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Административне информације 

 

 

Мјесто одржавања Конференције 

 

Добродошли на Конференцију коју организује Централна изборна комисија БиХ, а суорганизатор је 

Савјет Европе. Партнерска организација која је задужена за логистичку и административну подршку 

организацији конференције је Удружење изборних службеника у Босни и Херцеговини (УИCБиХ).  

У наставку можете прочитати административне и логистичке информације које вам могу да буду 

корисне за вријеме боравка у хотелу.  

 

Адреса и бројеви телефона Хотела “Hills“ на које се могу да контактирају учесници су: 

 

Адреса:    Хотел “Hills“ 

     Бутмирска цеста 18, Сарајево 

 

Рецепција хотела:    +387 33 / 947 947. 

 

 

 

Чланови административног тима Секретаријата УИCБиХ и ЦИКБиХ 

 

Чланови административног тима биће вам на располагању за вријеме одржавања Конференције па им 

се можете да обратите за помоћ у било којем тренутку. Чланови административног тима биће 

задужени за пружање помоћи приликом рјешавања свих питања у вези с организацијом 

Конференције. Чланови административног тима су:  

 

1. Јасминка Јолдић 

2. Звјездана Драговић  

3. Анела Чавдар  

4. Ернес Јусовић.  

 

Контакт-телефон: 061 / 490 393. 

Канцеларија Секретаријата УИCБиХ у хотелу  

  

Ознаке постављене на видним мјестима у хотелу упутиће вас према Канцеларији Секретаријата 

УИCБиХ у којем ће радити административно особље. У тој канцеларији можете да користите 

компјутер и штампач.  

 

 



 

Трошкови 

 

 Котизација коју сте раније уплатили покриће сљедеће трошкове: смјештај у хотелу, оброке, 

трошкове за кафу и минералну воду, која ће се служити за вријеме пауза, као и материјале 

припремљене за Конференцију.  

 

 Пријевоз: учесници конференције дужни су сами организовати и сносити трошкове превоза. 

 

 УИСБиХ / ЦИК БиХ сносиће трошкове сљедећих пића:   

 

- 1 литра минералне воде на четири учесника уз ручак и вечеру, 

- 1 кафа  / чај и / или минерална вода по учеснику током пауза. 

 

Сва остала конзумирана пића плаћају учесници.    

 

 Молимо вас да измирите све личне рачуне прије одјављивања из хотела (мини бар, телефон, 

ресторан, кафе-бар итд.).  

 

 

Материјали 

 

Приликом регистрације за Конференцију добићете сљедеће материјале:  

 

 примјерак с материјалима за Конференцију,  

 акредитацију коју учесници требају да носе за вријеме одржавања Конференције (улазак у 

ресторан хотела ће бити могућ једино с акредитацијом). 

 

 

Слободно вријеме 

 

Након завршетка званичног дијела програма, на располагању су вам различите активности које нуди 

Хотел “Hills“ с циљем вашег угоднијег боравка:  

 

• хотелски бар, 

• бесплатан Wи-Фи интернет за госте хотела, 

• бесплатан улаз на базене Термалне ривијере Илиџа за госте хотела на смјештају. 

 

 

За све учеснике Конференције биће организована свечана вечера, томбола и аукција.  

 

 

Пушење 

 

Пушење није дозвољено у главној конгресној дворани нити у осталим радним просторијама. 

 

Молимо вас да се по питању ових и евентуално нових техничких и организационих питања обратите 

особљу Секретаријата. 

 

Надамо се да ће вам ова конференција бити од користи, а боравак у Сарајеву угодан! 


