
LISTA PITANјA 

za intervju sa kandidatima za članstvo u izbornom povjerenstvu osnovne izborne jedinice u 

Bosni i Hercegovini 

 

OBLAST I: Nadležnosti izbornog povjerenstva i biračkog odbora 

Pitanje 1: 

Koje su nadležnosti izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice, propisane odredbama 

Izbornog zakona BiH? 

Pitanje 2: 

Kada se odnosno u kojim slučajevima imenuje zamjenski član izbornog povjerenstva osnovne 

izborne jedinice? 

Pitanje 3: 

Na koji način i u  kojem roku se vrši imenovanje zamjenskih članova izbornog povjerenstva 

osnovne izborne jedinice? 

Pitanje 4: 

Kada se član izbornog povjerenstva može smijeniti i na koji način? 

Pitanje 5: 

Tko uspostavlјa Centar za birački popis u svakoj općini/gradu?  

Pitanje 6:  

Koje su nadležnosti Centra za birački popis? 

Pitanje 7: 

Tko može da sudjeluje u postupku ždrijebanja za dodjelu mjesta u biračkom odboru? 

Pitanje 8: 

U kojem roku je politički subjekt koji je sudjelovao u ždrijebanju dužan dostaviti izbornom 

povjerenstvu osnovne izborne jedinice imena kandidata za članove biračkog odbora u kojem su 

osvojili mjesto putem ždrijeba?  

Pitanje 9: 

Ako politički subjekt ne dostavi imena kandidata za članove biračkog odbora u roku od sedam 

dana, kako postupa izborno povjerenstvo? 

Pitanje 10: 

Koji je broj birača koje može imati jedno biračko mjesto? 

Pitanje 11: 

Koji su kriterijumi za određivanje biračkog mjesta? 

Pitanje 12: 

U kojem roku izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice dostavlјa birački materijal biračkom 

odboru i od čega se sastoji birački materijal?  



Pitanje 13: 

Šta je osjetlјivi, a šta neosjetlјivi birački materijal? 

Pitanje 14: 

Da li su predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora koji su dobili certifikat dužni 

sudjelovati u obuci članova biračkih odbora, koju organizira izborno povjerenstvo osnovne izborne 

jedinice? 

Pitanje 15: 

Tko određuje biračka mjesta  na području općine za glasanje na svim razinama vlasti?   

Pitanje 16 

Tko neposredno rukovodi radom biračkog odbora? 

Pitanje 17: 

Koje su dužnosti biračkih odbora prije početka glasanja vezano za glasačke kutije i izborni 

materijal? 

Pitanje 18: 

Nadležnost biračkog odbora u vezi utvrđivanja rezultata glasanja na biračkom mjestu? 

Pitanje 19: 

Koje su dužnosti  predsjednika biračkog odbora vezano za održavanje reda na biračkom mjestu? 

Pitanje 20: 

Šta birački odbor dostavlјa izbornom povjerenstvu osnovne izborne jedinice nakon zatvaranja  

biračkog mjesta i utvrđivanja rezultata glasanja? 

Pitanje 21: 

Šta birački odbor čini ako utvrdi da je u paketima glasačkih listića manji broj od predviđenog broja 

za to biračko mjesto? 

Pitanje 22: 

U kojem vremenskom intervalu su otvorena biračka mjesta  i u kojim se slučajevima može 

produžiti glasanje mimo propisanog termina zatvaranja biračkog mjesta? 

Pitanje 23: 

Šta treba da uradi član biračkog odbora ako se ime birača ne nalazi na izvodu iz Središnjeg 

biračkog popisa za dato biračko mjesto? 

Pitanje 24: 

Ukoliko birač u glasačku kutiju ne ubaci sve glasačke listiće  koji su mu izdati na biračkom mjestu, 

koje su obveze člana biračkog odbora zaduženog za kontrolu glasačkih kutija, a koje predsjednika 

biračkog odbora? 

Pitanje 25:  

U kom roku Središnje izborno povjerenstvo BiH potvrđuje rezultate izbora? 



Pitanje 26: 

U slučaju da izborni materijal nije dostavlјen potpun i u ispravnom stanju, kako postupa birački 

odbor i izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice? 

Pitanje 27: 

Na koji način birači izvan BiH ostvaruju svoje biračko pravo?  

Pitanje 28: 

U kom roku Središnje izborno povjerenstvo BiH potvrđuje rezultate svih neposrednih izbora?  

 

OBLAST II: Provedba izbora i zaštita izbornog prava 

Pitanje 1: 

Šta je Središnji birački popis? 

Pitanje 2: 

Kada je glasački listić nevažeći? 

Pitanje 3: 

Ako se ime birača  nalazi na izvodu iz Središnjeg biračkog popisa da glasa izvan zemlјe, a na dan 

izbora se vratio u Bosnu i Hercegovinu, na koji način može ostvariti svoje biračko pravo? 

Pitanje 4: 

Tko može promatrati postupak preuzimanja izbornog materijala između izbornog povjerenstva 

osnovne izborne jedinice i biračkog odbora? 

Pitanje 5: 

Koji su zadaci člana biračkog odbora zaduženog za identificiranje birača? 

Pitanje 6: 

Tko može podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića u određenim izbornim 

jedinicama? 

Pitanje 7: 

Da li izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice može podnijeti zahtjev za ponovno brojanje 

glasačkih listića? 

Pitanje 8: 

Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi Središnje izborno povjerenstvo BiH razmatralo zahtjev za 

ponovno brojanje glasačkih listića? 

Pitanje 9: 

Tko osigurava zaštitu izbornog prava sudionika u izbornom procesu? 

Pitanje 10: 

Ako izborno povjerenstvo smatra da je učinjeno kazneno djelo koje se odnosi na izborni proces, 

kako je dužno postupiti? 



Pitanje 11: 

Tko i u kojem roku može uložiti prigovor izbornom povjerenstvu? 

Pitanje 12: 

Na koji način se podnosi prigovor izbornom povjerenstvu?  

Pitanje 13: 

Postupak rješavanja prigovora izbornog povjerenstva? 

Pitanje 14: 

Kada se prigovor upućen izbornom povjerenstvu odbacuje? 

Pitanje 15: 

Za koje povrede pravila ponašanja  iz poglavlјa 7. Izbornog zakona BiH izborno povjerenstvo 

osnovne izborne jedinice ima prvostupanjsku nadležnost? 

Pitanje 16: 

Koje mjere može narediti  izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice radi otklanjanja 

nepravilnosti na koje se prigovor odnosi? 

Pitanje 17: 

Koji je rok za žalbu na odluke izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice i kome se ista 

podnosi? 

 

OBLAST III: Planiranje aktivnosti i proračun 

Pitanje 1: 

U kojem roku je izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice dužno da objavi lokacije biračkih 

mjesta određenih za glasanje? 

Pitanje 2: 

U kojem roku je izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice dužno da izvrši imenovanje 

biračkih odbora da li je na odluku o imenovanju dozvolјen prigovor? 

Pitanje 3: 

Na koji način i u  kojem roku je izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice dužno da izvrši 

javno izlaganje objedinjenih izbornih rezultata na razini općine? 

Pitanje 4: 

Tko je dužan nakon zatvaranja biračkih mjesta potpisati zapisnik o radu biračkog odbora  i 

odgovarajuće obrasce? 

Pitanje 5: 

Koja je procedura ako neko od članova biračkog odbora odbije potpisati zapisnik i odgovarajuće 

obrasce? 

 



Pitanje 6: 

Tko osigurava sredstva za vršenje ovlaštenja  izbornih povjerenstava osnovne izborne jedinice i 

sredstva za naknade za rad  općinskih izbornih povjerenstava i biračkih odbora za lokalne izbore? 

Pitanje 7: 

Izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice, sukladno rokovima za izradu i usvajanje proračuna 

općine/grada dužno je dostaviti financijski plan za narednu fiskalnu godinu. Koje su obvezne 

stavke financijskog plana, a koje se odnose na provedbu npr. općih izbora? 

Pitanje 8: 

Tko raspolaže sredstvima za vršenje ovlaštenja i provedbu izbora u okviru odobrenog proračuna 

općine/grada? 

Pitanje 9: 

Šta podrazumjeva pojam  sredstva za provedbu izbora? 

Pitanje 10: 

Tko donosi odluku o visini naknade za rad biračkih odbora za opće izbore? 

 

OBLAST IV: Etički kodeks tijela za provedbu izbora i  Poslovnik o radu izbornog 

povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH 

 

Pitanje 1: 

Koje su dužnosti članova tijela za provedbu izbora  sukladno Etičkom kodeksu? 

Pitanje 2: 

Šta je tijelima za provedbu izbora zabranjeno u smislu odredbi Etičkog kodeksa? 

Pitanje 3: 

Šta se regulira poslovnikom o radu izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice? 

Pitanje 4: 

Šta sadrži poziv za sjednicu izborne komisije osnovne izborne jedinice? 

Pitanje 5: 

Na koji način izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice donosi odluke na sjednici? 

Pitanje 6: 

Šta sadrži izvod iz zapisnika sa sjednice izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice? 

Pitanje 7: 

Kako se osigurava javnost rada izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice? 

 

Pitanje 8: 

Kada može biti isklјučena javnost rada izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice? 



Pitanje 9: 

Koje vrste akata donosi izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice? 

Pitanje 10: 

Da li izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice može imati korespodentne sjednice? 

Pitanje 11: 

Ukoliko predsjednik izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice bude spriječen da obnaša 

svoju dužnost, tko ga i na koji način zamjenjuje? 

 

Pitanje 12: 

Koje su dužnosti predsjednika izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice propisane 

Poslovnikom o radu izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice? 

 

Pitanje 13: 

Ukoliko član izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice treba sudjelovati u donošenju odluke 

u slučaju kada njegov bliski srodnik ima osobni ili financijski interes, kako je dužan postupiti? 

 

Pitanje 14: 

Šta podrazumjeva princip nezavisnosti  i nepristrasnosti  člana izbornog povjerenstva osnovne 

izborne jedinice i biračkog odbora? 

Pitanje 15: 

Gdje  se održavaju sjednice izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice, tko ih saziva i na koji 

način? 

Pitanje 16: 

Kako odlučuje  i glasa  izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice? 

Pitanje 17: 

Tko vodi zapisnik sa sjednice izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice, a tko ga potpisuje? 
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