG  ZA  UTVRĐIVANJE PRESTANKA MANDATA 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ime i adresa izabranog člana tijela vlasti za kojeg se traži prestanak mandata, naziv političkog subjekta kojem 

pripada/čiji je član) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Dužnost izabranog člana tijela vlasti za kojeg se traži prestanak mandata) 

 

 

Razlog za utvrđivanje prestanka mandata izabranom članu tijela vlasti (članak 13. Naputka): 

Napomena: Popuniti samo jedno polje 

(Popunjava izabrani član tijela vlasti, kojem mandat dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH) 

       Ostavka – stavak (1)  

_________________________________________________________________ 
                          (razlog za podnošenje ostavke) 

 

(Popunjava predsjednik/predsjedavajući nadležnog tijela, odnosno Odsjek za izbore Središnjega izbornoga 

povjerenstva BiH, ukoliko oni podnose zahtjev/prijedlog za utvrđivanje prestanka mandata) 

      Opoziv – stavak (2)                                                            Izbor na nespojivu funkciju – stavak (6) 

 

      Smrt – stavak (3)                                                                Odjava prebivališta – stavak (7) 

 

      Osuda na kaznu zatvora – stavak (4)                              Gubitak prava da bira i bude biran – stavak (8) 

 

      Lišavanje poslovne sposobnosti – stavak (5) 

 

 

 

Privitak: ___________________                                                             _____________________________ 

__________________________                                                             Potpis podnositelja zahtjeva/prijedloga                                 

__________________________                                                                    s brojem telefona za kontakt  

 

Nadnevak: ___________________                          M. P. 

                                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                                   Potpis i pečat predsjednika/predsjedavajućeg  

                                                                                                                                  zakonodavnog tijela vlasti 
 



NAPUTAK ZA POPUNU OBRASCA  
(Izvadak iz Naputka o dodjeli i prestanku mandata – članak 13. Naputka) 

 
(1) Izabrani član tijela vlasti, kojem mandat dodjeljuje Središnje izborno povjerenstvo BiH sukladno Izbornom zakonu 
BiH, ostavku na mandat podnosi Središnjem izbornom povjerenstvu BiH putem nadležnog zakonodavnog tijela vlasti, na 
obrascu OB-1. Izabrani član tijela vlasti u ostavci dužan je obrazac, čitko i u potpunosti, popuniti i osigurati da obrazac 
potpiše i predsjednik/predsjedavajući nadležnog tijela vlasti, te da na obrazac stavi pečat. 
 
(2) Ako je izabrani član tijela vlasti, kojem mandat sukladno Izbornom zakonu BiH dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH, opozvan, predsjednik/predsjedavajući nadležnog tijela koji je proveo postupak opoziva dostavlja 
Središnjem izbornom povjerenstvu BiH izvješće povjerenstva za provođenje postupka opoziva s kompletnim materijalom, 
radi provjere da li je postupak opoziva proveden sukladno Izbornom zakonu BiH. 
 
(3) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojem mandat sukladno Izbornom zakonu BiH dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog smrti, predsjednik/predsjedavajući nadležnog tijela vlasti, čitko i u potpunosti, 
popunjava obrazac OB-1, stavlja pečat i sa Izvatkom iz matične knjige umrlih dostavlja ga Središnjem izbornom 
povjerenstvu BiH radi utvrđivanja prestanka mandata. 
 
(4) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojem mandat sukladno Izbornom zakonu BiH dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog pravomoćne sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest 
mjeseci ili dulje, predsjednik/predsjedavajući nadležnog tijela vlasti, odnosno Odsjek za izbore Središnjega izbornoga 
povjerenstva BiH, 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 utvrđivanja prestanka mandata. 
Na obrascu OB-1 popunjenog od strane predsjednika/predsjedavajućeg nadležnog tijela vlasti obvezno mora biti stavljen 
pečat. 
 
(5) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojem mandat sukladno Izbornom zakonu BiH dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog pravomoćne sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti, Odsjek za izbore 
Središnjega izbornoga 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 
utvrđivanja prestanka mandata. 
 
(6) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojem mandat sukladno Izbornom zakonu BiH dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog izbora ili imenovanja na funkciju čije je obavljanje nespojivo s funkcijom izabranog 
člana određenog tijela, Odsjek za izbore Središnjega izbornoga povjerenstva BiH ili predsjednik/predsjedavajući nadležnog 
tijela vlasti, na temelju službene evidencije ili saznanja pribavljenih na drugi način, čitko i u potpunosti, popunjava obrazac 
OB-1, stavlja pečat nadležnog zakonodavnog tijela i zajedno s aktom o izboru ili imenovanju dostavlja ga Središnjem 
izbornom povjerenstvu BiH radi utvrđivanja prestanka mandata. 
 
(7) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojem mandat sukladno Izbornom zakonu BiH dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog odjave prebivališta s područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački 
popis da glasuje i u kojoj je izabran, protekom roka od šest mjeseci od dana odjave prebivališta, Odsjek za izbore Središnjega 
izbornoga povjerenstva BiH, na temelju službene evidencije, čitko i u potpunosti, popunjava obrazac OB-1 i zajedno s 
odjavom prebivališta izabranog člana tijela vlasti, dostavlja Središnjem izbornom povjerenstvu BiH radi utvrđivanja 
prestanka mandata. 
 
(8) Ako izabranom članu tijela vlasti, kojem mandat sukladno Izbornom zakonu BiH dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH, mandat prestaje zbog gubitka prava da bude biran iz razloga utvrđenih zakonom, Odsjek za izbore 
Središnjega izbornoga povjerenstva BiH, na temelju službenih evidencija, čitko i u potpunosti, popunjava obrazac OB-1 i 
zajedno s pravomoćnim aktom o utvrđivanju gubitka prava izabranog člana tijela vlasti da bude biran dostavlja Središnjem 
izbornom povjerenstvu BiH radi utvrđivanja prestanka mandata. 
 
(9) U ostalim slučajevima podnošenja ostavke izabrani član tijela vlasti, kojem mandat dodjeljuje Središnje izborno 
povjerenstvo BiH sukladno Izbornom zakonu BiH, ostavku može podnijeti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH ili 
nadležnom tijelu, koje je dužno obavijestiti Središnje izborno povjerenstvo BiH o podnesenoj ostavci. 

 
 

Napomena: 
 
Zahtjev mogu podnijeti: nadležno zakonodavno tijelo vlasti, odnosno izabrani član tijela vlasti 
 
Prijedlog podnosi: Odsjek za izbore Središnjega izbornoga povjerenstva BiH 

 


