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Увод 
 

1. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Централна 
изборна комисија БиХ) надлежна је за провођење Анекса III Дејтонског мировног 
споразума, Изборног закона Босне и Херцеговине 1 , Закона о финансирању 
политичких странака2, учествује у провођењу Изборног закона Републике Српске3, 
Изборног закона Брчко дистрикта БиХ 4 , Закона о избору, престанку мандата, 
опозиву и замјени начелника општина у Федерацији БиХ 5 , Закона о Савјету 
министара Босне и Херцеговине 6  те Устава Босне и Херцеговине (Анекс 4. 
Оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини), Устава Федерације БиХ и 
Устава Републике Српске у дијелу који се односи на изборе. 

 
2. Изборним законом Босне и Херцеговине, члан 2.9 став (1) тачка 16, утврђено је да 

Централна изборна комисија БиХ подноси годишњи извјештај Парламентарној 
скупштини Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Парламентарна скупштина 
БиХ) о провођењу избора у Босни и Херцеговини, провођењу Изборног закона 
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Изборни закон БиХ) и иницира измјене 
тог закона, док је Законом о финансирању политичких странака, члан 17, 
прописано да је Централна изборна комисија БиХ обавезна сваке године 
Парламентарној скупштини БиХ поднијети извјештај о прегледаном стању 
финансијског пословања политичких странака. 

 
3. Осим наведених закона, у надлежности Централне изборне комисије БиХ је и 

провођење дијела Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине7, којим је 
Централна изборна комисија БиХ надлежна да оцјењује, на основу достављених 
информација и података из службене евиденције, да ли кандидат за 
предсједавајућег, министра и замјеника министра у Савјету министара БиХ 
испуњава услове за именовање. Такође, Законом о Агенцији за превенцију 
корупције и координацију борбе против корупције, члан 138, Централна изборна 
комисија БиХ врши провјеру кандидата за директора и замјеника директора 
Агенције. 

 
4. Овај извјештај обухвата најзначајније активности које се односе на провођење 

закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ за период од 1. јануара 
до 31. децембра 2021. године. У извјештајном периоду на 85 одржаних сједница 
Централне изборне комисије БиХ и великом броју колегијума на којима су 
разматрани материјали са сједнице и усаглашаване друге одлуке битне за рад 
Централне изборне комисије БиХ, расправљало се и одлучивало о низу питања и 
задатака који су се односили на: припрему и провођење поновних и пријевремених 
избора, провођење посредних избора за законодавне органе власти, провођењу 
активности на припреми избора за тијела локалне управе и самоуправе, праћење 
рада и стања попуњености изборних комисија, едукације изборне администрације, 
надоградње и тестирања Јединственог изборног информационог система (ЈИИС 

                                                 
1 „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, 7/14, 31/16 и 41/20 
2 „Службени гласник БиХ“, бр. 95/12 и 41/16 
3 „Службени гласник РС“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12 
4 „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр. 17/08 и 43/08 
5 „Службене новине ФБиХ“ број 19/08 
6 „Службени гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 и 24/08 
7 „Службени гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 87/07, 94/07 и 24/08 
8 „Службени гласник БиХ“, бр. 103/09 и 58/13 
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БиХ), редовне активности на вођењу евиденције Централног бирачког списка и 
изјава о имовинском стању, одлучивање по захтјевима и жалбама политичких 
субјеката; разматрање финансијских извјештаја политичких странака; утврђивање 
престанка мандата изабраних званичника и додјелу мандата сљедећим 
квалификованим кандидатима са листа политичких субјеката; план и програм 
едукације изборне администрације (општинских/градских изборних комисија и 
особља запосленог у центрима за бирачки списак); доношење одлука о свим 
набавкама за потребе пројекта који је финансирао Савјет Европе, провођење 
тендерских и других поступака за набавку и потписивање уговора са изабраним 
понуђачима и тако даље. 

 
5. Извјештај о провођењу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ у 

2021. години подијељен је на 7 дијелова који чине једну цјелину. 
 
6. Од првог до трећег дијела излаже се материјал који се односи на досљедну 

примјену закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ. 
 
7. Четврти дио извјештаја односи се на Центар за едукацију Централне изборне 

комисије БиХ и план и програм едукације чланова тијела за провођење избора. 
 
8. Пети дио извјештаја односи се на међународну сарадњу, семинаре и едукације које 

Централна изборна комисија БиХ редовно одржава, настојећи да кроз размјену 
искустава са изборним комисијама других земаља ради на унапређењу свога рада. 

 
9. Шести дио се односи на јавност рада Централне изборне комисије БиХ као 

независног тијела, које треба транспарентно и на непристрасан начин провести све 
законе из своје надлежности. 

 
10. У седмом дијелу су понуђене препоруке чију реализацију Централна изборна 

комисија БиХ настоји подстаћи код релевантних институција БиХ како би будући 
рад у провођењу изборног процеса био што квалитетнији.   

 
11. Централна изборна комисија БиХ је на својој 15. сједници одржаној 21.04.2022. 

године, размотрила и утврдила текст овог Извјештаја који се подноси 
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине. 
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Сажетак  
 

12. Фокус активности Централне изборне комисије БиХ у 2021. години је био на 
досљедној примјени свих закона из њене надлежности, као и правовременом 
извјештавању.  
 

13. У циљу унапређења изборног процеса Централна изборна комисија БиХ  је на 64. 
сједници  одржаној дана  15.09.2021. године донијела закључак  којим се усваја 
Иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ и 
припремила текст измјена и допуна, а које су се односиле на технички аспект 
унапређења одредаба Изборног закона БиХ не улазећи у политичка рјешења и 
потребе провођења пресуда Европског суда у Стразбуру и Уставног суда БиХ. 
ОЕБС-ова Канцеларија за демократске институције и људска права (ОЕБС/ 
ОДИХР) је претходно доставила своје „Неформалне коментаре на Нацрт 
приједлога амандмана на Изборни закон БиХ“. 
 
Предложене измјене односе се, између осталог, на питања која се односе на 
разграничење изборних јединица, начин формирања бирачких одбора, 
злоупотребу јавних средстава у сврхе кампање, обуку изборних службеника, 
учешће жена на изборима и правовремену објаву одлука Централне изборне 
комисија БиХ и судова по приговорима везаним за изборе, одгађање избора у 
случају ванредних околности, регистрацију бирача, предлагање кандидата, 
медијске прописе, договоре о пријевременом гласању и изборне прекршаје. Бројни 
амандмани рјешавају техничка питања, појашњавају досадашње нејасноће и 
усклађују одређене одредбе с Уставом БиХ и другим законима. Предложеним 
измјенама поглавља 15. Изборног закона БиХ – Финансирање изборне кампање, 
унапређује се правни оквир, осигурава се транспарентност финансирања изборних 
кампања политичких субјеката, осигурава се објава извора финансирања прије 
дана избора и сужава се простор за (зло)употребу јавних ресурса у изборној 
кампањи од стране политичких странака које учествују на изборима. Уводе се 
строже казне за незаконито финансијско пословање политичких странака.  
Предметна Иницијатива је 16.09.2021. године достављена Парламентарној 
скупштини БиХ ради упућивања у законодавну процедуру на разматрање и 
усвајање, Делегацији Европске уније у БиХ, Канцеларији Високог представника за 
Босну и Херцеговину (ОХР), Мисији ОЕБС у БиХ, те Савјету за провођење мира, 
као и на адресе 26 амбасада.  

 
14. Припремљен је и Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о финансирању 

политичких странака који ће бити достављен Парламентарној скупштини БиХ и 
Интерресорној радној групи за измјене изборног законодавства, ради упућивања у 
законодавну процедуру на разматрање и усвајање. Предложеним измјенама и 
допунама овог Закона унапређује се правни оквир који омогућава имплементацију 
препорука Групе земаља за борбу против коруције Савјета Европе 
(ГРЕЦО/GRECO) и Канцеларије за демократске институције и људска права 
Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС/ОДИХР-ODIHR). 
 

15. Централна изборна комисија БиХ је на својој првој сједници одржаној 13.01.2022. 
године усвојила подзаконске акте из области финансирања политичких странака 
како слиједи: Правилник о измјенама и допунама Правилника о годишњим 
финансијским извјештајима политичких странака, Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о предизборним и постизборним финансијским 
извјештајима политичких странака, Правилник о измјенама и допунама 
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Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима 
независних кандидата, Правилник о измјенама и допунама Правилника о 
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских 
извјештаја политичких странака, Упутство о поступку отварања и кориштења 
посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање и Упутство о 
доношењу финансијског плана и програма утрошка средстава политичке странке, 
којима унапређује транспарентност финансирања политичких странака и изборних 
кампања, промовише кориштење банковног система за пријем донација и 
средстава из других извора у складу са Законом, те се уводи начело једног рачуна 
за финансирање изборне кампање, како препоручују ГРЕЦО и ОЕБС/ОДИХР. 9 
Централна изборна комисија БиХ је, у оквиру својих надлежности, усвајањем 
наведених подзаконских аката дала допринос испуњењу релевантних препорука 
које је Босна и Херцеговина дужна испунити по Мишљењу Европске комисије о 
захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији. 
 

16. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је на 19. сједници одржаној 
28. 04. 2021. године донио Одлуку којом се за члана Централне изборне комисије 
БиХ из реда хрватског народа именује Владо Рогић.   

 
17. У извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ је припремила и 

усвојила сљедеће документе: Извјештај о провођењу Локалних избора 2020. 
године; Извјештај о провођењу закона из надлежности Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине у 2020. години;  Средњорочни план рада Централне 
изборне комисије БиХ (2022-2024.);  Програм рада Централне изборне комисије 
БиХ у 2022. години; Програм обуке запосленика Секретаријата Централне изборне 
комисије БиХ у 2022. години; Трогодишњи извјештај о провођењу препорука из 
Ревидираног Плана интегритета Централне изборне комисије БиХ (децембар 2017 
- децембар 2020.), Завршни Извјештај о напретку у провођењу препорука из 
Ревидираног Плана интегритета Централне изборне комисије БиХ (децембар 2017 
- децембар 2021.);  Акциони план Централне изборне комисије БиХ за провођење 
Стратегије за борбу против корупције (2020-2024.) за 2022. годину чији саставни 
дио је и Акциони план Централне изборне комисије БиХ за борбу против корупције 
током трајања пандемије КОВИД-19 / COVID-19.  

 
18. На захтјев Агенције за равноправност полова БиХ достављен је прилог Централне 

изборне комисије БиХ за Годишњи извјештај о провођењу Гендер акционог плана 
(ГАП БиХ), извјештајни период октобар 2019 – крај 2020. године, а на захтјев 
Дирекције за европске интеграције (ДЕИ) достављен је инпут за израду Прилога 
институција у Босни и Херцеговини за период од 15. 06. 2020. до 08. 04. 2021. 
године.  

 
19. У извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ је донијела 68 одлука, 

којим је за 39 особа утврђено да неће бити уписане у Централни бирачки списак, а 
за 29 особа да стичу право уписа након издржане казне затвора. 

 
20. У току 2021. године у 40 општина и 3 града у БиХ одржани су избори за органе 

локалне управе и самоуправе.  
 
21. У 2021. години Централној изборној комисији БиХ достављено је укупно 3.714 

рјешења о испису и промјенама у рјешењима о држављанству БиХ те су вршене 

                                                 
9 „Службени гласник БиХ“, број 05/22 од 04.02.2022. године 
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провјере података о истима у Централном бирачком списку и 120 рјешења о 
одузимању/враћању пословне способности, те су иста након доставе обрађена у 
евиденцији Централног бирачког списка. 

 
22. У складу с Одлуком о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице 

у Босни и Херцеговини, све изборне комисије су до краја децембра 2021. године 
бројале укупно 563 члана. На дан 31. 12. 2021. године именовано је укупно 556 
чланова (укључујући замјенске чланове) од чега  269 (48,38%)  жена и 287 (51,62%) 
мушкараца. 

 
23. Анализа 2.773 седмичних извјештаја центара за бирачки списак из основних 

изборних јединица (ОИЈ) у Босни и Херцеговини је показала да је у извјештајном 
периоду извршена провјера 19.400 бирача у бирачком списку, 30.880 провјера 
статуса умрлих лица на бирачком списку и извршена додјела 580 бирача 
одговарајућем бирачком мјесту. 

 
24. Због утврђених повреда изборног процеса Централна изборна комисија БиХ је дана 

21. 01. 2021. године донијела Одлуку о поништењу избора одржаних дана 15. 11. 
2020. године на 89 редовних бирачких мјеста у изборној јединици Добој за ниво 
градоначелника Града Добоја и Скупштину Града Добоја и Одлуку о поништавању 
избора одржаних 15. 11. 2020. године у изборној јединици Сребреница за ниво 
начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница на 28 
бирачких мјеста. Наведене одлуке Централне изборне комисије БиХ је потврдио 
Суд Босне и Херцеговине. На истој је сједници донесена Одлука о немогућности 
преузимања мандата за начелника Општине Травник ради чињенице смрти, а којом 
је расподијељен мандат правоснажном Одлуком о потврђивању и објави резултата 
Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године.10  

 
25. Поновни избори у изборној јединици Добој за ниво градоначелник Града Добоја и 

Скупштину Града Добоја и у изборној јединици Сребреница за ниво начелник 
Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница одржани су 21. 02. 2021. 
године на основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног 
бирачког списка који су кориштени на поништеним изборима. У име Централне 
изборне комисије БиХ поновљене изборе је надгледало 130 супервизора који су 
обучени и цертификовани у складу са усвојеним Програмом и методологијом 
обуке супервизора за надгледање поновних избора у Добоју и Сребреници. 

 
26. У 2021. години одржани су пријевремени избори у три општине/града: Општина 

Травник, Општина Фоча (ФБиХ) дана, 11. 04. 2021. године и Град Приједор дана, 
12. 12. 2021. године.  Дана 29. 04. 2021. године на 44. сједници Централна изборна 
комисија БиХ је донијела Одлуку потврђивању и објављивању резултата 
пријевремених избора за начелника Општине Фоча (ФБиХ). За начелника 
Општине Фоча (ФБиХ) изабран је Софраџија Мујо. На истој сједници донесена је 
Одлука о потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за 
начелника Општине Травник. За начелника Општине Травник изабран је Даутовић 
Кенан. Централна изборна комисија БиХ је на 83. сједници одржаној 28. 12. 2021. 
године донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата пријевремених 
избора за градоначелника Града Приједора.11 За градоначелника Града Приједора 
изабран је Слободан Јавор. 

                                                 
10 „Службени гласник БиХ“, брoj 81/20 
11 „Службени гласник БиХ“, брoj 1/22 
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27. Након потврђивања и објављивања резултата Локалних избора 2020. године, 161 

изабрани вијећник/одборник је одбио да прихвати освојени мандат, те је у том 
смислу донесена 161 одлука о додјели мандата наредним квалификованим 
кандидатима и издато 161 увјерење о додјели мандата наредним квалификованим 
кандидатима. 

 
28. У смислу утврђивања престанака мандата на темељу захтјева изабраних чланова 

тијела власти којима мандат додјељује Централна изборна комисија БиХ и додјеле 
мандата сљедећим квалификованим кандидатима, одбијања мандата и додјеле 
мандата сљедећим квалификованим кандидатима, те утврђивања престанка 
мандата по службеној дужности, у 2021. години, обрађен је 151 предмет и 
додијељен исти број увјерења о додијељеним мандатима. 

 
29. У вези са обавезом достављања Изјаве о имовинском стању изабраних званичника 

Централна изборна комисија БиХ је покренула поступак за утврђивање 
одговорности против 569 изабраних званичника на почетку односно истеку 
мандата по сљедећем основу: 59 изабраних званичника који нису доставили 
образац Изјаве о имовинском стању након обавјештења путем органа власти – 
престанак мандата и почетак мандата (2016 - 2020. и 2020 - 2024.); 104 изабрана 
званичника који нису доставили образац Изјаве о имовинском стању након 
обавјештења путем органа власти – почетак мандата (2020 - 2024.) и 406 изабраних 
званичника који нису доставили образац Изјаве о имовинском стању након 
обавјештења путем органа власти – престанак мандата (2016 - 2020.). 

 
30. Дана 28. 02. 2022. године на Интернет страници www.izbori.ba12 објављено је 139 

Изјава о имовинском стању начелника / градоначелника и 3.196 Изјава о 
имовинском стању вијећника/одборника (укључујући и носиоце замјенских 
мандата) изабраних на Локалним изборима 2020. године.  

 
31. У марту 2021. године окончан је процес провођења посредних избора за 28 

вијећника у Градско вијеће Града Сарајева и 31 одборника у Скупштину Града 
Источно Сарајево. Централна изборна комисија БиХ је на 34. сједници, одржаној 
08. 03. 2021. године, донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата 
посредних избора и додјели мандата за Градско вијеће Града Сарајева, а на 36. 
сједници одржаној 15. 03. 2021. године донесена је Одлука о потврђивању и 
објављивању резултата посредних избора и додјели мандата за Скупштину Града 
Источно Сарајево.   

 
32. У свим фазама изборног процеса укупно је изјављено 65 жалби Апелационом 

одјелу Суда Босне и Херцеговине, од којих је Суд Босне и Херцеговине 51 жалбу 
одбио, 10 одбацио, а 4 жалбе су уважене и предмет је враћен на поновни поступак, 
што у проценту износи да је 94% одлука Централне изборне комисије БиХ 
потврђено. У 2021. години поднесена је једна апелација Уставном суду Босне и 
Херцеговине која је одбијена као неоснована.   

 
33. У складу са Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 

обавеза за 2020. годину13 Централној изборној комисији БиХ је одобрен укупан 
буџет у износу од 7.256.000,00 КМ од чега за непосредну потрошњу износ од 

                                                 
12 https://www.izbori.ba/IKPublic 
13 „Службени гласник БиХ“, број 46/20 
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3.029.000,00 КМ, а за одржавање Локалних избора 2020. године износ од 
4.227.000,00 КМ. Укупан кориговани буџет Централне изборне комисије БиХ за 
период 01.01 - 31. 12. 2021. године, са пренесеним неискориштеним средствима из 
2020. године на вишегодишњем капиталном улагању и донацији Савјета Европе и 
уплаћеним средствима донатора у 2021. години, као и домаћим трансферима 
уплаћеним у 2021. години износи укупно 7.428.736,83 КМ. 

 
34. У извјештајном периоду проведено је укупно 6 поступака јавних набавки од чега 

један отворени и 5 конкурентских поступака. 
 
35. У периоду јануар – децембар 2021. године на протоколу у писарници у дјеловодник 

предмета и аката, закључен на крају 2021. године, а који се води у електронском 
облику, заведено је 1.552 предмета; у уписник првостепених предмета управног 
поступка су заведена 1.233 предмета; у уписник другостепених предмета управног 
поступка је заведен један (1) предмет. 

 
36. У 2021. години одржано је 85  сједница Централне изборне комисија БиХ: 34 

редовне, 24 хитне кореспондентне, 16 хитних, 9 кореспондентних и 2 сједнице у 
складу са чланом 2.18 став (2) Изборног закона БиХ и чланом 22. став (6) 
Пословника Централне изборне комисија БиХ. 

 
37. На званичној интернет-страници www.izbori.ba током 2021. године  објављено је 

2.500 докумената. Укупан број упита за провјеру Централног бирачког списка 
путем интернет-странице је износио 80.128, а забиљежено  је 1.304.957 прегледа 
интернет странице.  

 
38. Припремљен је приједлог нове интернет странице www.izbori.ba и интранет 

портала Секретаријата Централне изборне комисије БиХ. Ново рјешење ће 
омогућити бољи приказ за мобилне уређаје, бржи и прегледнији приступ. 

 
39. Путем YouTube канала реализовано је 85 преноса уживо са сједница Централне 

изборне комисије БиХ.  
 

40. Централна изборна комисија БиХ је извршила пријем годишњих финансијских 
извјештаја за 2020. годину које је поднијело 148 политичких странака, што чини 
80,87% од укупно 183 политичке странке, које су закључно са 31. 12. 2020. године 
биле у евиденцијама Централне изборне комисије БиХ. Годишњи финансијски 
извјештај није поднијело 35 политичких странака са евиденције Централне 
изборне комисије БиХ, међу којима је 20 политичких странака за које је утврђено 
да дужи период не обављају своју дјелатност, не подносе финансијске извјештаје 
и не учествују на изборима, па је Централна изборна комисија БиХ надлежним 
судовима упутила приједлоге за њихово брисање из судског регистра.  

 
41.   У складу са Законом о финансирању политичких странака, окончани су прегледи, 

контрола и ревизија годишњих финансијских извјештаја за 2019. годину за 119 
политичких странака и издати су извјештаји ревизије. Извјештаји ревизије са 
налазима и мишљењем ревизора о финансирању политичких странака у складу са 
Законом о финансирању политичких странaка, дати су на увид јавности путем 
интернет странице Централне изборне комисије БиХ, www.izbori.ba, а ревизијска 
мишљења су објављена и у Службеном гласнику БиХ. 

 

http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
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42. Парламентарној скупштини БиХ је поднесен Извјештај о прегледаном стању 
финансијског пословања политичких странака у 2019. години14, који се дијели као 
скупштински штампани материјал. У извјештају су наведени извори финансирања, 
налази ревизије и презентована кршења одредаба Закона о финансирању 
политичких странака, од стране сваке  странке појединачно. 

 
43. До краја 2021. године издато је 17 извјештаја о прегледу годишњег финансијског 

извјештаја за 2020. годину који су, у форми прелиминарних достављени 
политичким странкама на очитовање. Након што се политичке странке очитују на 
извјештај или евентуално доставе друге доказе, Служба за ревизију издаје коначне 
извјештаје о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2020. годину с 
мишљењем ревизора и службеном потврдом налаза ревизије. 

 
44. У извјештајном периоду надлежним тужилаштвима и другим органима надлежним 

за провођење закона Централна изборна комисија БиХ је пријавила 19 случајева, у 
којим је контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких странака 
потврђена сумња на извршена кривична дјела, која се могу довести у везу са 
финансирањем политичких странака и финансирањем изборне кампање, те утаје 
пореза. 

 
45. Централна изборна комисија БиХ поставила је Прилог за израду Документа за 

дискусију на 6. састанку Пододбора за правду, слободу и сигурност, који је требало 
да буде одржан 9 - 10. децембра 2021. године, у дијелу који се односи на борбу 
против корупције, а везан је за реализацију препорука ОДИХР-а и ГРЕЦО-а о 
финансирању политичких странака, пријави имовинског стања, побољшању 
капацитета Службе за ревизију Централне изборне комисије БиХ како би се 
ефикасније пратило поштивање прописа о финансирању политичких странака. 

 
46. Током 2021. године извршене су провјере за 16 кандидата за позицију директор и 

замјеника директора у Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе 
против корупције (АПИК) у складу са чланом 1.6, 1.7, 1.8 став (4), 4.2 Изборног 
закона БиХ. 

 
47. Активности из дјелокруга рада Центра за едукацију Централне изборне комисије 

БиХ су обухватиле: промоцију иницијативе за проглашење Свјетског дана избора, 
редовне обуке изборне администрације у складу са Планом и програмом едукације 
органа за провођење избора за 2021. годину, едукације обухваћене Планом и 
програмом су "Процедуре гласања и бројања на дан избора – пријевремени избори 
за начелника”, „Едукација запослених у центрима за бирачки списак” "Обука 
контролора изборних резултата” и „Обука новоименованих чланова изборних 
комисија", обуку особа одговорних за вођење пословних књига политичких 
странака, подношење финансијских извјештаја и овлаштених за контакте са 
Централном изборном комисијом БиХ; организацију постизборне конференције 
„Локални избори 2020 - Изазови и научене лекције, обуку изборне администрације 
из области сајбер сигурности  те „Тренинг тренера изборних комисија“ у оквиру 
којег су обучена и цертификована 293 тренера из 143 изборне комисије од чега су 
122 новоименовани чланови изборних комисија који су први пут именовани у 
изборну комисију. 

 

                                                 
14 Број 03-07-6-1317-3/21 од 13.10.2021. године 
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48. Поводом 20. годишњице усвајања сталног Изборног закона БиХ припремљена је 
публикација „Двадесет година сталног Изборног закона Босне и Херцеговине“ - 
Студија о развоју изборног законодавства од 2001. до 2021. године којом је 
презентован досег досадашњих реформи изборног законодавства и указало се на 
потребу за континуираним побољшањем изборног законодавства у смислу 
суштинских побољшања. Наведена публикација је припремљена и штампана у 
оквиру пројекта „Постизборна конференција „Локални избори 2020 - Изазови и 
научене лекције“ који је финансирао Савјет Европе, 

 
49. У погледу међународне сурадње представници Централне изборне комисије БиХ 

су у 2021. години учествовали на различитим догађајима од којих издвајамо: 
Девети састанак Извршног одбора Свјетског удружења изборних тијела (A-WEB) 
у писаној форми, три изборне посматрачке мисије (Руска Федерација, Грузија и 
Сјеверна Македонија), једна студијска посјета Државној изборној комисији 
Републике Хрватске, Годишња конференција и Генерална скупштина Удружења 
европских изборних званичника (ACEEEO), Глобални форум за демократију, и 
тако даље.  

 
50. Дана 22. 09. 2021. године у Сарајеву потписан је Меморандум о сарадњи између 

Централне изборне комисије БиХ и Државне изборне комисије Републике 
Словеније чије закључивање је одобрило Предсједништво Босне и Херцеговине 
одлуком од 6. новембра 2019. године15. 

 
51. У извјештајном периоду су настављене активности на реализацији пројектних 

активности које финансијски подржавају или имплементирају Делегација 
Европске уније у БиХ,  ОЕБС/ОДИХР, УНДП БиХ / UNDP BiH, Међународна 
фондација за изборне системе, (ИФЕС). Крајем фебруара 2022. године завршен је 
пројекат УНДП БиХ “Жене на изборима у Босни и Херцеговини”. 

 
52. Од септембра до 31. децембра 2021. године имплементиран је пројекат подршке 

Савјета Европе организацији постизборне конференције „Локални избори 2020 - 
Изазови и научене лекције“. Укупна вриједност пројекта је у износу максимално 
до 10 хиљада Евра, а реализоване вриједности 6.768,08 Евра (13.237 КМ).  

 
53. У извјештајном периоду одржане су двије конференције за новинаре, објављено је 

80 саопштења за јавност, а писани медији су објавили више од 2.000 чланака о раду 
Централне изборне комисије БиХ.  
 

54. Централна изборна комисија БиХ улаже континуиране напоре да унаприједи 
изборни процес, а кроз препоруке упућене Парламентарној скупштини БиХ указује 
на потребу рјешавања  кључних проблема који се, прије свега, односе на 
правовремене измјене и допуне свих закона из надлежности Централне изборне 
комисије БиХ. 

 
 
 

                                                 
15 Одлука Предсједништва БиХ број 01-5-0-1-4083-21/19 
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О Централној изборној комисији  Босне и Херцеговине 
 
 
 
 

Визија 
 

Пружање подршке демократским процесима у  
Босни и Херцеговини и развоју друштва без корупције. 

 

 
Мисија 
 
Централна изборна комисија БиХ проводи изборни процес, обавља финансијску 
контролу политичких странака и оцјењује да ли кандидати испуњавају услове за 
именовање предсједавајућег, министара и замјеника министара у Савјету 
министара БиХ, као и кандидата за директора и замјеника директора у Агенцији 
за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и тако 
доприноси јачању демократских процеса у Босни и Херцеговини.   
 
 

 
Наше вриједности 

 
Владавина закона, независност и непристрасност,  

транспарентност и јавност рада, одговорност,  
професионални интегритет 

  

 
Наши циљеви  
 
Задржати статус независне институције која доприноси демократизацији 
друштва у Босни и Херцеговини; допринос изградњи институционалних 
капацитета Босне и Херцеговине; јачање плуралистичке демократије, људских 
права и слобода и владавина закона; осигурање тачности бирачких спискова и 
идентификације бирача; повећање свјесности бирача; развој људских ресурса 
кроз циљану едукацију; кориштење савремених информационих технологија; 
унапређење сарадње са свим кључним актерима; развој ефикасних механизама 
за мониторинг и евалуацију. 
 



 



  

                  I ДИО  
 
 
 

ПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРНОГ 

ЗАКОНА БИХ 
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1.    Припрема и провођење избора  
 
1.1. Изборне активности 

 
1.1.1. Иницијатива Централне изборне комисије БиХ на измјенама и 

допунама Изборног закона БиХ 
 
55. Европска комисија је 2019. године усвојила Мишљење о захтјеву Босне и 

Херцеговине за чланство у Европској унији. Мишљење идентификује 14 
кључних приоритета које земља треба испунити како би добила препоруку за 
отварање приступних преговора с Европском унијом; даје опсежне смјернице 
за поступне реформе. Један од кључних приоритета везаних уз политичке 
критеријуме односи се на унапређење изборног процеса. 

 
56. С тим у вези, Централна изборна комисија БиХ је, користећи своја законска 

овлаштења из члана 2.9 став (1) тачка 16. Изборног закона БиХ16, донијела 
Закључак о усвајању Нацрта иницијативе за доношење Закона о измјенама и 
допунама Изборног закона БиХ на 50. сједници, одржаној 08. 06. 2021. године. 

 
57. Нацрт је припремљен на основу препорука ОЕБС/ОДИХР из њихових 

завршних извјештаја о провођењу Општих избора 2014. и 2018. године, 
препорукама ГРЕЦО-а из њихових евалуацијских извјештаја и искуству које 
је Централна изборна комисија БиХ стекла током припрема и провођења 
избора, имплементације изборних резултата и препорука које ова институција 
доставља Парламентарној скупштини БиХ кроз извјештаје о провођењу избора 
и извјештаје о провођењу закона из надлежности Централне изборне комисија 
БиХ. 

 
58. Након доношења Закључка сви изборни актери позвани су да доставе своје 

приједлоге, примједбе и сугестије на предложени нацрт. Укупно 9 изборних 
комисија основних изборних јединица, НВО „Под лупом“, једна скупштина 
општине, једна скупштина грађана, удружење и 6 бирача одазвало се позиву 
Централне изборне комисија БиХ. Такође, Нацрт је послат Савјету Европе с 
молбом Венецијанској комисији и ГРЕЦО-у да дају мишљење на предложени 
нацрт. Исти захтјев прослијеђен је ОЕБС/ОДИХР-у преко Мисије ОЕБС у 
Босни и Херцеговини. У свом одговору Савјет Европе наводи да Венецијанска 
комисија и ГРЕЦО не могу дати своје мишљење у овој фази припреме Закона. 

 
59. ОЕБС-ова Канцеларија за демократске институције и људска права - ОДИХР 

је 16. 08. 2021. године доставила Централној изборној комисија БиХ 
"неформалне коментаре на Иницијативу за доношење Закона о измјенама и 
допунама Изборног закона БиХ" Централне изборне комисија БиХ.  

 

                                                 
16 „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, 7/14, 31/16 и 41/20 
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60. По мишљењу ОЕБС/ОДИХР-а предложене измјене и допуне не односе се на 
значајне дугогодишње препоруке ОДИХР-а, попут уклањања етничких 
ограничења и ограничења на основу пребивалишта у погледу бирачког права 
и кандидатуре, а која нису укључена у измјене и допуне које је предложила 
Централна изборна комисија БиХ. 

 
61. Према мишљењу ОДИХР-а, предложене измјене и допуне Изборног закона 

БиХ које је припремила Централна изброна комисија БиХ „опсежне су и 

показују значајан напредак у преиспитивању неких препорука које су 

формулисале претходне Изборне посматрачке мисије ОДИХР-а. Предложене 

измјене односе се, између осталог, на питања која се односе на разграничење 

изборних јединица, начин формирања бирачких одбора (БМ), злоупотребу 

јавних средстава у сврхе кампање, обуку изборних службеника, судјеловање 

жена на изборима и правовремену објаву одлука ЦИК-а и судова по 

приговорима везаним за изборе. Ако се усвоје, амандмани би ојачали 

интегритет изборног процеса.” 
 

62. Остали приједлози укључују одгађање избора у случају ванредних околности, 
регистрацију бирача, предлагање кандидата, медијске прописе, договоре о 
пријевременом гласању и изборне прекршаје. 

 
63. Бројни амандмани рјешавају техничка питања, појашњавају досадашње 

нејасноће и усклађују одређене одредбе с Уставом БиХ и другим законима. 
Сва ова побољшања прописно су забиљежена у ОДИХР-овим "Неформалним 
коментарима".  

 
64. Предложене измјене и допуне не односе се на препоруке ОДИХР-а у вези са 

ревизијом финансијских извјештаја о кампањи, објављивањем резултата 
ревизије и продужетком рока за подношење притужби. Надаље, нацрт не 
ревидира механизам размјене података ради побољшања тачности бирачког 
списка, нити предвиђа могућност ревизије бирачког списка. 

 
65. Према мишљењу ОДИХР-а „Још увијек је могуће провести неријешене 

препоруке ако се предложене измјене и допуне усвоје у закон. Приоритет 

треба дати рјешавању препорука које се односе на опште право гласа, 

тачност бирачког списка, механизам именовања бирачких одбора, обуку 

бирачких одбора с нагласком на пребројавање и протоколе о резултатима те 

злоупотребу државних ресурса у сврхе кампање.” 
 
66. ОДИХР је поздравио спремност босанскохерцеговачких власти да прате 

изборне препоруке и помогну властима Босне и Херцеговине да додатно 
унаприједе изборни процес. 

 
67. Узимајући у обзир "неформалне коментаре на Нацрт текста измјена и допуна 

Изборног закона БиХ" које је доставио ОДИХР, Централна изборна комисија 
БиХ  је направила минималне исправке у тексту у односу на Нацрт Закон о 
измјенама и допунама Изборног закона БиХ усвојен на 50. сједници одржаној 
8. јуна 2021. године, који је доступан јавности путем интернет странице 
Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba. Надаље, урађене су корекције 

http://www.izbori.ba/
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у поглављу 16 на основу мишљења које је доставила Регулаторна агенција за 
комуникације Босне и Херцеговине (РАК БиХ). 

 
68. У складу са наведеним и законским овлаштењима прописаним чланом 2.9.став 

(1)  тачка 16. Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија БиХ је на 64. 
сједници одржаној 15. 09. 2021. године донијела закључак којим се усваја 
Иницијатива за доношење Закона о измјенама и допунама Изборног закона 
БиХ.   
 

69. Иницијатива је достављена Парламентарној скупштини БиХ17  16. 09. 2021. 
године ради упућивања у законодавну процедуру на разматрање и усвајање, 
Делегацији Европске уније у БиХ, Канцеларији Високог представника за 
Босну и Херцеговину (ОХР/OHR), Мисији ОЕБС у БиХ, те Савјету за 
провођење мира, као и на адресе 26 амбасада. 

 
1.1.2. Активности у вези са избором члана Централне изборне комисије 

БиХ 

 
70. Начин избора и именовања чланова Централне изборне комисије БиХ 

регулисан је Пословником о процедури и провођењу јавне конкуренције и 
именовања чланова Централне изборне комисије БиХ и Одлуком о измјенама 
и допуни Пословника о процедури и провођењу јавне конкуренције и 
именовања чланова Централне изборне комисије БиХ18. 

 
71. Имајући у виду да је Представнички дом Парламентране скупштине БиХ у 

наставку сједнице одржане дана 26. 03. 2014. године донио одлуку о избору 
Владе Рогића за члана Централне изборне комисије БиХ из реда Хрвата, да је 
одредбама  члана 2.4. став (1) Изборног закона БиХ  прописано да се члан 
изборне комисије  именује  на мандатни период  од 7 (седам) година, а да је 
мандат Владе Рогића трајао до 26. 03. 2021. године, било је потребно провести 
процедуру избора једног члана Централне изборне комисије БиХ из реда 
Хрвата. 

 
72. Кандидате за чланове Централне изборне комисије БиХ, предлаже Комисија за 

избор и именовање чланова Централне изборне комисије  БиХ која има седам 
чланова, од којих два именује предсједник Високог судског и тужилачког 
савјета БиХ из реда чланова Савјета, три именује Административна комисија 
Парламентарне скупштине БиХ из реда чланова Комисије  из Представничког 
дома Парламентране  скупштине БиХ и два именује предсједник Централне 
изборне комисије БиХ из реда чланова Централне изборне комисије БиХ. У 
Комисији за избор и именовање морају бити заступљени конститутивни 
народи, два Бошњака, два Србина и два Хрвата и један из реда осталих.  

 
73. Након што је Комисија за избор и именовања провела конкурсну процедуру, 

приједлог ранг-листе доставила је Представничком дому Парламентарне 
скупштине БиХ, који је на 19. сједници одржаној 28. 04. 2021. године, донио 

                                                 
17 Акт број 05-1-02-2-1218-2/21 
18 Акт број 05-1-34-2-567-38/11 од 26. 08. 2011. године 
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Одлуку број 01-34-1-915/21 од 28. 04. 2021. године, којом се за члана 
Централне изборне комисије БиХ из хрватског народа именује Владо Рогић, а 
који је био прворангирани и у конкурсној процедури.19  

 
 

1.2. Нормативна дјелатност  
 

74. Припрема и усвајање нормативних аката, као континуирани задатак Централне 
изборне комисије БиХ, огледа се у изради подзаконских аката донесених на 
основу закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ. Проактивним 
дјеловањем и уз консултације и прибављање експертских мишљења 
ОЕБС/ОДИХР Централна изборна комисија БиХ је настојала унаприједити 
подзаконске акте уважавајући препоруке посматрачких мисија ОЕБС/ОДИХР 
за унапређење изборног процеса. 

 
75. У 2021. години донесено је 55 нормативних аката, од чега 44 одлуке, 6 

упутстава, двије инструкције, један пословник, један правилник и један етички 
кодекс (Видјети Прилог 1 овога Извјештаја).   

 

 

1.3. Остали акти Централне изборне комисије БиХ 
 
76. Извјештај о провођењу закона из надлежности Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине у 2020. години20 усвојен је Закључком21 којим се утврђује 
текст извјештаја на 54. сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 
01. 07. 2021. године. Извјештај је достављен у Парламентарну скупштину БиХ 
дана 06. 09. 2021. године22. Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 
је дана 26. 10. 2021. године разматрао извјештај и исти је због непостојања 
ентитетске већине достављен на усаглашавање.   

 
77. Извјештај о провођењу Локалних избора 2020. године у Босни и Херцеговини23  

усвојен је Закључком 24 којим се утврђује текст извјештаја на 51. сједници 
Централне изборне комисије БиХ одржаној 10. 06. 2021. године. Извјештај је 
достављен у Парламентарну скупштину БиХ дана 06. 09. 2021. године 25 . 
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је дана 26. 10. 2021. 
године разматрао извјештај и исти је због непостојања ентитетске већине 
достављен на усаглашавање.   

 
78. Припремљен је прилог Централне изборне комисије БиХ за Годишњи 

извјештај о провођењу Гендер акционог плана (ГАП БиХ), извјештајни период 
октобар 2019 – крај 2020. године, и исти је достављен у Агенцију за 

                                                 
19 „Службени гласник БиХ” број 28/21 од 07.05.2021. године 
20 Акт број 04-2-07-10-1042-1/21 
21 Акт број 04-2-07-10-1042-2/21 
22 Акт број 04-2-07-10-1042-3/21 
23 Акт број 04-2-07-10-996-1/21 
24 Акт број 04-2-07-10-996-2/21 
25 Акт број 04-2-07-10-996-3/21 
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равноправност полова БиХ (АРП БиХ)26, а надопуна прилога је достављена у 
АРП БиХ дана, 21. 01. 2021. године.27 
 

79. На захтјев Министарства за људска права и избјеглице БиХ достављени су 
одговори на Упитник Савјета Европе о стању политичког учешћа младих који 
припадају националним мањинама у државама чланицама Савјета Европе.28 

 
80. Припремљен је прилог Централне изборне комисије БиХ за израду Прилога 

институција у Босни и Херцеговини за период од 15. 06. 2020. до 08. 04. 2021. 
године и исти је достављен Дирекцији за европске интеграције29, а надопуна 
прилога је достављена дана 04. 05. 2021. године30.  

 
81. Трогодишњи извјештај о провођењу препорука из Ревидираног Плана 

интегритета Централне изборне комисије БиХ (децембар 2017 - децембар 
2020.) је усвојен на 15. сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 
26. 01. 2021. године31, а Завршни Извјештај о напретку у провођењу препорука 
из Ревидираног Плана интегритета Централне изборне комисије БиХ 
(децембар 2017 - децембар 2021.) усвојен је на првој сједници Централне 
изборне комисије БиХ одржаној 13. 01. 2022. године32. Предметни извјештаји 
су након усвајања достављени у АПИК.33 

 
82. Акциони план Централне изборне комисије БиХ за провођење Стратегије за 

борбу против корупције (2020-2024.) за 2022. годину чији саставни дио је и 
Акциони план Централне изборне комисије БиХ за борбу против корупције 
током трајања пандемије КОВИД-19  (COVID-19) усвојен је на првој сједници 
Централне изборне комисија БиХ одржаној 13. 01. 2022. године34. Агенција за 
борбу против корупције и координацију борбе против корупције је претходно 
дала позитивно мишљење на предложени документ. 35  Након усвајања 
предметни документ је достављен у АПИК.36 

 
83. По захтјеву Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције  припремљена је информација о статусу препорука из области - 
Берлински процес, Креирање Мапе пута за борбу против корупције и 
незаконитих финансијских токова, у складу с надлежностима и области 
дјеловања Централне изборне комисије БиХ.37 

 
 

 

                                                 
26 Акт број 04-2-50-4 2061-2/20 од 11.01.2021. године 
27 Акт број 04-2-50-4 2061-3/20  
28 Акт број 04-40-4-791-2/21 од 23.04.2021. године 
29 Акт број 04-50-4-670-2/21 
30 Акт број 04-50-4-670-4/21 
31 Акт број 04-07-10-1160-13/17 
32 Акт број 04-07-10-1160-15/17 
33 Акт број 04-07-10-1160-14/17  од 26.01.2021. године и 04-07-10-1160-16/17 од 13.01.2022. године 
34 Акт број 04-07-10-1058-8 /21 
35 Акт број 06-07-4-489-2/21 од 13.12.2021. године 
36 Акт број 04-07-10-1058-8 /21 од 13.01.2022. године 
37 Акт број 04-50-4-667-2/21 од 15.04.2021. године                   
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84. На основу Средњорочног плана рада Централне изборне комисије БиХ за 
период 2022-2024. година38, који је добио позитивно мишљење Министарства 
финансија и трезора БиХ39, припремљен је Програм рада Централне изборне 
комисије БиХ за 2022. годину40.  
Министарство финансија и трезора БиХ (МФТ БиХ) је размотрило Нацрт 
Програма рада Централне изборне комисије БиХ у 2022. години и дописом од  
08. 07. 2021. године констатовало да приједлог програма рада садржи све 
неопходне елементе у складу са прописаном методологијом41. За реализацију 
програмских активности је планиран укупни буџет у износу од 27.320.000 КМ  
од чега се 10 милиона односи на увођење нових технологија односно 
дигитализацију изборног процеса. Министарство финансија и трезора БиХ је 
скренуло пажњу да о новим технологијама одлучује Парламентарна 
скупштина БиХ те да још увијек не постоји правни основ у смислу усвојених 
измјена и допуна Изборног закона у БиХ. На основу констатованог МФТ БиХ 
није дало сагласност на нацрт Програма рада Централне изборне комисије БиХ 
у 2022. године.42 Након запримања одговора из МФТ БиХ дана 22. 07. 2021. 
године МФТ БиХ је достављено образложење захтјева у којем је наведено да 
Централна изборна комисија БиХ у сурадњи са Агенцијом за идентификационе 
документе, евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА) припрема 
пројектни задатак успоставе електронске идентификације бирача и 
трансмисије изборних резултата са бирачких мјеста. Имплементацијом овога 
пројекта значајно би се унаприједио изборни процес у Босни и Херцеговини, 
а за његово провођење нису потребне измјене Изборног закона БиХ као ни 
одлучивање од стране Парламентарне скупштине БиХ. Оквирни процијењени 
трошкови од 10 милиона КМ би били намијењени набавци лаптопа, читача 
биометријских података (отиска прста) те потребне телекомуникацијске 
опреме. У прилогу образложења поново је достављен приједлог Програма рада 
Централне изборне комисије БиХ у 2022. годину на разматрање и давање 
позитивног мишљења. У свом одговору од  06. 08. 2021. године МФТ БиХ  је 
навело да се већ очитовало по овом питању и да остаје при истом ставу.43 С 
обзиром на то да је Програм рада Централне изборне комисије БиХ за 2022. 
годину припремљен на основу већ одобреног Средњорочног плана рада 
Централне изборне комисије БиХ за период 2022-2024. година и да садржи све 
неопходне елементе у складу са прописаном методологијом Централна 
изборна комисија БиХ је на 66. сједници одржаној 07. 10. 2021. године 
усвојила предметни документ, доставила га МФТ БиХ44 и објавила на интернет 
страници www.izbori.ba.   
 
 
 

                                                 
38 Акт број 07-1-07-10-1174-4/21 
39 Акт МФТ БиХ број 13-02-2-7215-2/21 од 29.9.2021. године (запримљен 4.10.2021.) 
40 Акт број 04-2-07-10-1047-5/21 
41 Упутство о начину припреме годишњег програма рада и извјештаја о раду у институцијама БиХ , 
„Службени гласник БиХ“, бр. 45/15, 64/18 и 7/19  
42 Акт MФТ БиХ број 05-023-2-4924-2/21 од 08.07.2021. године 
43 Акт MФТ БиХ број 05-2-5603-2/21 од 06.08.2021. године 
44 Акт број 04-2-07-10-1047-6/21од 11.10.2021. године 

http://www.izbori.ba/
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85. Припремљен је Програм обуке запосленика Секретаријата Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине у 2022. години45 на који је  Централна изборна 
комисија БиХ46 закључком дала сагласност на 76. сједници одржаној 18. 11. 
2021. године и исти је достављен Агенцији за државну службу БиХ47.  
 

86. По захтјеву Дирекције за европске интеграција достављен је допринос 
Централне изборне комисије БиХ за 6. састанак Одбора за стабилизацију и 
придруживање ЕУ-БиХ, који је одржан 4. 11. 2021. године.48  
 

87. У складу са захтјевом Канцеларије Државног координатора (ДИПАК) дана, 24. 
09. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је именовале три 
представника Секретаријата Централне изборне комисије БиХ у 
консултацијски форум “ИПА 2022 АД ЕУ Подршка унутрашњим пословима -
приједлог Савјета Европе”.49  

 
 

1.4. Вођење Централног бирачког списка 
 

88. Централни бирачки списак је евиденција о држављанима БиХ који имају 
бирачко право у складу с Изборним законом БиХ и формира се, води и користи 
за потребе организације и провођења избора у складу са законом, за провођење 
референдума, за провођење опозива изабраног функционера и изборе органа 
локалне самоуправе у складу са законом. Поступак вођења Централног 
бирачког списка и уписа бирача у Централни бирачки списак прописан је 
поглављем 3. Изборног закона БиХ - Бирачки списак, те Правилника о 
употреби и изради извода из Централног бирачког списка (ЦБС)50. Централна 
изборна комисија БиХ води Централни бирачки списак на основу евиденције 
надлежног државног органа - Агенције за идентификационе документе, 
евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА), евиденција цивилног регистра о 
држављанима БиХ, а укључени су и други органи са засебним надлежностима: 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ, министарства унутрашњих 
послова на свим нивоима, Министарство цивилних послова БиХ - Сектор за 
држављанства и путне исправе, матични уреди, општинске изборне комисије 
за податке о бирачким мјестима и промјенама бирачке опције, те Централна 
изборна комисија БиХ. 

 
89. Активности на организовању и провођењу пријевремених избора за 

градоначелника и начелнике општина укључиле су и послове из дјелокруга 
евиденције Централног бирачког списка. По питању бирача изван БиХ, 
активности су укључиле сљедеће: припрема пријавних образаца за 

                                                 
45 Акт број 04-2-50-4-1427-1/21 
46 Акт број 04-2-50-4-1427-2/21  
47 Акт број 04-2-50-4-1427-3/21 
48 Акт број 04-50-4-1247-3/21 од 27.9.2021.године 
49 Именоване су: Хасида Гушић, шеф Службе за ревизију финансирања политичких странака, Сања 
Тошовић, шеф Одсјека за ревизорске послове/Служба за ревизију финансирања политичких 
странака и Зехра Тепић, виши стручни сарадник (извршилац на пословима везаним за имовинске 
картоне изабраних званичника). 
50 „Службени гласник БиХ“, број 25/20 
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регистрацију бирача изван БиХ, постављање истих на интернет страницу 
Централне изборне комисије БиХ, доставу обавијести и пријавних образаца 
Министарству вањских послова БиХ на даљу дистрибуцију и информисање 
држављана БиХ путем дипломатско-конзуларних представништава БиХ 
(ДКП), израда и ажурирање базе података о бирачима изван БиХ, утврђивање 
и објава броја уписаних бирача који бораве у иностранству на интернет-
страници www.izbori.ba и службеним гласилима БиХ и доставу бирачких 
пакета на адресе у иностранство. У оквиру припрема за одржавање 
пријевремених избора, ИДДЕЕА је по захтјеву Централне изборне комисије 
БиХ редовно достављала пресјек Централног бирачког списка, који је даље 
обрађиван у Централној изборној комисији БиХ за потребе пријевремених 
избора. У складу са законском обавезом, политичким субјектима који су 
овјерени за судјеловање на изборима и којима је овјерена кандидатска листа, 
по захтјеву се осигурава извод из Централног бирачког списка за изборну 
јединицу у којој су учествовали на пријевременим изборима. За потребе 
пријевремених избора вршено је штампање бирачких спискова по бирачким 
мјестима, њихова контрола и достава истих према општини у предвиђеним 
роковима. 

 
90. Активности на припреми избора за органе локалне управе и самоуправе- 

Централни бирачки списак се формира, води и користи, између осталог, и за 
потребе избора органа локалне самоуправе у складу са законом, при чему 
Централна изборна комисија БиХ утврђује извод из Централног бирачког 
списка за спровођење ових избора. У току 2021. године у 40 општина и 3 града 
у БиХ одржани су избори за органе локалне управе и самоуправе. За сваке 
појединачне изборе Централна изборна комисија БиХ је својом одлуком 
утврдила изглед и садржај извода из Централног бирачког списка према 
задњем пресјеку истог, као и број бирача за конкретне изборе. Исти су 
достављени надлежном органу, поштујући одредбе Закона о заштити личних 
података. 

 
91. Редовни послови ажурирања Централног бирачког списка у 2021. години 

су укључивали:  
 
a) Мјесечна ажурирања Централног бирачког списка (ЦБС) - Централни 

бирачки списак је јединствен, сталан и редовно се ажурира. У складу са 
Јединственом методологијом и програмом обраде и вођења евиденције 
Централног бирачког списка, чији потписници су Централна изборна 
комисија БиХ и ИДДЕЕА, сваког првог понедјељка у мјесецу ИДДЕЕА 
врши редован пресјек стања Централног бирачког списка те га доставља 
Централној изборној комисији БиХ, а која врши генерисање и обраду 
достављених података, припрему извјештаја о броју бирача уписаних у 
Централни бирачки списак, те наведене податке користи и обрађује у 
складу са законском надлежности и службеном сврхом.  
 
 
 
 
 
 

http://www.izbori.ba/
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        Табела 1. Преглед броја бирача уписаних у Централни бирачки списак  
за 2021. годину према мјесечним пресјецима51  

 
 

б) Уклањање имена умрлих особа из евиденције Централног бирачког 
списка - Централна изборна комисија БиХ је у оквиру активности везаних 
за јачање интегритета Централног бирачког списка, а на основу члана 3.6 
став (2) тачка а) Изборног закона БиХ, приликом провођења избора за 
органе локалне самоуправе, обавјештавала надлежне органе да је потребно 
да приликом провођења предметних избора општинске изборне комисије у 
сарадњи са центром за бирачки списак и у координацији са комисијом за 
провођење избора у мјесним заједницама, изврше провјеру свих особа које 
нису гласале, а налазе се на бирачким списковима, у циљу провјере да ли 
се на бирачким списковима евентуално налазе и особе које немају право 
гласа (нпр. умрле особе за које још увијек није окончана надлежна 
процедура од стране матичних уреда или надлежних органа), те да по 
окончању наведене провјере, обавијесте Централну изборну комисију БиХ 
о утврђеном стању. 

 
ц)  Централна изборна комисија БиХ води и посебне евиденције о особама 

којима је на основу закона одузето право гласа те врши ажурирање 
бирачког права у Централном бирачком списку, за лица која су 
правоснажном одлуком надлежног органа лишена потпуне пословне 
способности и лица која имају сметњу из члана 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног 
закона БиХ (повреде хуманитарног права). У 2021. години Централној 

                                                 
51  У 2020. години је примијећен велики одлив бирача због одјаве пребивалишта и чишћења 
Централног бирачког списка, али је у периоду од јануара до децембра 2021. године број бирача 
растао.  

 
Мјесец 

 
Датум 

 
Редовни 
бирачи 

Бирачи 
који 

гласају у 
одсуству 

Бирачи 
који 

гласају 
лично 

Бирачи 
који 

гласају 
путем 
поште 

 
Укупно 

јануар 12.01.2021. 3244229 7951 1765 106162 3360107 

фебруар 03.02.2021. 3245182 7928 5362 106107 3364579 

март 02.03.2021. 3244869 7911 5368 106057 3364205 

април 06.04.2021. 3245631 7886 5354 106680 3365551 

мај 03.05.2021. 3245321 7853 5342 106630 3365146 

јун 08.06.2021. 3240386 7841 5335 106531 3360093 

јул 06.07.2021. 3241822 7829 5334 106474 3361459 

август 03.08.2021. 3245686 7820 5326 106425 3365257 

септембар 07.09.2021. 3249387 7806 5306 106330 3368829 

октобар 04.10.2021. 3249438 7785 5307 106264 3368794 

новембар 02.11.2021. 3248850 7766 5296 106208 3368120 

децембар 07.12.2021. 3247889 7744 13846 105426 3374905 
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изборној комисији БиХ је достављено укупно 120 рјешења о одузимању/ 
враћању пословне способности, те су иста након доставе обрађена у 
евиденцији Централног бирачког списка. Иако су надлежни судова у 
Федерацији БиХ и Републици Српској према Централној изборној комисији 
БиХ, у сврху благовременог ажурирања Централног бирачког списка, 
дужни континуирано достављати рјешења о одузимању/враћању пословне 
способности, то и даље не чине сви судови, чиме онемогућавају 
благовремено ажурирање Централног бирачког списка. 
 

д)  Провјера података о испису из држављанства БиХ представља редовну 
активност на ажурирању Централног бирачког списка, а на основу рјешења 
о испису из држављанства БиХ која редовно доставља Министарство 
цивилних послова БиХ, Сектор за држављанства. У 2021. години 
достављено је укупно 3.714 рјешења о испису и промјенама у рјешењима о 
држављанству БиХ те су вршене провјере података о истима у Централном 
бирачком списку. 

 
е)  У складу са надлежношћу о вођењу Централног бирачког списка, а у вези 

са одредбом члана 1.7 Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија 
БиХ је на основу података достављених од надлежних органа о лицима која 
се налазе на издржавању казне затвора или су издржали казну затвора због 
озбиљних повреда хуманитарног права коју је изрекао Суд Босне и 
Херцеговине, суд Републике Српске или суд Федерације Босне и 
Херцеговине и суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине или које се нису 
повиновале наредби да се појаве пред Судом Босне и Херцеговине, судом 
Републике Српске или судом Федерације Босне и Херцеговине и судом 
Брчко дистрикта БиХ у извјештајном периоду, донијела укупно 68 одлука, 
од тога 39 одлука којим је утврђено да лице неће бити уписано у Централни 
бирачки списак док се налази на издржавању казне затвора и 29 одлука 
којим је утврђено да се лице уписује у Централни бирачки списак, а чије 
име је претходно брисано из списка, у складу са одредбом члана 1.7 
Изборног закона БиХ, због истека издржавања казне затвора изречене због 
повреда хуманитарног права. Наведени подаци су ажурирани у 
евиденцијама Централног бирачког списка. 
 

ф)  Остали послови - У току 2021. године, у оквиру редовних активности, на 
основу поднесених захтјева издата су 3 увјерења о стању уписа у 
Централни бирачки списак у сврху регулисања социјално-статусних 
питања. Редовне активности на вођењу Централног бирачког списка су 
укључивале и ажурирање приспјелих података о измјени адреса за бираче 
који бораве у иностранству, те пријем пријава за регистрацију бирача који 
бораве у иностранству за наредне изборе. По захтјеву и питањима странака 
у вези са гласањем ван земље обављана је кореспонденција путем имејла, 
телефонским и писаним путем.  
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1.5. Координација рада општинских/градских изборних 
комисија (ОИК/ ГИК) и центара за бирачки списак 

 

1.5.1. Попуњеност изборних комисија 
 
92. У складу с Одлуком о броју чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини52,  све изборне комисије броје укупно 563 
члана. Надаље, Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуку број 05-
1-02-2-661-3/21 од 23. 12. 2021. године, којом је број чланова ОИК Бановићи 
повећан са 3 на 5 чланова.53 До 23. 12. 2021. године све изборне комисије су 
бројале укупно 561 члана.  

 
93. На дан 31. 12. 2021. године именовано је укупно 556 чланова (укључујући 

замјенске чланове), односно недостаје 7 чланова у 5 изборних комисија и то: 
ОИК Прњавор – 1 члан, ОИК Лукавац – 1 члан, ОИК Бановићи – 3 члана, ОИК 
Сребреница – 1 члан и ОИК Нови Град Сарајево – 1 члан.  

 
94. До 31. 12. 2021. године није окончана процедура, у складу са чланом 2.12 став 

(8) Изборног закона у поступку именовања предсједника: ГИК Мостар, ОИК 
Теочак, ОИК Фоча (ФБиХ) и ОИК Илиџа. 

 
     Табела 2. Преглед стања Опћинских/градских изборних комисија  

Датум Укупан број 
чланова ОИК/ГИК 

Укупан број именованих 
чланова ОИК/ГИК 

Број недостајућих 
чланова ОИК/ГИК 

31. 12. 2021.          556     556  

(287 или 51,62% мушкараца 
и 269 или 48,38% жена) 

7 

25. 02. 2022.  565 554 

(287 или 51,81% мушкараца 
и 267 или 48,19% жена) 

11 

  
 Напомена: Дана, 13. 01. 2022. године донесена је Одлука о измјенама Одлуке о броју 
чланова изборне комисија основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (број 05-1-02-
2-661-4/21) којом је број чланова ОИК Хаџићи са три повећан на пет чланова54 тако да  све 
изборне комисије броје укупно 565 чланова.  

 
  Табела 3. Структура Општинских/градских изборних комисија  

Попис становништва из 1991. године 
УКУПНО ХРВАТИ БОШЊАЦИ СРБИ ОСТАЛИ 

4.377.053 760.872 17,38% 1.902.956 43,48% 1.366.104 31,21% 347.121 7,93% 

                                                 
52 „Службени гласник БиХ“, бр. 17/18, 56/19 и 21/20 и Одлука ЦИК БиХ број 05-1-02-2-661-3/21 од 
23.12.2021. године 
53 „Службени гласник БиХ“, број 1/22 
54 „Службени гласник БиХ“, број 8/22 
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Национална структура именованих чланова Општинских/градских изборних 
комисија (31.12.2021.) 

УКУПНО ХРВАТИ БОШЊАЦИ СРБИ ОСТАЛИ 

556 107 19,24% 207 37,23% 217 39,03% 25 4,5% 

 
Полна структура именованих чланова општинских/градских изборних комисија  

(31.12.2021.) 
УКУПНО МУШКАРЦИ ЖЕНЕ 

556 287 51,62% 269 48,38% 

 
Квалификациона структура именованих чланова општинских/градских изборних 

комисија 
(31.12.2021.) 

УКУПНО ВСС ВШС ССС МР 

556 515 92,63% 29 5,22% 12 2,16% 0 0,00% 

 
  Старосна структура именованих чланова општинских/градских изборних 

комисија 
(31.12.2021.) 

УКУПНО Млађи од 30 година Од 30 до 40 година Од 40 до 50 година Старији од 50 година 

556 262 47,12% 107 19,24% 108 19,42% 79 14,21% 

 
 

1.5.2. Разрјешења чланова изборних комисија 
 
95. Централна изборна комисија БиХ је у 2021. години разријешила дужности 

укупно 122 предсједника и члана/замјенска предсједника и замјенска члана 
изборних комисија у 75 изборних комисија: Доњи Вакуф, Јабланица, Рогатица, 
Лопаре, Дервента, Бања Лука, Нови Травник, Стари Град Сарајево, Кладањ, 
Бановићи, Добретићи, Хаџићи, Соколац, Бужим, Челинац, Брод, Котор Варош, 
Лакташи, Високо, Шипово, Зеница, Добој Исток, Купрес (РС), Лукавац, 
Вареш, Центар Сарајево, Фоча, Цазин, Брчко, Босански Петровац, Козарска 
Дубица, Модрича, Босанска Крупа, Нови Град, Завидовићи, Челић, Фојница, 
Горњи Вакуф-Ускопље, Шековићи, Жепче, Какањ, Костајница, Бусовача, 
Милићи, Калесија, Маглај, Лукавац, Усора, Градишка, Широки Бријег, Сански 
Мост, Теслић, Вукосавље, Грачаница, Тузла, Кључ, Рибник, Сапна, Горажде. 
Равно, Добој, Босанско Грахово, Илијаш, Петровац, Чапљина, Сребреница, 
Мостар, Зворник, Крупа на Уни, Теочак, Калиновик, Фоча (ФБиХ), Босански 
Петровац, Илиџа и Неум. 

 
96. Када су питању разлози разрјешења – у 51 случају је ријеч о истеку мандата, у 

9 случајева су поднесене оставке (лични разлози), а у 15 случајева је ријеч о 
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разрјешењу замјенског предсједника или замјенског члана, јер је надлежни 
орган провео поступак у складу са чланом 2.15 став (3) Изборног закона БиХ. 

 
97. Централна изборна комисија БиХ није дала сагласност за разрјешење чланова 

изборних комисија: Доњи Вакуф, Хаџићи, Челинац, Шипово, Босански 
Петровац, Рогатица, Градишка, Доњи Жабар, Теслић, Босанско Грахово, 
Источни Мостар, Ливно, Гацко и Сребреник, јер приликом именовања нису 
испоштоване прописане процедуре или именовање није извршено у складу са 
одредбом члана 2.14 став (1) Изборног закона БиХ. У другом поступку, изузев: 
Доњег Жабара, Босанског Грахова, Источног Мостара, Ливна, Гацка и 
Сребреника, су отклоњене грешке приликом именовања чланова изборних 
комисија. 

 
98. Надаље, Централна изборна комисија БиХ није дала сагласност за 

пријевремено разрјешење дужности предсједника и члана ОИК Бановићи, те 
је ставила ван снаге рјешење о разрјешењу предсједника ОИК Милићи. 

 
99. Због смрти је престао мандат једног (1) члана изборне комисије (Нови Град 

Сарајево). 
 

 

1.5.3. Именовање чланова изборних комисија 
 
100. Централна изборна комисија БиХ је у 2021. години дала сагласност на 

именовање 115 редовних чланова изборне комисије у 65 изборних комисија, 
те дала сагласност на именовање 36 предсједника изборних комисија 
(Рогатица, Кладањ, Добретићи, Јабланица, Котор Варош, Високо, Добој Исток, 
Хаџићи, Купрес (РС), Центар Сарајево, Фоча, Босанска Крупа, Нови Град, 
Фојница, Шековићи, Жепче, Костајница, Бусовача, Калесија, Какањ, 
Градишка, Широки Бријег, Модрича, Тузла, Равно, Горњи Вакуф-Ускопље, 
Нови Травник, Петровац, Шипово, Чапљина, Челинац, Доњи Вакуф, Зворник, 
Горажде, Рибник и Челић), те је именовала по службеној дужности 
предсједника и члана ОИК Крупа на Уни. 

 
101. Централна изборна комисија БиХ није дала сагласност за именовање у 23 

случаја: Доњи Вакуф, Жепче, Челинац, Шипово (2 пута) 55 , Лопаре, Кључ, 
Цазин, Босански Петровац, Бановићи (2 пута)56, Добој, Калесија, Рогатица, 
Градишка, Теслић, Горажде, Босанско Грахово, Сребреница, Источни Мостар, 
Гацко, Ливно и Билећа, а најчешћи разлог је био да су именовани чланови 
изборних комисија кандидати за изборе (члан 2.3 став (1) тачка 4. Изборног 
закона БиХ) или нису испуњавали услове (члан 2.2 став (2) Изборног закона 
БиХ), те да састав изборне комисије није био у складу са чланом 2.14 став (1) 
Изборног закона БиХ), да није испоштована прописана процедура или због 
одлуке Суда БиХ (Теслић и Ливно) и др. 

                                                 
55 Скупштина општие Шипово је именовала два члана ОИК Шипово на шта Ценрална изборна 
комисија БиХ није дала сагласност. У поновном поступку именовали су исте чланове те Централна 
изборна комисија БиХ није дала сагласност.  
56 Скупштина општине Бановићи именовала је чланицу ОИК Бановићи која је била кандидат на 
изборима на шта Централна изборна комисија БиХ није дала сагласност, а у поновном поступку 
нова кандидаткиња није доказала да посједује изборно искуство.  
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1.5.4. Жалбе на разрјешење и именовање чланова изборних комисија  
 

102. На поступак разрјешења и именовања чланова изборних комисија 
Апелационом одјелу Суда БиХ изјављене су 24 жалбе (Стари Град Сарајево, 
Челинац, Шипово, Бања Лука, Шековићи-2, Бусовача-2, Доњи Вакуф, Нови 
Град Сарајево, Теслић-3, Градишка-2, Зворник, Мостар, Нови Град, Бановићи, 
Ливно-3, Рогатица и Лукавац), од чега је 15 жалби Суд БиХ одбио (неосноване) 
и 6 одбацио  (недопуштене), 3 уважио (Теслић-2 и Ливно) и вратио на поновни 
поступак. Централна изборна комисија БиХ је поступила по рјешењима Суда 
БиХ, у поновном поступку је уважила став Суда БиХ и у складу са тим 
донијела нова рјешења.  
 
 

1.5.5. Упутство о утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини  

 
103. Због тешкоћа у примјени постојећег, урађен је приједлог Упутства о 

утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини57 као и 
пратећи обрасци и Листа питања за интервју са кандидатима за чланство у 
изборној комисији. 58  Исто је усвојено на 71. сједници Централне изборне 
комисије БиХ од 28. 10. 2021. године. 

 
1.5.6. Финансијски план изборних комисија за 2022. годину 
 
104. Централна изборна комисија БиХ је актом број 06-1-07-1-1186-1/21 од 08. 09. 

2021. године доставила изборним комисијама основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини примјер финансијског плана за провођење предстојећих 
Општих избора 2022. године, који је потребно израдити и упутити скупштини 
општине/града односно општинском /градском вијећу на усвајање, у складу са 
роковима за усвајање буџета општине /града.  

 
1.5.7. Архива изборних комисија 

 
105. Централна изборна комисија БиХ је актом број 06-1-07-1-1240-1/21 од 23. 09. 

2021. године указала изборним комисијама основне изборне јединице у БиХ 
на обавезу архивирања и сигурног чувања изборног материјала и 
документације, те дала препоруке у вези са роковима њиховог чувања. 
 

1.5.8. Израда анализе о раду изборних комисија у 2020. години 
 
106. У складу са одредбом члана 5. Упутства о начину рада и извјештавања изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини59, а на основу 

                                                 
57 „Службени гласник БиХ“, бр. 67/21 и 73/21 
58 Документи су доступни на линку: http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=1118&Lang=3  
59Акт број 05-1-02-2-628-1/16 од 26.03.2016. године 

http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=1118&Lang=3
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достављених података изборних комисија, припремљен је Извјештај о раду 
изборних комисија за 2020. године.60  
 

107. Извјештаји о раду изборних комисија у 2020. години, у наративном облику 
и/или табели, осигурани су у сарадњи са координаторима за рад са изборним 
комисијама и центрима за бирачки списак, након више ургенција и обављених 
телефонских позива са изборним комисијама. 

 
 

1.5.9. Кореспонденција, материјали за сједницу и остали послови 
 
108. За сједнице Централне изборне комисије БиХ и Колегија Централне изборне 

комисије БиХ припремљено је укупно 149 материјала, односно 124 - 
разрјешење и именовање чланова изборних комисија (извјештаји и приједлози 
рјешења) и 2 приједлога одлука о измјенама Одлуке о броју чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, 23 – одговора, 
информације, извјештаја и анализе, које се односе на стање попуњености 
изборних комисија, осигурање финансијских средстава за Опште изборе 2022. 
године, анализу извјештаја о раду изборних комисија у 2020. години, архиву 
изборних комисија и др. 
 

109. У поступку разрјешења и именовања је редовно праћен истек мандата 
члановима изборне комисије и упућено је 115 ургенција за разрјешење чланова 
општинских изборних комисија којим је истекао мандат и замјенских чланова 
и ургенција за именовање недостајућих чланова изборних комисија.  

 
110. У оквиру реферата урађено је 188 одговора на упите изборних комисија,  

општинских/градских вијећа/скупштина општине/града, правних и физичких 
лица. 

 
111. Поред редовних активности везаних за именовање чланова изборних комисија, 

вршена је и стална комуникација путем телефона и путем имејла са изборним 
комисијама и центрима за бирачки списак у циљу рјешавања текућих питања 
и проблема на терену те анализа рада, праћење и помоћ изборним комисијама 
и центрима за бирачки списак. 
 

112. Континуирано се врши апликативни унос и ажурирање података о 
новоименованим члановима изборних комисија и свим измјенама, те се 
ажурирају контакт-подаци изборних комисија који се објављују на Интернет 
страници Централне изборне комисије БиХ. 

 
 
1.5.10. Анализа рада бирачких одбора 
 
113. Извршена је анализа рада бирачких одбора приликом провођења Локалних 

избора 15. 11. 2020. године, као и Локалних избора у Граду Мостару 20. 12. 

                                                 
60Акт број 06-1-07-1-2217-153/20 од 26.03.2021. године 
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2020. године, са посебним освртом на рад бирачких одбора на поновним 
изборима у Сребреници и Добоју. Припремљена је информација о свим 
бирачким одборима код којих су утврђене неправилности те приједлог за 
санкционисање у складу са прекршајним одредбама Изборног закона БиХ. 

 
1.5.11. Координација и кореспонденција са ОИК/ГИК и центрима за 

бирачки списак 
 
114. Поред редовних активности везаних за именовање чланова изборних комисија, 

обављена је и стална комуникација путем телефона и путем имејла са 
изборним комисијама и центрима за бирачки списак у циљу рјешавања текућих 
питања и проблема на терену те анализа рада, праћење и помоћ изборним 
комисијама и центрима за бирачки списак. Комуникација са центрима за 
бирачки списак је свакодневна, путем телефона или имејла, у смислу пружања 
техничке помоћи центрима за бирачки списак приликом извршавања 
надлежности прописаних Поглављем 3. Правилника о употреби и изради 
извода из Централног бирачког списка (провјере додјела у апликацији за 
Пасивну регистрацију бирача, придруживање непридружених бирача 
одговарајућем бирачком мјесту, потребна процедура за пријаву/одјаву 
корисника апликација, могућности промјене лозинке за имејл, начин провјере 
и евиденције умрлих лица и поступање упосленика центра за бирачки списак, 
итд.). У извјештајном периоду пријављено је 12, а одјављено 16 корисника 
апликације за Пасивну регистрацију бирача у 12 Основних изборних јединица 
(ОИЈ) у БиХ. У циљу попуњавања упражњених мјеста у центрима за бирачки 
списак, сачињени су и достављени дописи и ургенције начелницима општина 
Велика Кладуша и Братунац.  
 

115. У 2021. години примљена су 2.773 седмична извјештаја центара за бирачки 
списак из ОИЈ у Босни и Херцеговини. Анализом седмичних извјештаја 
утврђено је да је у извјештајном периоду извршена провјера 19.400 бирача у 
бирачком списку, 30.880 провјера статуса умрлих лица на бирачком списку, и 
извршена додјела 580 бирача одговарајућем бирачком мјесту. 

 
116. У току реализације напријед наведених активности, размијењено је око 3.900 

имејлова и обављено око 450 телефонских разговора.  
 
 
1.5.12. Контрола изборних резултата 
 
117. Обавеза контролора изборних резултата је да у апликацији „Унос изборних 

резултата“, након извршеног уноса изборних резултата, изврши корекције у 
смислу математичких неправилности у статистичким подацима на свим 
бирачким мјестима на којима нису испоштоване све математичке законитости 
(поређење броја потписа и броја гласачких листића у гласачкој кутији није 
исправно утврђено у тесту тачности, збир броја неважећих неозначених и 
неважећих осталих гласачких листића није тачно извршен, укупан број 
важећих гласачких листића није исправан и не представља суму свих гласова 
по кандидатима за већински глас или суму гласова по политичким странкама 
за отворену листу, збир укупног броја неважећих гласачких листића и укупног 
броја важећих гласачких листића није исправно утврђен и поређење укупног 
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броја гласачких листића у гласачкој кутији и збира укупног броја неважећих 
гласачких листића и укупног броја важећих гласачких листића није исправно 
утврђен у тесту тачности). 
 

118. Надаље, контролор изборних резултата доставља извјештај Централној 
изборној комисији БиХ о свим бирачким мјестима на којима су извршене 
корекције, а послије којих и даље бирачка мјеста нису валидна, а која нису 
извршили контролори изборних резултата изборних комисија, те предлаже да 
се подигне праг толеранције за бирачка мјеста на којима неправилности не 
утичу на изборни резултат или предлаже да се одређене вреће с гласачким 
листићима поново броје како би се утврдило исправно стање. Такође, 
контролор изборних резултата пружа стручну помоћ у смислу наведеног у 
рјешавању приговора и жалби и захтјева за поновно отварање врећа у циљу 
правилног обједињавања изборних резултата. 

 
119. Службеници задужени за рад са изборним комисијама, центрима за бирачки 

списак и обуку током провођења избора врше и контролу изборних резултата. 
У извјештајном периоду вршена је контрола изборних резултата за Локалне 
изборе у Мостару одржане 20. 12. 2020. године, посебно у дијелу приговора на 
објављене резултате и захтијева за поновна бројања. Надаље, контрола 
изборних резултата је извршена и за поновне изборе у Сребреници и Добоју, 
те пријевремене изборе у Травнику, Фочи (ФБиХ) и Приједору.  

 
 
1.6.  Поновни избори у Добоју и Сребреници 21. 02. 2021. године 

 
120. Због кршења изборних правила на дан избора у Граду Добоју и Општини 

Сребреница Централна изборна комисија БиХ је 19. 11. 2020. године усвојила 
закључке о  покретању поступка утврђивања повреда правила изборног 
процеса или изборних права на бирачким мјестима у основним изборним 
јединицама Добој и Сребреница, а на сједници одржаној 04. 12. 2020. године 
усвојила је закључке о утврђивању законитости рада и појединачне 
одговорности изборне администрације у Основним изборним јединицама 
Добој и Сребреница. 

 
121. Након што су утврђене бројне неправилности (онемогућавање посматрања 

избора акредитованим посматрачима, гласање особа без важећих 
идентификационих докумената, омогућавање гласања у име других бирача и 
др.), дана 21. 01. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела 
Одлуку о поништавању избора одржаних дана 15. 11. 2020. године на 89 
редовних бирачких мјеста у изборној јединици Добој за ниво градоначелника 
Града Добој и Скупштину Града Добој и Одлуку о поништавању избора 
одржаних 15. 11. 2020. године у изборној јединици Сребреница за ниво 
начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница на 28 
бирачких мјеста.  

 
122. Поновни избори су одржани 21. 02. 2021. године на основу одлука о 

одржавању поновних избора за градоначелника Града Добој и Скупштину 
Града Добој на 89 бирачких мјеста и начелника Општине Сребреница и 
Скупштину општине Сребреница на 28 бирачких мјеста (26 редовних бирачких 
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мјеста и 2 бирачка мјеста за гласање бирача у одсуству у Градачцу и 
Живиницама) које је Централна изборна комисија БиХ донијела на 18. 
сједници одржаној 02. 02. 2021. године.  

 
123. Након расписивања поновних избора у Добоју и Сребреници, Централна 

изборна комисија БиХ је усвојила и низ аката који третирају поновљање 
избора у Добоју и Сребреници као што су, поред осталих, Инструкција о 
поступку провођења поновних избора за градоначелника Града Добој и 
Скупштину Града Добој и начелника Општине Сребреница и Скупштину 
општине Сребреница, Упутство о роковима изборних активности за 
одржавање поновних избора у основној изборној јединици Добој и Сребреница 
и Инструкција о примјени члана 2.9 став (1) тачка 1. Изборног закона БиХ 
којом се уређује поступак координисања и надгледања поновних избора у 
основним изборним јединицама Добој и Сребреница61. 

 
124. У складу са чланом 14.1 Изборног закона БиХ поновни избори су проведени 

на основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног бирачког 
списка који су кориштени на поништеним изборима. 

 
125. На гласачком листићу за избор градоначелника Града Добоја налазила су се 

три кандидата у име три овјерене политичке странке, док су се на гласачком 
листићу за Скупштину Града Добој налазили кандидати у име 85 овјерених 
политичких субјеката (34 независна кандидата, четири коалиције и 47 
политичких странака). 
 

126. На гласачком листићу за избор начелника Општине Сребреница налазила су  
се четири кандидата у име четири овјерена политичка субјекта (два независна 
кандидата, једна коалиција и једна политичка странка), док су се на гласачком 
листићу за Скупштину општине Сребреница налазили кандидати 27 
политичких субјеката (један независни кандидат, четири коалиције и 22 
политичке странке). 

 
127. На 89 редовних бирачких мјеста на поновним изборима у Граду Добоју 

именовано је 427 предсједника и чланова бирачких одбора и исто толико 
њихових замјеника, док је на 26 редовних бирачких мјеста у Сребреници 
именовано 108 предсједника и чланова бирачких одбора и исто толико 
њихових замјеника те је именован један посебан КОВИД-19 мобилни тим са 
три члана. Именовани су и чланови бирачких одбора на два бирачка мјеста за 
гласање у одсуству за Сребреницу у Градачцу и Живиницама. 

 
128. Право гласа на поновним изборима на 89 бирачких мјеста у Добоју имало је 

50.615 бирача. 
 
129. Право гласа на 26 редовних бирачких мјеста у Сребреници имало је 10.002 

бирача, те 437 бирача на 2 бирачка мјеста у одсуству у Градачцу и 
Живиницама. 

 

                                                 
61 Акт број 06-1-02-2-451-1/21 од 11. 02. 2021. године 
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130. Поновљене изборе у Добоју и Сребреници је у име Централне изборне 
комисије БиХ надгледало 130 супервизора који су обучени и серитфиковани у 
складу са усвојеним Програмом и методологијом обуке супервизора за 
надгледање поновних избора у Добоју и Сребреници. 

131. Надлежности супервизора утврђене су чланом  3. и чланом 4. Инструкције о 
примјени члана 2.9 став (1) тачка 1. Изборног закона БиХ којом се уређује 
поступак координирања и надгледања поновних избора у основним изборним 
јединицама Добој и Сребреница између којих су: надгледање рада изборне 
комисије и бирачког одбора, упозоравање изборне комисије и бирачког 
одбора, те упућивање на процедуре и начин отклањања неправилности, помоћ 
изборној комисији и савјетодавно у пословима уноса и обједињавања изборних 
резултата, надзирање активности бирачког одбора прије отварања бирачког 
мјеста што укључује: утврђивање броја имена на изводу из Централног 
бирачког списка, утврђивање броја задужених гласачких листића оба нивоа и 
припрема гласачке кутије за изборни дан, поступак идентификације бирача, 
поступак издавања гласачких листића, поштивање принципа тајности гласања, 
начин убацивања гласачких листића у гласачку кутију, те поступак помоћи 
другог лица бирачима којима је потребна помоћ, праћење поступака бројања 
гласачких листића и паковање изборног материјала. 

 
132. За посматрање поновних избора у Добоју и Сребреници Централна изборна 

комисија БиХ је 18. 02. 2021. године акредитовала 118 посматрача удружења 
грађана, док је за акредитовање посматрача политичких субјеката за 
посматрање рада бирачких одбора и општинске/градске изборне комисије 
надлежна општинска/градска изборна комисија. 

 
133. Супервизори на бирачким мјестима су обишли своја бирачка мјеста, те 

евидентирали стање уређености бирачког мјеста и надзор пријема изборног 
материјала код бирачких одбора. Након обиласка бирачких мјеста одржан је 
консултативни састанак са супервизорима на којем су размијењене 
инфомације са стањем на бирачким мјестима, која су била потпуно условна. 
На истом су им састанку дате смјернице за рад и понашање на бирачком 
мјесту, а све је резултирало тиме да су на бирачким мјестима у потпуности 
извршили своје задатке и оправдали своју позицију у складу са кодексом 
понашања.  

 
134. Дана 21. 02. 2021. године сви супервизори су до 06.00 сати били на бирачким 

мјестима и несметано су ушли на бирачка мјеста. Сва бирачка мјеста су 
уређена у складу са прописима. У времену од 06:00 до 07:00 сати бирачки 
одбори су обавили прописане радње. Већина бирачких мјеста је отворена у 
07:00 сати, осим мањих кашњења због поновног пребројавања гласачких 
листића или кашњења због недоласка чланова бирачког одбора. 

 
135. Изборни дан је протекао уз уобичајене проблеме који нису утицали на 

законитост изборног процеса. Током читавог изборног процеса супервизори су 
пружали подршку изборној комисији и бирачким одборима како би гласање и 
пребројавање гласачких листића било завршено на прописан начин. Утврђено 
је да су бирачки одбори изостављали контролно бројање, након раздвајања 
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гласачких листића, те да нису познавали редослијед радњи при чему су 
супервизори пружили помоћ. 

 
136. На већини бирачких мјеста у основној изборној јединици Добој супервизори 

су једини познавали поступак бројања, попуњавања образаца и паковања 
материјала, те су уложили велики напор да се процес пребројавања и паковања 
доведе до краја и у складу са прописима. Сви супервизори извршили су 
праћење и контролу транспорта  изборног материјала од бирачког мјеста до 
сједишта изборне комисије у сарадњи са предсједником бирачког одбора и 
полицијом. На неколико бирачких мјеста акредитовани посматрачи су 
одстрањени из разлога што су ометали изборни процес, долазили у припитом 
стању и др. У складу са наведеним може се констатовати да су супервизори 
урадили утврђене обавезе на професионалан и стручан начин. 

 
137. На основу података са избора одржаних 15. 11. 2020. године и поновних избора 

21. 02. 2021. године сачињене су сљедеће анализе: упоредни преглед одзива у 
основним изборним јединицама; преглед резултата и броја гласова за 
начелника/градоначелника; преглед резултата и броја освојених гласова за 
политичке субјекте за скупштину општине/скупштину града (детаљан преглед 
анализа се налази у Прилогу 2 овога извјештаја).  
 

      Табела 4. Упоредни преглед одзива на поновним изборима у  
Граду Добој и Општини Сребреница  

 

Р/Б Назив ОИЈ Одзив 15. 11. 2020. Одзив 21. 02. 2021. 

1. Добој 
 

72,62% 53,42% 

2. Сребреница 63,54% 46,53% 

                    Напомена: Одзив на основу података које су обрадиле и унијеле изборне комисије 
 
 

1.7. Провођење пријевремених избора - Травник, Фоча (ФБиХ) 
и Приједор 
 

 

1.7.1. Пријевремени избори за начелника Општине Травник и начелника 
Општине Фоча (ФБиХ) 

 
138. Централна изборна комисија БиХ је на 18. сједници одржаној 02. 02. 2021. 

године донијела одлуке о расписивању и одржавању пријевремених избора за 
начелника Општине Травник и начелника Општине Фоча (ФБиХ), као и 
пратеће акте, између осталог, Упутство о роковима изборних активности за 
одржавање пријевремних избора за начелника Општине Травник и начелника 
Општине Фоча (ФБиХ). У складу с наведеном Одлуком и Упутством, одређен 
је датум одржавања пријевремених избора 11. 04. 2021. године, те су према 
наведеном планиране све изборне активности. 
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139. За учешће на пријевременим изборима за начелника Општине Травник 
овјерене су четири политичке странке, а за начелника Општине Фоча (ФБиХ) 
три политичке странке и 2 независна кандидата.  

 
140. На гласачком листићу за избор начелника Општине Травник налазила су се два 

кандидата у име два овјерена политичка субјекта (једна политичка странка и 
једна коалиција), док су се на гласачком листићу за начелника општине Фоча 
(ФБиХ) налазила четири кандидата у име 4 политичка субјекта (једна 
политичка странка, једна коалиција и два независна кандидата). 
 

141. Право гласа на пријевременим изборима за начелника Општине Травник, 
према Одлуци о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у 
Централни бирачки списак, са стањем на дан 22. 03. 2021. године имало је 
47.782 бирача. 

 
Табела 5. Број уписаних бирача у Централни бирачки списак за пријевремене 

изборе у Општини Травник по категоријама 
 

Код Општина Редовни Одсуство/ 
лично 

Пошта 
(Локални 

избори 2020.) 

Укупно 

091 Травник 46.822 214 746 47.782 

 
142. Право гласа на пријевременим изборима за начелника Општине Фоча (ФБиХ), 

према Одлуци о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у 
Централни бирачки списак, са стањем на дан 22. 03. 2021. године имало је 
1.605 бирача. 

 
        Табела 6. Број уписаних бирача у Централни бирачки списак за пријевремене 

изборе у  Општини Фоча (ФБиХ)  по категоријама 
 

Код Општина Редовни Одсуство/ 

лично 

Пошта 
(Локални 

избори 2020.) 

Укупно 

165 Фоча (ФБиХ) 1561 31 13 1605 

 
 

143. За потребе одржавања пријевремених избора у Општини Травник је одређено 
77 редовних бирачких мјеста, формирана су три мобилна тима и један посебан 
КОВИД-19 мобилни тим, док су за одржавање пријевремених избора у 
Општини Фоча (ФБиХ) одређена три редовна бирачка мјеста, формирана су 
два мобилна тима и један посебан КОВИД-19 мобилни тим. 

 
144. Надлежни координатори за рад са изборним комисијама су током припрема и 

на дан одржавања пријевремених избора у Травнику и Фочи (ФБиХ) 
надгледали  провођење припремних активности из надлежности општинске 
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изборне комисије, рад приликом обуке бирачких одбора, рад бирачких одбора 
и рад особља на уносу и обради изборних резултата. 

 
145. За посматрање пријевремених избора у Травнику и Фочи (ФБиХ) Централна 

изборна комисија БиХ је акредитовала 122 посматрача удружења грађана, док 
је за акредитовање посматрача политичких субјеката за посматрање рада 
бирачких одбора и општинске изборне комисије надлежна општинска изборна 
комисија. Централна изборна комисија БиХ је акредитовала и једног 
посматрача у име политичког субјекта за посматрање рада Главног центра за 
бројање и рада Централне изборне комисије БиХ. 
 

146. Пријевремени избори за начелника општине у Травнику и Фочи (ФБиХ) 
проводени су у условима епидемије КОВИД-19, у складу с Инструкцијом о 
поступању тијела за провођење избора на изборни дан у условима епидемије 
Ковид-19 од 26. 06. 2020. године и уз поштовање свих прописаних 
епидемиолошких мјера надлежних органа. 

 
147. Дана 29. 04. 2021. године на 44. сједници Централна изборна комисија БиХ је 

донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата пријевремених 
избора за начелника Општине Фоча (ФБиХ). 62 За начелника Општине Фоча 
(ФБиХ) изабран је Софраџија Мујо. На истој сједници донесена је Одлука 
потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за начелника 
Општине Травник. 63  За начелника Општине Травник изабран је Даутовић 
Кенан.  

 
 

1.7.2. Пријевремени избори за градоначелника Града Приједор 

 
148. Централна изборна комисија БиХ је на 68. сједници, одржаној 18. 10. 2021. 

године донијела Одлуку о расписивању и одржавању пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједор, као и пратеће акте, између осталог, Упутство 
о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједор. 64  У складу с наведеном Одлуком и 
Упутством, одређен је датум одржавања пријевремених избора 12. 12. 2021. 
године, те су према наведеном планиране све изборне активности. 

 
149. За учешће на пријевременим изборима за градоначелника Града Приједор 

Централна изборна комисија БиХ овјерила је 11 политичких странака, 5 
независних кандидата и једну коалицију.  
 

150. Надаље, Централна изборна комисија БиХ је овјерила укупно 14 кандидатских 
листа и кандидата за учешће на пријевременим изборима, чија имена су се 
налазила на гласачком листићу. 
 

151. Право гласа на пријевременим изборима за градоначелника Града Приједор, 
према Одлуци о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у 

                                                 
62 „Службени гласник БиХ“, број 28/21  
63 Ibid.  
64 „Службени гласник БиХ“, број 64/21 
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Централни бирачки списак, са стањем на дан 22. 11. 2021. године65 имало је 
86.329 бирача. 

 
 

       Табела 7. Број бирача с правом гласа уписаних у Централни бирачки списак 
за пријевремене  изборе у  Граду Приједору по категоријама 

 
Код Град Редовни Одсуство/ 

лично 
Пошта (Локални 

избори 2020.) 
Укупно 

009 Приједор 82.870 608 2.851 86.329 

 
152. За потребе одржавања пријевремених избора у Приједору одређено је 130 

редовних бирачких мјеста и једно бирачко мјесто за гласање на непотврђеним 
гласачким листићима, формирана су три мобилна тима и један посебан 
КОВИД-19 мобилни тим. 

 
153. За посматрање пријевремених избора у Приједору Централна изборна 

комисија БиХ је акредитовала 148 посматрача удружења грађана и 2 
посматрача Канцеларије Високог представника у Босни и Херцеговини (ОХР), 
док је за акредитовање посматрача политичких субјеката за посматрање рада 
бирачких одбора и градске изборне комисије надлежна Градска изборна 
комисија Приједор. 

 
154. Надлежни координатори за рад са изборним комисијама су током припрема и 

на дан одржавања пријевремених избора у Приједору надгледали провођење 
припремних активности из надлежности градске изборне комисије, рад 
приликом обуке бирачких одбора, рад бирачких одбора и рад особља на уносу 
и обради изборних резултата. 

 
155. Централна изборна комисија БиХ је на 83. сједници одржаној 28. 12. 2021. 

године донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата 
пријевремених избора за градоначелника Града Приједор.66 За градоначелника 
Града Приједор изабран је Слободан Јавор.  

 
 
1.7.3. Поврат таксе за овјеру учешћа на пријевременим изборима за 

начелника Општине Травник и начелника Општине Фоча (11. 04. 
2021. године) и за градоначелника Града Приједор (12. 12. 2021. 
године) 

 
156. Чланом 4.16 Изборног закона БиХ прописано је да политичка странка или 

независни кандидат прилажу уз пријаву за овјеру доказ о уплаћеној такси у 
износу који је одредила Централна изборна комисија БиХ за те изборе.  
 

                                                 
65 „Службени гласник БиХ“, број 74/21 
66 „Службени гласник БиХ“, број 1/22 
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157. Наведеним чланом прописан је и начин поврата новчаног износа таксе за 
овјеру уколико политичка странка или независни кандидат за начелнике/ 
градоначелнике општина освоји 1/3 гласова од укупног броја гласова које је 
освојио изабрани начелник/градоначелник. 

 
158. Узимајући у обзир напријед наведено, обрачун поврата таксе извршен је за 

укупно једног независног кандидата и три политичке странке, који су 
извршили уплату таксе, а испунили су законски услов за поврат исте и то: 
Карахоџа Менсура, Наша странка, Независна босанскохерцеговачка листа и А-
СДА – Странка демократске активности. 

 
159. Надаље, чланом 3. став (2) Одлуке о висини таксе за овјеру за учешће на 

Локалним изборима 2020. године, прописано је да Централна изборна 
комисија БиХ покреће процедуру поврата новчаног износа таксе за овјеру у 
року од 15 дана од дана објаве изборних резултата у службеним гласилима у 
Босни и Херцеговини.  

 
160. Имајући у виду напријед наведено, извршен је увид у предмете политичких 

субјеката који су учествовали на пријевременим изборима за градоначелника 
Града Приједор, извршен је обрачун поврата таксе за укупно четири политичке 
странке и то за једну политичку странку која је извршила уплату таксе, а није 
била у обавези, те за три политичке странке које су уплатиле износ већи од 
прописаног: ПДП – Партија демократског прогреса, Радничка партија, 
Отаџбинска странка и Демократски центар Републике Српске. 

 
161. Такође, увидом у потврђене резултате пријевремених избора за 

градоначелника Града Приједор, утврђено је да нити један политички субјект 
који је извршио уплату новчаног износа таксе за овјеру није испунио услове за 
поврат прописане чланом 4.16 став (1) тачка 4. Изборног закона БиХ. 

 
 

1.8. Имплементација изборних резултата 
 
1.8.1. Имплементација резултата Локалних избора 2020. године 
 

162. Након потврђивања и објављивања резултата Локалних избора 2020. године, 
161 изабрани вијећник/одборник је одбио прихватити освојени мандат, те је у 
том смислу обрађен 161 предмет, донесена је 161 одлука о додјели мандата 
наредним квалификованим кандидатима, 161 увјерење о додјели мандата 
наредним квалификованим кандидатима, те су у тим предметима упућена 644 
пропратна писма. 

 
 
1.8.2. Локални избори 2020. године у Граду Мостару 
 
163. Након потврђивања и објављивања резултата Локалних избора 2020. године за 

Град Мостар, 19. 01. 2021. године67, имплементирани су резултати наведених 

                                                 
67 „Службени гласник БиХ“, број  5/21 од 22. 01. 2021. године 



47 

избора, те је додијељено 35 увјерења о додјели мандата за новоизабране 
вијећнике/одборнике у Градском вијећу Града Мостара, те једно увјерење за 
градоначелника Града Мостара, након избора у Градском вијећу Града 
Мостара. Изабраним званичницима су достављене изјаве о прихватању 
мандата, потврде о пријему увјерења о додијељеним мандатима, те 
обавјештења о начину попуњавања имовинског картона путем веб апликације. 
 
 

1.8.3. Посредни избори за Градско вијеће Града Сарајева и Скупштину 
Града Источно Сарајево 

 
164. Након потврђивања и објављивања резултата Посредних избора 2020. године 

за Градско вијеће Града Сарајева, 08. 03. 2021. године, као и за Скупштину 
Града Источно Сарајево, 15. 03. 2021. године, имплементирани су резултати 
наведених избора, те је додијељено 28 увјерења о додјели мандата за 
новоизабране вијећнике/одборнике у Градском вијећу Града Сарајева и 31 
увјерење за одборнике у Скупштини Града Источно Сарајево.  

 
 

1.8.4. Захтјеви за утврђивање престанака мандата  и додјеле замјенских 
мандата у 2021. години 

 
165. У смислу утврђивања престанака мандата на основу захтјева изабраних 

чланова тијела власти којима мандат додјељује Централна изборна комисија 
БиХ и додјеле мандата сљедећим квалификованим кандидатима, одбијања 
мандата и додјеле мандата сљедећим квалификованим кандидатима, те 
утврђивања престанка мандата по службеној дужности, у 2021. години, 
обрађен је 151 предмет. Сви захтјеви су благовремено и у законском року 
реализовани тако што су поднесени захтјеви за престанак мандата детаљно 
обрађени и процесуирани код службене провјере кандидата (дужности, 
чланство у ОИК-у, Централни бирачки списак, санкције и сл.) до доношења 
законских аката, односно до издатих увјерења о додјели мандата, са по 4 
пропратна писма по задуженом предмету.  
 

       Табела 8. Преглед броја престанака мандата по нивоу власти 

Тијело власти Број престанака 
мандата 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ 8 

Дом народа Парламента Федерације БиХ 1 

Народна скупштина Републике Српске 5 

Вијеће народа Републике Српске 2 

Скупштине кантона у Федерацији БиХ 8 

Начелник/градоначелник општине 1 

Општинско (градско) вијеће/скупштина општине 
(града) 

126 

Укупно 151 
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166. У вези са наведеним, донесен је 151 управни акт, 151 увјерење о додијељеним 
мандатима, те 604 пропратна аката (писма и обавијести), који су препорученом 
поштом упућени изабраним званичницима, као и тијелима власти у Босни и 
Херцеговини. Званичницима којима је престао мандат, те сљедећим 
квалификованим кандидатима који су прихватили замјенске мандате, 
достављена су и обавјештења о попуни имовинског картона путем веб 
апликације. Из домена техничке обраде наведених активности, вођена је 
евиденција о стању тијела власти у смислу престанака мандата, одбијања 
мандата, те додјеле мандата сљедећим кандидатима, у електронској верзији у 
ЈИИС БиХ апликацији.  
 
 

1.8.5. Пријевремени и поновни избори 
 
167. Након одржаних поновних избора за Скупштину општине Сребреница и 

Скупштину града Добој, дана 21. 01. 2021. године, пријевремених избора за 
начелника Општине Травник и начелника Општине Фоча (ФБиХ), одржаних 
дана 11. 04. 2021. године, те пријевремених избора за градоначелника Града 
Приједора, одржаних дана 12. 12. 2021. године, имплементирани су резултати 
наведених избора. Додијељено је 55 увјерења о додјели мандата за 
новоизабране вијећнике/одборнике у општинским вијећима и 3 увјерења за 
новоизабране начелнике и градоначелника општина/града. Изабраним 
званичницима су достављене изјаве о прихватању мандата, потврде о пријему 
увјерења о додијељеним мандатима, те обавијести о начину попуњавања 
имовинског картона путем веб апликације. 

 
 
1.8.6. Провјера пребивалишта за изабране званичнике 
 
168. Планираном полугодишњом провјером свих изабраних званичника који су 

освојили мандат или који су добили замјенски мандат на Општим изборима 
2018. године и на Локалним изборима 2020. године, у складу са одредбом 
члана 1.10 став (1) тачка 7. Изборног закона БиХ, у аугусту 2021. године 
извршене су провјере да ли се сви изабрани званичници налазе у оквиру 
изборне јединице у којој су изабрани, односно у којој су добили замјенски 
мандат.  

 
169. Наведеном провјером утврђено је да се један изабрани званичник не налази у 

оквиру изборне јединице у којој је освојио мандат, односно да је његово 
пребивалиште изван подручја изборне јединице у којој је уписан у Централни 
бирачки списак да гласа и у којој је изабран у трајању дужем од 6 мјесеци, те 
му је, према одредбама члана 1.10 став (1) тачка 7. Изборног закона БиХ, 
утврђен престанак мандата по службеној дужности. 

 
170. Приликом обраде сваког предмета о утврђивању престанка мандата изабраног 

званичника, вршене су провјере сљедећег квалификованог кандидата и у 
смислу тренутног пребивалишта. 
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1.8.7. Провјера изабраних и именованих званичника  
 
171. У складу са Закључком Централне изборне комисије БиХ од 28. 06. 2021. 

године, од свих влада у Босни и Херцеговини затражен је податак о 
именованим особама, министрима и савјетницима на свим нивоима власти, а 
како би биле извршене провјере евентуалне неспојивости дужности са 
дужностима у законодавној / представничкој власти. 

 
172. Подаци су затражени од: Савјета министара БиХ - свих министарстава, Владе 

Федерације БиХ - свих министарстава, Кабинета предсједника и 
потпредсједника Федерације БиХ, Кабинета предсједника и потпредсједника 
Републике Српске, Владе Републике Српске и Влада свих десет кантона у 
Федерацији БиХ. 

 
173. У вези са наведеним, упућено је укупно 52 акта и то:  39 захтјева за доставу 

података о именованим особама, 10 ургентних писама и  3 појашњења захтјева. 
 
 
1.8.8. Одговори на упите и обавијести 

 
174. У вези са различитим врстама одговора на упите, захтјева за мишљење и 

сличним актима упућеним Централној изборној комисији БиХ, а који се односе 
на предметну област, обрађена су 92 акта. 
 
 

1.9. Достављање образаца Изјава о имовинском стању 
 
1.9.1. Законски оквир 
 
175. Чланом 15.8 став (1) Изборног закона БиХ прописано је да су кандидати 

изабрани на свим нивоима власти, дужни, у року од 30 дана од дана објаве 
овјере мандата у Службеном гласнику БиХ, на посебном обрасцу, предати 
Централној изборној комисији БиХ потписану изјаву о имовинском стању.   

 
176. Надаље, чланом 15.8 став (2) Изборног закона БиХ прописано је да је изабрани 

члан органа власти на свим нивоима дужан да Централној изборној комисији 
БиХ поднесе извјештај о имовинском стању у року од 30 дана након истека 
мандата на који је изабран, као и у случају престанка мандата. 

 
177. Одредбом члана 19.10 став (1) тачка а) и б) Изборног закона БиХ прописано је 

да ће се новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 3.000,00 КМ казнити за 
повреде кандидат изабран на свим нивоима власти ако у року од 30 дана од 
дана објаве овјере мандата у „Службеном гласнику БиХ“, односно у року од 
30 дана након истека мандата на који је изабран на посебном обрасцу, не преда 
потписану изјаву о имовинском стању из члана 15.8 став (1) и (2) овог Закона.  
 

178. Одредбама члана 15.9 Изборног закона БиХ прописано је да Централна 
изборна комисија БиХ омогућава да обрасци који садрже изјаве о укупном 
имовинском стању буду доступни јавности. Централна изборна комисија БиХ 
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није одговорна за тачност података који се односе на податке садржане у 
обрасцу. 

 
179. У сврху провођења наведених одредаба, крајем јула 2021. године је 

припремљен Извјештај о изабраним званичницима који нису доставили 
образац изјаве о имовинском стању за укупно 2.863 особе (764 изабрана 
званичника на почетку мандата и 2.099 изабраних званичника којима је престао 
мандат), сазив 2020-2024. односно 2016-2022. (престанци, истек мандата и 
замјенски мандати). Имајући у виду број изабраних званичника који нису 
доставили наведени образац, упућено је обавјештење општинским/градским 
вијећима/ скупштинама града/општина ОВ/ГВ/СГ/СО, да су изабрани 
званичници којима је истекао, односно почео мандат, а који нису поступили у 
складу са чланом 15.8 став (1) и (2) Изборног закона БиХ,  дужни у року од 
седам (7) дана од дана пријема обавјештења доставити изјаву о имовинском 
стању Централној изборној комисији БиХ. Такође, преглед особа које нису 
доставиле образац Изјаве о имовинском стању истакнут је на интернет 
страници Централне изборне комисије БиХ. До 06. 12. 2021. године, укупно 
2.282 изабрана званичника су доставила образац Изјаве о имовинском стању, 
односно 581 изабрани званичник није поступио у складу с одредбама Изборног 
закона БиХ.  

 
 
1.9.2. Изабрани званичници – почетак мандата 2020-2024. године  
 
180. Обавезу да доставе образац Изјаве о имовинском стању Централној изборној 

комисији БиХ, након објаве овјере мандата у Службеном гласнику БиХ, имало 
је 3.429 изабраних званичника (укључујући и замјенске мандате). Увидом у 
достављену документацију утврђено је да је Изјаву о имовинском стању 
Централној изборној комисији БиХ доставило 3.266 изабраних званичника на 
Локалним изборима 2020. године, док 163 изабрана званичника нису доставила 
Изјаву о имовинском стању. 

 
 
1.9.3. Изабрани званичници – истек мандата 2016 -2020. године 
 
181. Увидом у достављену документацију утврђено је да су Изјаве о имовинском 

стању Централној изборној комисији БиХ доставили 3.183 изабрана 
званичника којим је истекао мандат, док 477 изабраних званичника којим је 
истекао мандат није доставило Изјаву о имовинском стању. Од наведених, 59 
изабраних званичника је освојило мандате и на Локалним изборима 2020, шест 
изабраних званичника којим је престао мандат су већ санкцинисани по истом 
основу 2020. године, а након извршених провјера  кроз апликацију Централног 
бирачког списка за преминуле особе утврђено је да је шест изабраних 
званичника који су били у мандатном сазиву 2016-2020. година преминуло. 

 
 
1.9.4. Покренути поступци 
 

182. Након извршених провјера и анализа покренут је поступак за утврђивање 
одговорности против 569 изабраних званичника на почетку односно истеку 
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мандата због чињенице да нису доставили образац Изјаве о имовинском стању 
у складу са чланом 15.8 став (1) и (2) Изборног закона БиХ, по сљедећем 
основу: 1) 59 изабраних званичника који нису доставили образац Изјаве о 
имовинском стању након обавјештења путем органа власти – престанак 
мандата и почетак мандата (2016-2020 и 2020-2024), 2) 104 изабрана 
званичника који нису доставили образац Изјаве о имовинском стању након 
обавјештења путем органа власти – почетак мандата 2020-2024 и 3) 406 
изабраних званичника који нису доставили образац Изјаве о имовинском стању 
након обавјештења путем органа власти – престанак мандата 2016-2020. 
 

 
1.9.5. Објава имовинских картона на интернет-страници Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине 
  
183. Одребама члана 15.9 Изборног закона БиХ, прописано је да Централна изборна 

комисија БиХ омогућава да обрасци који садрже изјаве о укупном имовинском 
стању буду доступни јавности. Централна изборна комисија БиХ није 
одговорна за тачност података који се односе на податке садржане у обрасцу. 

 
184. У сврху провођења наведене одредбе Изборног закона БиХ, у смислу 

доступности образаца о имовинском стању јавности, извршен је унос података 
из достављених образаца Изјаве о имовинском стању изабраних званичника на 
Локаним изборима 2020. године, за званичнике који исте нису попунили путем 
онлајн апликације. 

 
185. Од 28. 02. 2022. године  на Интернет страници Централне изборне комисије 

БиХ (https://www.izbori.ba/IKPublic) јавности су доступне Изјаве о 
имовинском стању начелника/градоначелника, односно вијећника/одборника 
изабраних на Локалним изборима 2020. године.  
Објављена база података садржи Изјаве о имовинском стању 139 начелника 
/градоначелника и 3.196 вијећника/одборника (укључујући и носиоце 
замјенских мандата), изабраних на Локалним изборима 2020. године и иста ће 
бити ажурирана у погледу достављања недостајућих изјава као и изјава 
носилаца замјенских мандата. 
Централна изборна комисија БиХ је при објављивању Изјаве о имовинском 
стању водила рачуна о заштити личних података изабраних лица, у складу са 
одредбама Закона о заштити личних података БиХ. 

 
 
2. Провођење посредних избора 
 
2.1. Посредни избори за Градско вијеће Града Сарајева и 

Скупштину Града Источно Сарајево  
 
186. Централна изборна комисија БиХ, у складу са чланом 2.9 став (1) тачка 6. 

Изборног закона БиХ, потврђује и овјерава кандидатске листе и кандидате за 
све нивое непосредних и посредних избора у Босни и Херцеговини 
обухваћених Изборним законом БиХ. 
 



52 

187. Централна изборна комисија БиХ, у складу са чланом 2.9 став (1) тачка 9. 
Изборног закона БиХ, утврђује и потврђује резултате свих непосредних и 
посредних избора обухваћених Изборним законом БиХ, овјерава да су ти 
избори проведени у складу с овим Законом и објављује резултате свих 
непосредних и посредних избора обухваћених овим Законом. 
 
 

2.1.1.   Избор вијећника у Градско вијеће Града Сарајева 
 

188. Начин избора вијећника Градског вијећа Града Сарајева утврђен је чланом 
13.10 и 13.5 Изборног закона БиХ и чланом 22. и 23. Статута Града Сарајева68  
и Поглављем VIII. Упутства о поступку провођења посредних избора за тијела 
власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним законом БиХ 69  (у 
даљњем тексту: Упутство).  
 

189. Градске општине у саставу Града Сарајева (Стари Град Сарајево, Центар 
Сарајево,  Ново Сарајево и Нови Град Сарајево) су доставиле кандидатске 
листе на овјеру и потврђивање Централној изборној комисији БиХ, а у вези с 
наведеним донесене су одлуке, како слиједи:  

 
- Дана 22. 01. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела 

одлуке о овјери пет (5) кандидатских листа на којима се налази укупно 27 
кандидата из Општине Стари Град Сарајево за избор вијећника у Градско 
вијеће Града Сарајева; 
 

- Дана 29. 01. 2021. године и дана 02. 02. 2021. године Централна изборна 
комисија БиХ је донијела одлуке о овјери шест (6) кандидатских листа на 
којима се налази укупно 28 кандидата из Општине Центар Сарајево за 
избор вијећника/одборника у Градско вијеће Града Сарајева; 
 

- Дана 02. 02. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела 
одлуке о овјери једанаест (11) кандидатских листа на којима се налази 
укупно 29 кандидата из Општине Нови Град Сарајево за избор 
вијећника/одборника у Градско вијеће Града Сарајева; 
 

- Дана 02. 02. 2021. године и дана 04. 02. 2021. године Централна изборна 
комисија БиХ је донијела одлуке о овјери осам (8) кандидатских листа на 
којима се налази укупно 27 кандидата из Општине Ново Сарајево за избор 
вијећника/одборника у Градско вијеће Града Сарајева. 

 
190. На основу посредних избора проведених у општинским вијећима за Градско 

вијеће Града Сарајева донесене су сљедеће одлуке: 
 
- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела 

Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Општинског вијећа Нови Град Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, 

                                                 
68 „Службене новине Кантона Сарајево“, бр. 12/98, 14/98. 25/05, 23/08 и 32/08 
69 „Службени гласник БиХ“, бр. 38/14, 90/16, 8/17 и 91/18 
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којом је додијељено укупно седам (7) мандата. Против наведене одлуке 
Централне изборне комисије БиХ је вијећник Општинског вијећа Нови 
Град Сарајево Бајро Бибер изјавио жалбу Апелационом одјелу Суда БиХ, а 
иста је рјешењем Апелационог одјела Суда БиХ, број С1 3 Иж 039885 21 
Иж од 02. 03. 2021. године, одбијена. 
 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела 
Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Општинског вијећа Ново Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, којом 
је додијељено укупно седам (7) мандата. Против ове одлуке Централне 
изборне комисије БиХ политички субјект Савез за бољу будућност (СББ), 
којег заступа Фахрудин Радончић, изјавио је жалбу Апелационом одјелу 
Суда БиХ, а иста је рјешењем Апелационог одјела Суда БиХ, број С1 3 Иж 
039888 21 Иж од 02. 03. 2021. године, одбијена. 
 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела 
Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Општинског вијећа Центар Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, 
којом је додијељено укупно седам (7) мандата. Против ове одлуке 
Централне изборне комисије БиХ вијећник/одборник Општинског вијећа 
Центар Сарајево Велија Катица је изјавио жалбу Апелационом одјелу Суда 
БиХ, а она је рјешењем Апелационог одјела Суда БиХ, број С1 3 Иж 039886 
21 Иж од 02. 03. 2021. године, одбијена. 
 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела 
Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Општинског вијећа Стари Град Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, 
којом је додијељено укупно седам (7) мандата. Против ове одлуке 
Централне изборне комисије БиХ је вијећник/одборник Општинског вијећа 
Стари Град Сарајево Ведад Дељковић изјавио двије жалбе Апелационом 
одјелу Суда БиХ, а обје су рјешењем Апелационог одјела Суда БиХ, број 
С1 3 Иж 039887 21 Иж од 02. 03. 2021. године, одбијене. 

 
191. На основу утврђених резултата посредних избора проведених у вези са чланом 

13.10 Изборног закона БиХ у општинским вијећима Стари Град Сарајево, Нови 
Град Сарајево, Центар Сарајево и Ново Сарајево за Градско вијеће Града 
Сарајева, Централна изборна комисија БиХ је на 34. сједници, одржаној 08. 03. 
2021. године, донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата 
посредних избора и додјели мандата за Градско вијеће Града Сарајева. У 
Градско вијеће Града Сарајева изабрано је 28 вијећника/одборника.70 
 

                                                 
70Вијећници из Општинског вијећа Стари Град Сарајево: Сеид Шкаљић, Ведад Дељковић, Алмедин 
Миладин, Муамер Мекић, Ведран Додик, Срђан Симоновић, Јасмин Скорупан. Вијећници из 
Општинског вијећа Центар Сарајево: Јасмин Адемовић, Биљана Лазаревић, Лајла Ћосовић, Нихад 
Ук, Амра Зулфикарпашић, Жељко Мајсторовић, Драган Стевановић. Вијећници из Општинског 
вијећа Ново Сарајево: Самир Бејић, Мирела Џехверовић, Алма Ченгић, Елведин Корора, Маријела 
Хашимбеговић, Данијела Шахат, Срђан Срдић. Вијећници из Општинског вијећа Нови Град 
Сарајево: Ади Шкаљић, Бајро Бибер, Тони Вукадин, Алем Лого, Ениса Спахић, Драго Јурић, Ратко 
Орозовић. 
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2.1.2.  Избор одборника у Скупштину Града Источно Сарајево 

 
192. Начин избора одборника у Скупштину Града Источно Сарајево утврђен је 

чланом 13.10 и 13.5 Изборног закона БиХ, Изборним законом Републике 
Српске 71 , чланом 26 Статута Града Источно Сарајево 72  и Поглављем VII 
Упутства о поступку провођења посредних избора за тијела власти у Босни и 
Херцеговини обухваћених Изборним законом Босне и Херцеговине73.  
 

193. Градске општине у саставу Града Источно Сарајево (Источно Ново Сарајево, 
Источна Илиџа, Пале, Соколац, Трново и Источни Стари Град) су доставиле 
кандидатске листе на овјеру и потврђивање Централној изборној комисији 
БиХ, а у вези са наведеним донесене су одлуке како слиједи:  

 
- Дана 13. 01. 2021. године и дана 21. 01. 2021. године Централна изборна 

комисија БиХ је донијела одлуке о овјери седам (7) кандидатских листа на 
којима се налази укупно 23 кандидата из Општине Источна Илиџа за 
избор одборника у Скупштину Града Источно Сарајево; 

 
- Дана 15. 01. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела 

одлуке о овјери три (3) кандидатске листе на којима се налази укупно 11 
кандидата из Општине Источни Стари Град за избор одборника у 
Скупштину Града Источно Сарајево; 

 
- Дана 28. 01. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела 

одлуке о овјери осам (8) кандидатских листа на којима се налази укупно 25 
кандидата из Општине Пале за избор одборника у Скупштину Града 
Источно Сарајево; 

 
- Дана 02. 02. 2021. године и дана 08. 02. 2021. године Централна изборна 

комисија БиХ је донијела одлуке о овјери шест (6) кандидатских листа на 
којима се налази укупно 19 кандидата из Општине Источно Ново 
Сарајево за избор одборника у Скупштину Града Источно Сарајево; 

 
- Дана 02. 02. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела 

одлуке о овјери пет (5) кандидатских листа на којима се налази укупно 13 
кандидата из Општине Трново за избор одборника у Скупштину Града 
Источно Сарајево; 

 
- Дана 04. 02. 2021. године и дана 08. 02. 2021. године Централна изборна 

комисија БиХ је донијела одлуке о овјери седам (7) кандидатских листи на 
којима се налази укупно 21 кандидат из Општине Соколац за избор 
одборника у Скупштину Града Источно Сарајево. 

 

                                                 
71 „Службени гласник РС“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 15/18 и 18/20 
72 „Службене новине Града Источно Сарајево“, број 20/17 
73 „Службени гласник БиХ “, бр. 38/14, 90/16, 8/17 и 91/18 
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194. На основу посредних избора проведених у скупштинама општина (укупно 6 
општина) за Скупштину Града Источно Сарајево донесене су сљедеће одлуке: 

 
- Централна изборна комисија БиХ је дана 28. 01. 2021. године донијела 

Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Скупштине општине Источни Стари Град за Скупштину Града Источно 
Сарајево, којом су додијељена укупно три (3) мандата; 

 
- Централна изборна комисија БиХ је дана 18. 02. 2021. године донијела 

Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Скупштине општине Трново за Скупштину Града Источно Сарајево, којом 
су додијељена укупно три (3) мандата; 

 
- Централна изборна комисија БиХ је дана 22. 02. 2021. године донијела 

Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Скупштине општине Источна Илиџа за Скупштину Града Источно 
Сарајево, којом је додијељено укупно шест (6) мандата; 

 
- Централна изборна комисија БиХ је дана 22. 02. 2021. године донијела 

Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Скупштине општине Источно Сарајево за Скупштину Града Источно 
Сарајево, којом је додијељено укупно пет (5) мандата; 

 
- Централна изборна комисија БиХ је дана 03. 03. 2021. године донијела 

Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Скупштине општине Пале за Скупштину Града Источно Сарајево, којом је 
додијељено укупно осам (8) мандата; 

 
- Централна изборна комисија БиХ је дана 08. 03. 2021. године донијела 

Одлуку о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Скупштине општине Соколац за Скупштину Града Источно Сарајево, 
којом је додијељено укупно шест (6) мандата.  

 
195. Након правоснажности наведених одлука, Централна изборна комисија БиХ је 

дана 15. 03. 2021. године донијела Одлуку о потврђивању и објављивању 
резултата посредних избора и додјели мандата за Скупштину Града Источно 
Сарајево. У Скупштину Града Источно Сарајево изабран је 31 одборник.74 
 
 
 

                                                 
74  Одборници из Скупштине општине Трново: Влашки Вељко, Бјелица Мирослав, Голијанин 
Синиша. Одборници из Скупштине општине Источна Илиџа: Шаровић Предраг, Шеховац Горан, 
Ћосовић Раде, Моћевић Славиша, Трапара Зоран, Лучић Младен. Одборници из Скупштине 
општине Источно Ново Сарајево: Јованчић Ведран, Сладоје Александар, Дамјановић Александра, 
Сладоје Миљан, Суџука Натко. Одборници из Скупштине општине Пале: Короман Бранко, 
Шкипина Дамјан, Гајовић Марко, Чворо Бојан, Вукашиновић Милош, Кубатлија Марко, Сикима 
Марко, Лучић Владимир. Одборници из Скупштине општине Источни Стари Град: Плакаловић 
Његош, Космајац Жељко, Цинцар Владимир. Одборници из Скупштине општине Соколац: Башевић 
Страхиња, Голијан Јован, Радић Ђорђе, Самарџија Његош, Дупљанин Миодраг, Косорић Жарко.  
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3. Заштита изборног права 
 

196. На основи одредаба Изборног закона БиХ заштиту изборног права осигуравају 
изборне комисије (општинске изборне комисије, градске изборне комисије, 
Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ и Централна изборна комисија БиХ) и 
Апелациони одјел Суда БиХ. Сви приговори подносе се у писаној форми на 
обрасцу који пропише Централна изборна комисија БиХ. Изборна комисија у 
својој општини/граду/дистрикту има првостепену надлежност за одлучивање 
о свим питањима која нису експлицитно додијељена Централној изборној 
комисији БиХ и Апелационом одјелу Суда БиХ. Централна изборна комисија 
БиХ има другостепену надлежност за одлучивање о уложеним жалбама на 
одлуке свих изборних комисија.  

 
197. Централна изборна комисија БиХ има и првостепену надлежност за 

одлучивање по приговорима уложеним због повреде правила изборног 
процеса, изборних права, повреде правила Поглавља 16. Изборног закона БиХ, 
које је учинио политички субјект. Апелациони одјел Суда БиХ надлежан је да 
рјешава по жалбама на одлуке Централне изборне комисије БиХ, које се 
подносе у року од два дана од дана пријема одлуке Централне изборне 
комисије БиХ. Жалба се подноси путем Централне изборне комисије БиХ, а 
Апелациони одјел Суда БиХ дужан је донијети одлуку по жалби у року од три 
дана од дана пријема жалбе.  

 
 

3.1. Жалбе на рјешења Централне изборне комисије БиХ којим се 
даје/не даје сагласност  на именовање чланова изборне 
комисија и на одлуке о престанку мандата 

 
198. На рјешења Централне изборне комисије БиХ којим се даје/не даје сагласност  на 

именовање чланова изборне комисије су поднесене 24 жалбе Апелационом одјелу 
Суда Босне и Херцеговине. Апелациони одјел Суда Суд БиХ је у поступку 
одлучивања 15 жалби одбио као неосноване, 6 жалби одбацио као недопуштене и 
3 жалбе уважио и предмете вратио Централној изборној комисији БиХ на поновно 
одлучивање. 

 
199. На одлуке о престанку мандата је уложено 5 жалби које је Суд БиХ одбио као 

неосноване. 
 

 
3.2. Избори проведени у 2021. години (посредни, 

пријевремени и поновни) 
 

3.2.1. Посредни избори за Градско вијеће Града Сарајева 
 
200. У 2021. години су проведени и Посредни избори за Градско вијеће Града Сарајева. 

На Одлуку Централне изборне комисије БиХ о утврђивању резултата посредних 
избора и додјели мандата уложено је 5 жалби, које је Суд БиХ одбио као 
неосноване, с тим да је донио 4 рјешења (2 жалбе ријешио једним рјешењем). 
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3.2.2. Поновни избори у основној изборној јединици Добој 
 

201. Централна изборна комисија БиХ је на 13.сједници донијела Одлуку број 05-1-07-
1-96/21 од 21. 01. 2021. године којом су поништени избори одржани дана 15. 11. 
2020. године на 89 редовних бирачких мјеста у основној изборној јединици Добој.  
 

202. На наведену одлуку Апелационом одјелу Суда БиХ уложено је укупно 8 жалби, од 
којих је Суд БиХ 5 жалби одбио као неосноване, док је 3 жалбе одбацио као 
недопуштене. Након проведених поступака по жалбама, Централна изборна 
комисија БиХ је на 18. сједници донијела Одлуку о расписивању и одржавању 
поновних избора за градоначелника Града Добој и Скупштину Града Добој, који 
су одржани у недјељу, 21. 02. 2021. године. 

 
203. Приговори на акредитовање посматрача - Централна изборна комисија БиХ 

је запримила укупно 1 приговор и донијела одлуку којом се одузима својство 
акредитованог посматрача за 5 особа. 

 
204. Захтјеви Градске изборне комисије Добој за отварање врећа са гласачким        

материјалом - У циљу правилног обједињавања утврђених изборних резултата у 
основним изборним јединицама Градска изборна комисија Добој (ГИК) је 
поднијела 10 захтјева Централној изборној комисији БиХ за отварање врећа са 
гласачким материјалом. Централна изборна комисија БиХ је донијела 10 наредби 
којим је одобрила ГИК Добој отварање врећа са гласачким материјалом на 
траженим бирачким мјестима.  

 
205. Поступци у рјешавању захтјева за поновно бројање гласачких листића -  

Централној изборној комисији БиХ, прије доношења Одлуке о утврђивању и 
објављивању резултата избора за градоначелника Града Добој и Скупштину Града 
Добој, поднесен је један (1) захтјев за поновно бројање гласачких листића, који је 
Централна изборна комисија БиХ закључком одбацила као преурањен. 
Након доношења Одлуке о утврђивању и објављивању резултата избора за 
градоначелника Града Добој и Скупштину Града Добој, Централној изборној 
комисији БиХ поднесена су 2 захтјева за поновно бројање гласачких листића 
које је Централна изборна комисија  БиХ одбила као неосноване, као и један 
(1) поднесак који је у дијелу оцјењен као захтјев за поновно бројање гласачких 
листића и одбијен као неоснован, а у дијелу оцијењен као приговор на тачност 
објављених резултата и усвојен у том дијелу. 
Осим тога поднесена су и 2 приговора на тачност објављених резултата који 
су усвојени од стране Централне изборне комисије БиХ. 

 
 
3.2.3. Другостепена надлежност Централне изборне комисије БиХ по 

жалбама  
 

206. Централна изборна комисија БиХ је запримила једну жалбу која се односила на 
премјештање бирачког мјеста из једне школе у другу. Жалба је одбачена као 
неблаговремена и недопуштена.  
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3.2.4.  Поновни избори у основној изборној јединици Сребреница 
 

207. Централна изборна комисија БиХ је на 13. сједници донијела Одлуку број 05-1-07-
1-95/21 од 21. 01. 2021. године којом су поништени избори одржани дана 15. 11. 
2020. године на 26 редовних бирачких мјеста у основној изборној јединици 
Сребреница и два бирачка мјеста за гласање у одсуству из других основних 
изборних јединица за основну изборну јединицу Сребреница. 

 
208. На наведену одлуку Апелационом одјелу Суда БиХ уложене су укупно 2 жалбе, 

које је Суд БиХ одбио као неосноване.  
 
209. Након проведених поступака по жалбама, Централна изборна комисија БиХ је на 

18. сједници донијела Одлуку о расписивању и одржавању поновних избора за 
начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница, који су 
одржани у недјељу, 21. 02. 2021. године, на коју је уложена једна (1) жалба, коју је 
Апелациони одјел Суда БиХ одбио као неосновану. 

 
 
3.2.5. Апелације/захтјеви  поднесени Уставном суду Босне и Херцеговине  
 
210. Уставном суду БиХ, у извјештајном периоду, поднесена је једна апелација поводом 

одржаних поновних избора у Сребреници. 
 
211. Коалиција “Моја адреса Сребреница“ упутила је апелацију Уставном суду БиХ 

против рјешења Суда БиХ којим је одбијена жалба Коалиције  на одлуку Централне 
изборне комисије БиХ, као неоснована, а којом су поништени избори у Основној 
изборној јединици (ОИЈ) Сребреница на 28 бирачких мјеста. Уставни суд БиХ је 
одбацио апелацију као неосновану. 

 

3.2.6. Пријевремени избори за начелника Општине Фоча (ФБиХ) 

 

212. Централна изборна комисија БиХ је одлуком број 05-1-07-1-386-1/21 од 02. 02. 
2021. године,  расписала пријевремене изборе  за начелника Општине Фоча (ФБиХ)  
који су одржани дана 11. 04. 2021. године. 
 

213. Послије утврђених резултата избора, Централна изборна комисија БиХ запримила 
је приговор политичког субјекта СДА на објављене и утврђене резултате. Приговор 
је од стране Централне изборне комисије БиХ одбијен као неоснован. 

 
214. Централна изборна комисија БиХ запримила је један захтјев за поновно бројање 

гласачких листића, који је одбила као неоснован. 
 
215. Након тога донесена је одлука број 05-1-07-1-878-1/21 од 29. 04. 2021. године, 

којом су потврђени и објављени резултати пријевремених избора, а за начелника је 
изабран Мујо Софраџија, независни кандидат. 

 
 
 
 



59 

3.2.7. Пријевремени избори за начелника Општине Травник 
 
216. Централна изборна комисија БиХ је актом број 05-1-07-1-93/21 од 21. 01. 2021. 

године, донијела Одлуку о немогућности  преузимања  мандата од стране Пецо 
Мирсада, ради чињенице смрти именованог, иначе кандидата Странке демократске 
акције за начелника Општине Травник. 
 

217. На наведену одлуку жалбу је изјавила Хрватска демократска заједница БиХ, коју 
је Суд БиХ одбио као неосновану. 

 
218. По правоснажности претходне одлуке, Централна изборна комисија БиХ донијела 

је Одлуку о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника 
Општине Травник број 05-1-07-1-379-1/21 од 02. 02. 2021. године, који су одржани  
11. 04. 2021. године. 
 

219. Након одржаних избора Централна изборна комисија БиХ донијела је и Одлуку о 
потврђивању и објављивању резултата гласања пријевремених избора за начелника 
Општине Травник, број 05-1-07-1-877-1/21 од 29. 04. 2021. године, а за начелника 
је изабран Кенан  Даутовић, кандидат Странке демократске акције. 
 

220. На наведене одлуке није било изјављених жалби, ни захтјева за поновно бројање 
гласачких листића. 

 

 
3.2.8. Пријевремени избори за градоначелника Града Приједора 
 
221. Централна изборна комисија БиХ је актом број 05-1-07-1-1339-1/21 од 18. 10. 2021. 

године, донијела Одлуку о расписивању и одржавању пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједор, који су одржани  12. 12. 2021. године. 
 

222. Након одржаних избора, Централна изборна комисија БиХ донијела је и Одлуку о 
потврђивању и објављивању резултата гласања пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједор, број 05-1-07-1-1546-1/21 од 28.12.2021. године. За 
градоначелника је изабран Слободан Јавор, кандидат Савеза независних 
социјалдемократа. 
 

223. Приговор на кршење одредбе члана 16.14. Изборног закона БиХ - Централна 
изборна комисија БиХ запримила је приговор независне кандидаткиње за 
градоначелницу Града Приједора, против Горана Предојевића и Слободана 
Јавора, за кршење одредбе члана 16.14. Изборног закона БиХ, а који се односи 
на плаћену кампању од дана расписивања избора до дана службеног почетка 
изборне кампање. Централна изборна комисија БиХ је приговор против Горана 
Предојевића одбацила као недопуштен, а приговор против Слободана Јавора  
одлуком одбацила као неблаговремен. 
 

224. Приговор на кршење одредаба о предизборној шутњи -  Централна изборна 
комисија БиХ запримила је приговор Удружења „ДОН“  Приједор, који се односио 
на кршење изборне шутње на дан одржавања пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједор, а који је Централна изборна комисија БиХ 
одлуком одбацила као поднесен од неовлашћеног  лица. На предметну одлуку 
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подносилац приговора је уложио жалбу Суду БиХ, који је жалбу одбио као 
неосновану. 
 

225. Захтјеви за отварање врећа  и правилно обједињавање утврђених резултата -  
Централна изборна комисија БиХ  донијела је 4 наредбе за отварање врећа са 
гласачким материјалом и бројање гласачких листића на 4 бирачка мјеста у 
Приједору. 

 
 
3.3. Пријаве тужилаштвима због неправилности у току изборног процеса - 

Локални избори 2020. година 
 

226. Због бројних неправилности у изборном процесу, Централна изборна комисија 
БиХ је надлежним тужилаштвима поднијела укупно 255 пријава, и то 12 пријава 
против чланова бирачких одбора којима је обухваћено 647 чланова бирачких 
одбора за 13 бирачких мјеста у Мостару, 89 бирачких одбора у Добоју, 28 бирачких 
одбора у Сребреници и једног бирачког одбора у Новом Граду.  

 
227. Централна изборна комисија БиХ је након сачињене Анализе рада бирачких одбора 

на Локалним изборима 2020. године, утврдила да су на неким бирачким мјестима  
бирачки одбори приликом бројања гласачких листића начинили повреде због којих 
требају бити санкционисани. С обзиром на то донијела је и закључке о покретању 
одговорности предсједника и чланова бирачких одбора на два бирачка мјеста у 
ОИЈ Какањ и ОИЈ Градачац, чланова бирачких одбора на једном бирачком мјесту 
у ОИЈ Теслић, предсједника бирачког одбора на по једном бирачком мјесту у ОИЈ 
Градишка, ОИЈ Завидовићи и ОИЈ Фоча (ФБиХ), а истовремено су послане 
информације-пријаве тужилаштвима.  
 

228. С обзиром на то да је Тужилаштво Босанско-подрињског кантона (БПК) донијело 
наредбу да неће проводити истрагу против предсједнице бирачког одбора на 
једном бирачком мјесту у Фочи (ФБиХ), Централна изборна комисија БиХ је 
донијела одлуку о санкционисању предсједнице бирачког одбора и изрекла 
новчану казну и забрану ангажовања на период од четири године. Казна је 
уплаћена. 

 
229. Надлежним тужилаштвима поднесене су пријаве од стране грађана и политичких 

и других субјеката у вези са злоупотребама изборног процеса прије и након 
Локалних избора 2020. године и то за злоупотребе приликом процеса регистрације 
бирача у иностранству (6 и више особа пријављених на једној адреси за гласање), 
као и за друге неправилности као што су злоупотреба личних података и слично. 

 
230. Поднесене су и пријаве због неправилности у регистрацији за гласање путем 

поште, пријаве везане за потписе умрлих особа који се налазе у потписима 
подршке политичким странкама за Локалне изборе 2020. године, пријаве 
везане за пријаве за гласање ван БиХ за умрле особе.  
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3.4. Одлуке у вези са кршењем одредаба Закона о финансирању 
политичких странака 

 

231. У складу са чланом 14. став (2) Закона о финансирању политичких странака 
Централна изборна комисија БиХ покренула је у 2021. години поступак против 
53 странке за које је ревизијом - прегледом финансијских извјештаја за 2018. 
годину утврђено да  постоји основана сумња да су кршиле одредбе Закона о 
финансирању политичких странака. Донесене су 53 одлуке о новчаном 
санкционисању политичких странака због кршења одредаба Закона о 
финансирању политичких странака. 

 
232. На наведене одлуке изјављено је укупно 17 жалби, од којих је Апелациони 

одјел Суда БиХ 16 жалби одбио као неосноване, 1 одбацио као 
неблаговремену. 

 
233. Централна изборна комисија БиХ покренула је поступак против 24 странке, 

због неподношења годишњег финансијског извјештаја за 2020. годину и 
донијела укупно 24 закључка о покретању поступка утврђивања одговорности 
политичких странака због кршења одредбе члана 10. став (8) Закона о 
финансирању политичких странака, а  на основу којих је донесено 15 одлука 
којима се изриче административна мјера ускраћивања кандидовања на 
наредним изборима и 9 закључака о обустави поступка. 

 
234. На наведене одлуке којима је изречена административна мјера забране 

кандидовања на наредним изборима уложена је једна (1) жалба (ГДС БиХ) коју 
је Апелационо одјељење Суда БиХ уважило и вратило Централној изборној 
комсиији БиХ на поновни поступак. 

 
235. У децембру 2021 године Централна изборна комисија БиХ закључцима је 

покренула  поступак утврђивања одговорности против 52 политичке странке 
које су у 2019. години прекршиле одредбе Закона о финансирању политичких 
странака и то за 51 политичку странку за које је прегледом - ревизијом 
финансијских извјештаја за 2019. годину утврђено да постоје основи сумње да 
су кршиле одредбе Закона о финансирању политичких странака, за шта је 
прописано изрицање новчане санкције и поступак одговорности за једну 
политичку странку која је ускратила приступ просторијама странке ради 
обављања ревизије. Још пет политичких странака је ускратило приступ 
просторијама странке ради обављања ревизије, али истовремено нису 
доставиле Годишњи финансијски извјештај за 2020. годину, па им је претходно 
по том основу изречена административна мјера забране кандидовања на 
наредним изборима. Поступак доношења одлука о санкционисању политичких 
странака због кршења одредаба Закона о финансирању политичких странака 
(преглед-ревизија 2019.г.) је у току. 

 
236. У свим фазама изборног процеса укупно је изјављено 65 жалби 

Апелационом одјелу Суда Босне и Херцеговине, од којих је Суд Босне и 
Херцеговине 51 жалбу одбио, 10 одбацио, а 4 жалбе су уважене и предмет 
је враћен на поновни поступак, што у проценту износи да је 94% одлука 
Централне изборне комисије БиХ потврђено.  
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4. Остале активности 
 

4.1. Финансијске активности 
 

237. Редовне активности Централне изборне комисије БиХ у области материјално-
финансијских послова у извјештајном периоду укључују: вођење пословних 
књига: главне књиге и дневника (редовног буџета, програма посебне намјене: 
Локални избори 2020. године - Поновни избори у основним изборним 
јединицама Добој и Сребреница, Јединствени изборни информациони систем 
ЈИИС, Донација Савјета Европе 2020. године, Донација Савјета Европе 2021. 
године, Пријевремени избори 2021. године - Пријевремени избори за 
начелнике Општине Травник и Општине Фоча ФБиХ, Пријевремени избори 
Град Приједор) и помоћних књига (књига основних средства, ситног 
инвентара и материјала у складишту, књига путних налога, евиденције 
прихода, евиденције репрезентације, евиденције услуга фиксних и услуга 
мобилних телефона и др.), праћење извршења буџета, вођење благајничког 
пословања; обрачуни и исплате плата и накнада, рефундација по основу 
боловања; израде извјештаја надлежним органима пореске управе 
(спецификације обрачуна пореза и доприноса, МИП, МОП, ГОП и ГИП 1022  
обрасци) фондовима, Централној  изборној  комисији БиХ и сл. 

 
4.2. Буџет Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 

2021. годину  
 
238. Како још није усвојен Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и 

међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2021. годину, а у складу са 
Инструкцијом Министарства финансија и трезора БиХ “Буџет” представља  
посљедња укупно одобрена средстава Централној изборној комисији БиХ  у 
оквиру  Буџета институција Босне и Херцеговине за 2020. годину.    
                           

239. У складу са Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и 
међународних обавеза за 2020. годину75, Централној изборној комисији БиХ је 
одобрен укупан буџет у износу од 7.256.000,00 КМ од чега је за непосредну 
потрошњу одређен износ од 3.029.000,00 КМ, а за одржавање Локалних избора 
2020. године износ од 4.227.000,00 КМ.  
 

240. Расход за набавку специјализованог комби возила, финансиран дијелом из 
планираног примитка од продаје возила у износу од 9.000,00 КМ, укључен је 
у износ одобрених средстава за Локалне изборе 2020. године, тако да се 
расходи у износу од 7.247.000,00 КМ финансирају директно из буџета, а 
расходи у износу од 9.000,00 КМ из примитка од продаје сталних средства.          
     

4.2.1. Преструктурисање расхода   
 

241. У складу са Инструкцијом за преструктурисање расхода буџетских корисника 
за 2020. годину број 05-02-2-5528-1/20 од од 11. 08. 2020. године, Централна 

                                                 
75 „Службени гласник БиХ”, број 46/20 



63 

изборна комисија БиХ је упутила захтјев за преструктурисање, оперативног/ 
динамичког плана за период јануар-децембар 2021. године, те је Министарство 
финансија и трезора БиХ, анализом расположивих средстава у 
информационом систему финансијског управљања, (ИСФУ) донијело Одлуку 
о преструктурисању расхода број 05-16-2-8872-2/21 од 01. 12. 2021. године. 
 

 
4.2.2. Вишегодишња капитална улагања - Програм посебних намјена - 

Јединствени изборни информациони систем у БиХ 

 
242. Одлуком о одобравању изведбеног пројекта Јединственог изборног 

информационог система Босне и Херцеговине који се уврстио у програм 
вишегодишњих капиталних улагања за период 2010-2012. године број 24/11 од 
14. 3. 2011. године одобрено је укупно 3.255.147,00 КМ.  
 

243. Пренесена неутрошена средства из 2020. године вишегодишњих капиталних 
улагања на програму посебних намјена - Јединствени изборни информациони 
систем у БиХ коригују буџет Централне изборне комисије БиХ за извјештајну 
годину за износ од  33.406,68 КМ. 

 
 

4.2.3. Донације 
 

Донација Савјета Европе 2020. године  
 
244. У складу са уговором између Савјета Европе и Централне изборне комисије  

БиХ број ГА ДГИИ 651 2020 ФИМИС ПО Но  22405 од 28. 08. 2020. године, 
уплаћено је 41.600,02 ЕВР-а (81.362,57 КМ) дана 29. 09. 2020. године, што 
представља помоћ за трошкове провођења програма подршке локалним 
изборима у Босни и Херцеговини одржаним 2020. године. 

 
245. У складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине и 

чланом 5. Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 
обавеза Босне и Херцеговине за 2020. годину76, отворен је програм посебних 
намјена у оквиру буџета институције под називом Донација Савјета Европе 
2020. године.  

 
246. Неутрошена средства у 2020. години у износу од 17.069,81 КМ су пренесена у 

2021. годину. Савјет Европе је уплатио другу траншу у износу од 4.762,02 ЕВР-
а (9.313,70 КМ) дана 25. марта 2021. године. 
 

247. Пренесена неутрошена средства из 2020. године као и уплаћена у 2021. години  
на програм посебне намјене - Донација Савјета Европе 2020. године, коригују 
буџет Централне изборне комисије БиХ за извјештајну годину за износ од  
26.383,51 КМ. 

 
 

                                                 
76 „Службени гласник БиХ”, број 94/16 
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Донација Савјета Европе 2021. године   
 
248. У складу са уговором између Савјета Европе и Централне изборне комисије  

БиХ број ДПА/ЦБМ/ГА (2021) и број 04-50-4-1208-2/21 од 25. 10. 2021. године 
уплаћено је 8.000 ЕВР-а (15.646,64 КМ) дана 25. 11. 2021. године за подршку 
организацији и одржавању постизборне Конференције “Локални избори 2020. 
година - Изазови и научене лекције” која је одржана у Сарајеву од 7. до 8. 
децембра 2021. године. 

 
249. У складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине у 

оквиру буџета наше институције отворен је програм посебне намјене за 
кориштење ових средстава под називом Донација Савјета Европе 2021. година.  

 
250. Уплаћена средства  на програм посебне намјене - Донација Савјета Европе 

2021. године коригују буџет Централне изборне комисије БиХ за извјештајну 
годину за износ од  15.646,64 КМ. 

 
 
4.2.4. Домаћи трансфери  
 
 Програм посебних намјена - Пријевремени избори 2021. године   
 
251. Централна изборна комисија БиХ је  на 16. сједници одржаној дана 28. 01. 

2021. године донијела Закључак о буџету за провођење пријевремених избора 
за начелника Општине Травник и Закључак о буџету за провођење 
пријевремених избора за начелника Општине Фоча ФБиХ, а на 18. сједници 
одржаној дана 02. 02. 2021. године донијела Одлуку о расписивању 
пријевремених избора за начелника Општине Травник и начелника  Општине 
Фоча ФБиХ, који су се одржали у недјељу 11. априла 2021. године. 
 

252. У складу са чланом 1.2а Изборног закона БиХ у Буџету институција БиХ и 
међународних обавеза Босне и Херцеговине се обезбјеђују средства за 
осигурање вршења овлаштења Централне изборне комисије БиХ која 
регулише члан 2.9. Међутим, у складу са чланом 1.2б, када градоначелнику/ 
начелнику града/општине престане мандат, средства за провођење нових 
избора осигуравају се у буџету града/општине.  

 

253. Општина Травник  је уплатила за поменуте намјене износ од 30.000,00 КМ, а 
Општина Фоча ФБиХ износ од 2.300,00 КМ дана 16. 02. 2021. године.  

 
254. Уплаћена средства Општине Травник и Општине Фоча ФБиХ на програм 

посебне намјене – Пријевремени избори 2021. коругују буџет Централне 
изборне комисије БиХ за извјештајну годину за износ од  32.300,00 КМ. 

 
Програм посебних намјена - Пријевремени избори Град Приједор   

 
255. Централна изборна комисија БиХ је на 68. сједници одржаној дана 18. 10. 2021. 

године донијела Одлуку о расписивању пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједора, који су се одржали у недељу 12.12.2021. 
године, као и Закључак о намјенској структури трошкова - Буџет програма 
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посебних намјена - Пријевремени избори за градоначелника Града Приједора 
број 07-1-16-1-1338-1/21. 

 
256. За провођење пријевремених избора за градоначелника Града Приједора 

неопходно је било обезбиједити додатна финансијска средства у оквиру 
Буџета Централне изборне комисије БиХ за 2021. годину у износу од 65.000,00 
КМ. Та средства је Град Приједор уплатио 26. 10. 2021. године на Јединствени 
рачун трезора БиХ. 

 
257. Уплаћена средства Града Приједора на програм посебне намјене – 

Пријевремени избори Град Приједор коругују буџет Централне изборне 
комисије БиХ за извјештајну годину за износ од 65.000,00 КМ. 

 
258. Програми посебних намјена коригују буџет за укупно 172.736,83 КМ. 
 
259. Укупан кориговани буџет Централне изборне комисије БиХ за период 01. 

01 - 31. 12. 2021. године, са пренесеним неискориштеним средствима из 2020. 
године на вишегодишњем капиталном улагању и донацији Савјета Европе и 
уплаћеним средствима донатора у 2021. години, као и домаћим трансферима 
уплаћеним у 2021. години износи укупно 7.428.736,83 КМ. 

 
 
4.2.5. Расположива финансијска средства у 2021. години  

 
260. У складу са Инструкцијом за израду оперативних/динамичких планова 

буџетских корисника у складу са Одлуком о привременом финансирању  
институција Босне и Херцеговине за период јануар - март 2021. године, а на 
основу Одлуке о привременом финансирању институција БиХ за период 
јануар - март 2021. године, коју је донио Савјет министара БиХ на 22. 
сједници одржаној дана 16. 12. 2020. године, Централна изборна комисија БиХ 
је доставила приједлог оперативног/динамичког плана расхода Централне 
изборне комисије БиХ за период јануар - март 2021. године и исти је одобрен 
од стране Министарства финансија и трезора БиХ.     

 
261. У складу са Инструкцијом за израду оперативних/динамичких планова 

буџетских корисника у складу са Одлуком о привременом финансирању  
институција Босне и Херцеговине за период април - јун 2021. године, коју 
је донио Савјет министара БиХ на 30. сједници  одржаној дана 17. 03. 2021. 
године, Централна изборна комисија БиХ је доставила приједлог 
оперативног/динамичког плана расхода Централне изборне комисије БиХ за 
период април - јун 2021. године и исти је одобрен од стране Министарства 
финансија и трезора БиХ.       

 
262. У складу са Инструкцијом за израду оперативних/динамичких планова 

буџетских корисника у складу са Одлуком о привременом финансирању  
институција Босне и Херцеговине за период јул - септембар 2021. године, 
коју је донио Савјет министара БиХ на 41. сједници  одржаној дана 23. 06. 
2021. године, Централна изборна комисија БиХ је доставила приједлог 
оперативног/динамичког плана расхода Централне изборне комисије БиХ за 
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период јул - септембар 2021. године и исти је одобрен од стране Министарства 
финансија и трезора БиХ.  

 
263. У складу са Инструкцијом за израду оперативних/динамичких планова 

буџетских корисника, у складу са Одлуком о привременом финансирању  
институција Босне и Херцеговине за период октобар - децембар 2021. 
године,  број 05-02-2- 7382-1/21 од 29. 09. 2021. године, коју је донио Савјет 
министара БиХ на 58. сједници  одржаној дана 28. 09. 2021. године, Централна 
изборна комисија БиХ је доставила приједлог оперативног/динамичког плана 
расхода Централне изборне комисије БиХ за период октобар - децембар 2021. 
године и исти је одобрен од стране Министарства финансија и трезора БиХ.  

 
264. Укупан износ оперативних средстава Централне изборне комисије БиХ за 

период 01.01 - 31. 12. 2021. године износи 2.999.000,00 КМ,  што представља 
износ средстава одобрених Централној изборној комисији БиХ у Закону о 
буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине за 2020. годину за текуће издатке, за непосредну потрошњу у 
складу са наведеним одлукама о привременом финансирању. 

 
 

Програм посебних намјена - Локални избори 2020. године (Поновни 
избори  у основним изборним јединицама Сребреница и Добој) 

 
265. Централна изборна  комисија БиХ је донијела Закључак о усвајању  намјенске 

структуре трошкова и потраживању средстава из текуће резерве буџета 
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине за провођење поновних избора у основним изборним јединицама 
Сребреница и Добој број 07-1-16-1-349-1/21 од 28. 01. 2021. године.  
 

266. Актом број 05-02-2-1048-4/21 од 29. 01. 2021. године Министарство финансија 
и трезора БиХ је дало мишљење на Приједлог Одлуке о одобравању  средстава 
текуће резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних 
обавеза Босне и Херцеговине Централној изборној комисији БиХ, за 
провођење поновних избора у основним изборним јединицама Сребреница и 
Добој. Министарство финансија и трезора БиХ није подржало приједлог 
одлуке о одобравању средстава из текуће резерве, али је упутило Централну 
изборну комисију БиХ да достави нови измијењени оперативни план за период 
јануар - март 2021. године, те да потребна средства за поновне изборе 
распореди на програм посебних намјена Локални избори 2020. године, јер су 
исти наставак активности Локалних избора 2020. године.  

 
267. У складу са поменутим мишљењем, Централна изборна комисије БиХ је 

припремила измијењени нови оперативни план за први квартал 2021. године у 
којем је, уз преглед распореда оперативног плана за опште намјене у износу 
од 757.200,00 КМ, укључила и додала преглед распореда оперативног плана за 
програм посебних намјена: Локални избори 2020. године у износу од 
140.000,00 КМ.  

 
268. Како  су на снази биле одлуке о привременом финансирању током 2021. 

године, укупно одобрена средства по оперативном/динамичком плану расхода 
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Централне изборне комисије БиХ за период јануар - децембар 2021. године 

износе  3.139.000,00 КМ.  

269. Програми посебних намјена који се односе на Јединствени изборни

информациони систем БиХ, Донација Савјета Европе 2020. године, Донација

Савјета Европе 2021. године, Пријевремени избори 2021. године и

Пријевремени избори Град Приједор увећавају износ расположивих средстава

током 2021. године за  укупно 172.736,83 КМ.

270. Укупан износ расположивих средства Централне изборне комисије БиХ за

период 01.01 - 31. 12. 2021. године, према динамичким плановима у складу с

одлукама о привременом финансирању са средствима програма посебних

намјена, износе укупно 3.311.736,83 КМ.

Табела 9. Структура налога у току 2021. године 

Налози за 

књижење 

Рачуни Извјештај о 

плаћеним 

рачунима 

Налози 

за 

плаћање 

Пријаве 

добављ. 

/спољних 

сарадника 

Уговори о 

дјелу 

Комисије 

 Непосредна  

 потрошња  
115 627 115 115 18 4 2 

ППН: Локални 

избори 2020 
49 158 49 49 167 177 - 

ППН: ДВЕ 2020 
3 4 3 3 1 1 - 

ППН: ЈИИС - - - - - - - 

ППН: ДВЕ 2021 2 4 4 4 2 4 

ППН-Пријевремени 

избори 2021. 
7 8 8 8 10 10 

ППН-Пријевремени 

избори град 

Приједор 

5 8 8 8 14 23 

УКУПНО 167 789 167 167 408 502 2 

271. Поред редовних активности, реализовани су и други значајни послови, како

слиједи:

a) завршне радње пописа/инвентарисања на дан 31. 12. 2020. године, припрема

елабората о попису/инвентарисању на дан 31. 12. 2020. године;

б)  израда  годишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета за период 

01.01 - 31. 12. 2020. године у складу са Законом о финансирању институција 

БиХ 77; 

77 „Службени гласник БиХ”, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13 
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ц)  Годишњи извјештај о систему финансијског управљања  и контроле за 2020. 

годину, који је сачињен на обрасцу према Одлуци Централне 

хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора Босне и 

Херцеговине  о објављивању форме и садржаја Годишњег извјештаја о 

систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и 

Херцеговине за 2020. годину број 03-1-16-8-287-1/20 од 25. 12. 2020. године 

и у складу са Упутством за израду годишњег извјештаја о систему 

финансијског управљања и контроле у институцијама  Босне и Херцеговине 

за 2020. годину; 

д)  Израда оперативних/динамичких планова Централне изборне комисије БиХ 

у складу са инструкцијама о сачињавању оперативних/динамичких планова 

буџетских корисника у складу са:  

- Одлуком о привременом финансирању институција Босне и

Херцеговине за период јануар - март 2021. године, коју је донио Савјет

министара БиХ на 22. сједници  одржаној дана 16. 12. 2020. године,

- Одлуком о привременом финансирању институција Босне и

Херцеговине за период април - јуни  2021. године, коју је донио Савјет

министара БиХ на 30. сједници  одржаној дана 17. 03. 2021. године

- Одлуком о привременом финансирању институција Босне и

Херцеговине за период јул - септембар 2021. године коју је донио Савјет

министара БиХ на 41. сједници  одржаној дана 23. 06. 2021. године,

- Одлуком о привременом финансирању  институција Босне и 

Херцеговине за период јул - септембар 2021. године коју је донио Савјет 

министара БиХ на 58. сједници  одржаној дана 28. 09. 2021. године; 

е)   израда аката обавезујућих по Закону о финансирању институција БиХ и то 

намјенска структура: 

- програма посебне намјене - Јединствени изборни информациони систем

БиХ/ЈИИС БиХ,

- програма посебне намјене - Донација Савјета Европе 2020. године,

- програма посебне намјене - Донација Савјета Европе 2021. године,

- програма посебне намјене - Пријевремни избори 2021. године,

- програма посебне намјене - Пријевремни избори Град Приједор

ф)  у складу са  Законом о финансирању институција БиХ и Правилником о 

финансијском извјештавању институција БиХ 78 , израда и достава 

Министарству финансија и трезора БиХ: 

- тромјесечног финансијског извјештаја о извршењу буџета за период

01.01 - 31. 03. 2021. године - Инструкција број 05-02-2-2672-1/21 од 30.

03. 2021. године;

78 „Службени гласник БиХ”, бр. 25/15 и 91/17 
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- полугодишњег финансијског извјештаја о извршењу буџета за период 
01.01 - 30. 06. 2021. године - Инструкција  број  05-02-2-4837-1/21 од 01. 
07. 2021. године;  

 
- деветомјесечног финансијског извјештаја о извршењу буџета за период 

01.01 - 30. 09. 2020. године - Инструкција број 05-02-2-7470-1/21 од 01. 
10. 2021. године; 

 
- квартални извјештаји динамике запошљавања; 

 
- припремне радње пописа/инвентарисања на дан 31. 12. 2021. године и 

припремне радње за израду годишњег финансијског извјештаја о 
извршењу буџета за 2021. годину.  

 
г)  табеле приоритета Документа оквирног буџета за период од 2022. до 2024. 

године у складу са Инструкцијом за буџетске кориснике бр. 1 (припрема 
Документа оквирног буџета за период од 2022. до 2024. године) број 05-02-
2-1046-1/21 од 30. 01. 2021. године; 

 
х)  израда и достава Министарству финансија и трезора БиХ пројекције буџета 

Централне изборне комисије БиХ за 2022. годину, захтјев за додјелу 
средстава из буџета за 2022. годину у складу са Инструкцијом за буџетске 
кориснике Министарства финансија и трезора БиХ бр.2 Инструкцијом са 
упутствима за припрему захтјева за додјелу средства из буџета за 2022. 
годину (пројекција буџета за 2022. годину) број 05-16-2-5050-1/21 од 8. 07. 
2021. године; 

 
и)  Израда средњорочног плана рада Централне изборне комисије БиХ за 

период 2022 - 2024. година;  
  
ј)   праћење финансирања и трошења средстава са програма посебних намјена 

и извјештавање донатора и Министарства финансија и трезора БиХ, поврат 
неутрошених средстава уплатиоцима, затварање програма посебних 
намјена;    

 
к) праћење трошкова репрезентације и трошкова телефонских услуга и 

квартално извјештавање;  
 
л)  праћење наплате прихода од казни које изриче Централна изборна комисија 

БиХ, као и такси за учешће на изборима и СМС услуга и извјештавање о 
истим; 

 
м) активности на рјешавању складишног простора.  
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4.3. Логистичко-оперативне активности и персоналне активности

4.3.1. Опште информације и нормативи 

272. Централна изборна комисија БиХ је у периоду јануар – децембар 2021. године
реализовала значајне логистичке послове, редовне набавке потребне за редовно
извршавање послова из надлежности Централне изборне комисије БиХ, те
набавке потребне за реализацију Пројекта финансираног од стране Савјета
Европе, као и набавке за провођење поновних избора у вези са Локалним
изборима 2020. године и пријевремених избора.

273. Набавке проведене током 2021. године су биле предвиђене Привременим Планом
набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период јануар –
март 2021. године број 07-2-16-3-129-1/21 од 15. 01. 2021. године,
Привременим Планом набавки Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине за период април – јун 2021. године број 07-2-16-3-129-2/21 од 08.
04. 2021. године, Привременим Планом набавки Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине за период јул – септембар 2021. године број 07-2-16-3-
129-3/21 од 15. 07. 2021. године, Привременим планом набавки Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине за период октобар - децембар 2021.
године број 07-2-16-3-129-4/21 од 20. 10. 2021. године и Допунама
Привременог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине за период октобар – децембар 2021. године и број 07-2-16-3-129-
5/21 од 28. 10. 2021. године.

274. Правни оквир за провођење поступака јавних набавки чине сљедећи закони и
прописи у складу са којим је Централна изборна комисија БиХ извршила
набавке: Закон о јавним набавкама79, Упутство за припрему модела тендерске
документације и понуда80, Закон о Правобранилаштву Босне и Херцеговине81,
Одлука о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар – март 2021.
године 82 , Одлука о привременом финансирању институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период април –
јун 2021. године83, Одлука о привременом финансирању институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јул–
септембар 2021. године84,  Одлука о привременом финансирању институција
Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период
октобар - децембар 2021. године 85 , Правилник о поступку директног
споразума 86 , Интерни правилник о поступку директног споразума у

79 „Службени гласник БиХ”, број 39/14 
80 „Службени гласник БиХ”, бр. 90/14 и 20/15 
81 „Службени гласник БиХ”, бр. 8/02, 10/02, 44/04 и 102/09 
82 „Службени гласник БиХ”, број 1/21 од 08. 01. 2021. године 
83 „Службени гласник БиХ”, број 22/21 од 13. 04. 2021. године 
84 „Службени гласник БиХ”, број 44/21 од 16. 07. 2021. године 
85 „Службени гласник БиХ“, број 63/21 од 15. 10. 2021. године 
86 „Службени гласник Бих“, број 90/14 
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Централној изборној комисији Босне и Херцеговине 87 , Правилник о 
успостављању и раду комисије за јавне набавке 88 , Сви подзаконски акти 
донесени од стране Савјета министара Босне и Херцеговине и Агенције за 
јавне набавке, Закон о облигационим односима89,  Закон о закупу пословних 
заграда и просторија 90 , Закон о грађењу 91 , Посебне узансе о грађењу 92  , 
Правилник о јавним набавкама Централне изборне комисије БиХ93 и други 
закони и прописи.  
 

275. Са Агенцијом за јавне набавке БиХ и Правобранилаштвом Босне и 
Херцеговине, као контролним и координационим органима за област јавних 
набавки, стално је контактирано, размјењивана је писана комуникација и 
праћена реализација законских одредаба којима се регулише област јавних 
набавки. Све остварене набавке и проведени поступци квалитетно су 
документовани уз прибављање и евидентирање потребних мишљења, 
сагласности, комисијских записника и друге потребне документације. 
Поступак набавке чија је вриједност била процијењена на износ већи од 
6.000,00 КМ проводиле су комисије за јавне набавке које су именоване 
одлуком Централне изборне комисије БиХ (рад ових комисија је регулисан 
Правилником о начину гласања и одлучивања Комисије за јавне набавке 
Централне изборне комисије БиХ94). Комисија доноси Пословник Комисије за 
јавну набавку. 
 
 

4.3.2. Логистичке и оперативне активности  
 
276. Оперативно-логистичке активности представљају структуриран систем од 

одређених међусобно повезаних компонената које су представљале суштину 
оперативних радњи Централне изборне комисије БиХ током 2021. године уз 
активности које су се односиле на припрему и организацију поновних и 
пријевремених избора.  
 

277. Набавка је реализована у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, 
проведбеним актима донесеним на основу овог закона од стране Савјета 
министара БиХ и Агенције за јавне набавке БоснеиХ и Правилника о поступку 
директног споразума.  

 
278. Редовне годишње набавке реализоване у 2021. години укључују: набавка 

горива за моторна возила – конкурентски захтјев (закључен оквирни споразум 
на период до 2 године), набавка услуга издавања авио карата – конкурентски 
захтјев (закључен оквирни споразум на период до 2 године) набавка услуга 
поправке и сервисирања службених моторних возила - конкурентски захтјев 
(закључен оквирни споразум на период до 3 године), набавка услуга 

                                                 
87  Број 07-2-02-2-144-1/15 од 12. 02. 2015. године 
88 „Службени гласник БиХ”, број 103/14 
89 „Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85 i 57/89, „Службени лист РБиХ“, бр. 2/92,13/93 и 13/94 
90 „Службени лист СФРЈ“, бр. 33/77, 12/87, 30/90 и 3/93 
91 „Службене новине Федерације БиХ“, број 55/02 
92 „Службени лист СФРЈ“, број 18/77 
93 Акт број 07-2-16-3-786-1/17 од 02. 06. 2017. године   
94 Број 07-2-02-2-397-1/15 од 16. 04. 2015. године  
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лекторисања текста на три језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини 
- конкурентски захтјев (закључен оквирни споразум на период до 2 године), 
набавка услуга интернета - конкурентски захтјев за доставу понуда, набавка 
испоруке редовних лиценци - отворени поступак. 

 
279. У извјештајном периоду проведено је укупно 6 поступака од чега један 

отворени поступак и 5 конкурентских поступака. 
 
280. Набавке проведене путем директног споразума укључују: набавка услуга 

одржавања софтвера и хардвера за складишну евиденцију, набавка услуга 
регистрације и осигурања моторних возила, набавка ауто-гума, набавка услуга 
прања моторних возила, набавка услуга прес-клипинга, набавка услуга 
штампања и увезивања извјештаја Централне изборне комисије БиХ за 2020. 
годину, набавка услуга ССЛ веб-сервер сертификата, набавка услуга мејл 
филтеринг, набавка услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
пословних просторија и набавка угоститељских услуга - поступак проведен по 
поступку прописаном у Правилнику о додјели уговора о услугама из Анекса II 
Дио Б Закона о јавним набавкама95. 
 

281. Остале набавке које су реализоване примјеном поступка директног 
споразума су: услуге сервисирања и текућег одржавања опреме, набавка 
ситног инвентара; услуге медија (претплате и оглашавања огласа за 
запошљавање у дневној штампи); набавка канцеларијског намјештаја и остале 
набавке чија је вриједност набавке била мања од 6.000,00 КМ, а набавка 
канцеларијског и административног материјала је вршена закључивањем 
појединачних уговора на основу закључених оквирних споразума. 

 
Поступци јавних набавки проведени за потребе реализације 
пројеката Пост-изборна конференција „Локални избори 2020 - 
Изазови и научене лекције“ 

 
282. Постизборна конференција „Локални избори у  2020. године - Изазови и 

научене лекције“ је одржана у периоду од 07. до 08. 12. 2021. године и иста је 
финансирана из бесповратних средстава додјељених од Савјета Европе са 
којим је Централна изборна комисија БиХ закључила Уговор о гранту број 04-
50-4-1208-2/21 од 25. 10. 2021. године. 

 
283. За реализацију наведеног пројекта проведени су сљедећи поступци набавки: 

набавка услуга штампања публикације „Двадесет година Сталног Изборног 

закона Босне и Херцеговине“  -   Студија о развоју изборног права у Босни и 

Херцеговини од 2001. до 2021. године проведена је путем директног споразума; 
набавка услуга писаног превођења публикације и осталих докумената је 
проведена путем директног споразума; набавка услуга лекторисања 
публикације и осталих докумената је проведена закључењем појединачних 
уговора на основу закљученог оквирног споразума који је на снази; набавка 
угоститељских услуга за потребе одржавања Пост-изборне конференције 
проведена је примјеном поступка прописаног одредбама Правилника о 

                                                 
95 „Службени гласник БиХ“, број 66/16 од 06. 09. 2016. године 
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поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б и одредбама члана 8. 
став (1) Закона о јавним набавкама96 за доставу понуда. 

 
 
Поступци јавних набавки проведени за потребе провођења поновних 
избора и пријевремених избора  

 
284. Током 2021. године одржани су поновни избори у основним изборним 

јединицама  Сребреница и Добој дана 21. 02. 2021. године; пријевремени 
избори у основним изборним јединицама Травник и Фоча (ФБиХ) дана 11. 04. 
2021. године и пријевремни избори у основној изборној јединици Приједор 
дана 12. 12. 2021. године.  

 
285. Након осигурања финансијских средстава за провођење наведених избора 

извршене су набавке услуга и роба како слиједи: набавка услуга штампања и 
паковања гласачких листића је извршена на основу закључења појединачних 
уговора закључених на основу Оквирног споразума са добављачем 
„Унионинвестпластика“ д.д. Вогошћа, Сарајево; набавка услуга штампања 
образаца за бирачка мјеста и коверата за гласање путем мобилног тима и 
набавка превоза изборног материјала за поновљене и пријевремене изборе у 
Травнику и Фочи (ФБиХ) су извршене путем директног споразума; за 
одржавање пријевремених избора у основној изборној јединици  Приједор 
извршена је набавка штампања и паковања образаца и коначних бирачких 
спискова путем конкурентског захтјева за доставу понуда; набавка услуга 
транспорта изборног материјала је извршена путем конкурентског захтјева за 
доставу понуда; набавка услуга поштанске доставе изборног материјала на 
адресе бирачима у иностранство је извршена путем преговарачког поступка за 
доставу понуда без објаве обавјештења о набавци у складу са чланом 21. став 
(1) тачка ц) и чланом 28. Закона о јавним набавкама. 

 
 

Редовне оперативне активности 
 
286. Редовне оперативне активности Централне изборне комисије БиХ обухватиле 

су и персоналне послове и запошљавање државних службеника и запосленика, 
односно обрада података за све службенике и запосленике који су били 
запослени у претходној години у Централној изборној комисији БиХ (број 
радних сати проведених на послу; број сати проведених на боловању, 
годишњем одмору, породиљском одсуству итд.; преглед плаћених доприноса 
и пореза из плате и на плату).  

 
 

Активности из области рада и радних односа  
 
287. Персонални послови у 2021. години су се реализовали кроз сљедеће 

активности:  а) припрема података за мјесечне и годишњи извјештај Заводу за 
статистику; б) континуирана пријава нових запосленика и државних 
службеника током цијеле године у пореске управе, ц) слање упита и одговора 

                                                 
96 Ibid. 
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на упите Агенцији за државну службу БиХ, д) достављање одјелу за МФП 
података о запосленима и све промјене које су значајне за обрачун плате, као 
и припремање збирних радних листа из свих организационих јединица ради 
обрачуна плата, е) извршена је и комплетна процедура запошљавања и попуна 
радних мјеста на одређено вријеме, ф) редовне мјесечне активности везане за 
обрачун плата и комплетирање збирних радних листа; г) евидентирање и попис 
аката свих примљених позива за семинаре који дођу у институцију; х) праћење 
трошкова телефонских услуга мобилних и фиксних телефона, као и куцање 
рјешења за сва прекорачења годишњег износа трошкова телефонских услуга; 
и) активности  у вези са израдом уговора о дјелу о ангажовању извршилаца 
ради извршења послова у вези са провођењем поновних избора и 
пријевремених избора и ради извршења послова из надлежности Главног 
центра за бројање успостављеног за провођење поновних и пријевремених 
избора; ј)  израда уговора о ауторском дјелу и уговора о дјелу за ауторе и 
извршиоце који су учествовали у изради Публикације под називом „Двадесет 
година Сталног Изборног закона у Босни и Херцеговини – Студија развоја 
изборног права у Босни и Херцеговини од 2001. до 2021. године“; к) израда 
рјешења за годишње одморе, за плаћена одсуства, за накнаде за случај 
остваривања права на накнаду у случају тешке повреде на раду запосленог, 
тешке болести и инвалидности запосленог или члана његове уже породице и 
смрти члана уже породице запосленог, рјешења о напредовању државних 
службеника и запосленика у виши платни разред; л) потврда о радном 
искуству и других аката. 

 
288. Један државни службеник се налазио под суспензијом са обављања послова 

радног мјеста почев од 17. 09. 2021. године. Овом државном службенику је 
престао радни однос са даном 28. 01. 2022. године због изречене дисциплинске 
мјере престанак радног односа, због почињења теже повреде радне дужности, 
па је разријешен дужности обављања послова државног службеника рјешењем 
Агенције за државну службу БиХ. 

 
289. Два државна службенка су отишла у пензију један у мају, а други у новембру 

2021. године. 
 
290. Једна државна службеница премљена је у радни однос на одређено вријеме за 

замјену државне службенице која се налазила на породиљском одсуству и 
престала је са радом 24. 05. 2021. године, када се државна службеница вратила 
са породиљског одсуства. 
 

291. Надаље, реализовани су послови везани за обрачун плата и комплетирање 
радних листа запосленика на одређено вријеме за све одсјеке у Централној 
изборној комисији БиХ као и обрачун свих уговора о дјелу рачунајући и 
Главни центар за бројање, послови везани за додатно особље у појединим 
одсјецима Секретаријата Централне изборне комисије БиХ и у Складишту 
Централне изборне комисије БиХ за вријеме одржавања поновних и 
пријевремених избора. 
 

292. Реализовани су послови везани за пријаве нових запосленика на пореску 
управу, а односили су се на 4 нова државна службеника и два државна 
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службеника који су одлазили у пензију, један случај престанка радног односа 
на одређено вријеме и престанак радног односа за једног државног сужбеника.   

 
293. У извјештајном периоду путем јавног огласа који проводи Агенција за 

државну службу БиХ примљена су 4 нова државна службеника на упражњена 
радна мјеста: шеф Сектора за правне послове и управно рјешавање почев од 
08. 01. 2021. године, стручни савјетник за управно рјешавање почев од 01. 01. 
2021. године, стручни сарадник за правне послове почев од 09. 09. 2021. године 
у Одсјеку за правне послове и ревизор почев од 09. 09. 2021. године у Одсјеку 
за ревизорске послове. 
 
 
Активности које се односе на протокол 

 
294. У периоду јануар – децембар 2021. године на протоколу у писарници у 

дјеловодник предмета и аката, закључен на крају 2021. године, а који се води 
у електронском облику, заведено је 1.552 предмета; у уписник првостепених 
предмета управног поступка су заведена 1.233 предмета; у уписник 
другостепених предмета управног поступка је заведен један (1) предмет; те је 
вршено завођење аката у интерне књиге организационих јединица 
Секретаријата. Поред ових послова вршени су и послови издавања потврде о 
пријему поднеска, успостава унутрашњих и вањских телефонских веза 
корисницима услуга у објекту. 

 
 

Активности које се односе на послове у складишту Централне 
изборне комисија БиХ 

 
295. Складиште Централне изборне комисије БиХ налази се на посебној локацији, 

одвојено од сједишта Централне изборне комисије БиХ, на адреси 
Касиндолског батаљона број 14 у Источном Сарајеву. У редовном раду 
складиште служи за смјештај залиха изборног материјала, опреме и инвентара 
Централне изборне комисије БиХ, редовне архиве, изборне документације и 
искориштеног гласачког материјала са претходних избора који се чувају у 
складу са одобреном листом категорија регистраторске грађе са роковима 
чувања Централне изборне комисије БиХ и одлукама које доноси Централна 
изборна комисија БиХ.  

 
296. У 2021. години у складишту Централне изборне комисије БиХ, поред редовних 

активности, обављане су додатне активности и то: припрема и организовање 
поновних избора у Општини Сребреница и Граду Добоју, пријевремених 
избора у општинама Травник, Фоча (ФБиХ) и Граду Приједору;  пријем и 
контрола канцеларијског материјала; пријем и контрола образаца за бирачка 
мјеста; пријем и контрола гласачких листића који су дистрибуисани из 
штампарије у складиште; дистрибуција материјала за изборне комисије и 
поврат и ускладиштење комплетног материјала у складишту Централне 
изборне комисије БиХ из којег је дистрибуисан изборни материјал у Главни 
центар за бројање гдје се вршило бројање непребројаних гласачких листића. 

 
297. Надаље, у извјештајном период обављани су и послови вођења складишне 
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картотеке и друге одговарајуће евиденције, скупљање папира за рециклажу и 
рециклажа истог и излаз основних средстава из магацина и другог материјала, 
слагање архивске грађе. 

 
 
5. Информатичко-техничка подршка раду Централне 

изборне комисије БиХ 
 
298. У вези са Политком управљања информационом сигурношћу у институцијама 

Босне и Херцеговине, за период 2017 – 2022. године, Централна изборна 
комисија БиХ је на 81. сједници одржаној 15. 12. 2021. године усвојила 
Правилник о управљању и сигурности информационих система у Централној 
изборној комисији Босне и Херцеговине.97 Усвајањем предметног правилника 
престао је важити Правилник о сигурности информационих система из 2005. 
године. 

 
299. Овим правилником се утврђују правила сигурности и начин управљања 

информационим системом у Централној изборној комисији БиХ, начин 
кориштења и евиденције хардвера и софтвера, информациона мрежа 
Централне изборне комисије БиХ, службена интернет-страница, кориштење 
интернета и електронске поште, чување и похрана електронских докумената и 
података, контрола и надзор над Информационим системом, те информатичко-
техничка подршка.  

 
5.1.  Одржавање апликативног и системског софтвера 

Централне изборне комисије БиХ 
 
300. Током 2021. године вршено је редовно одржавање апликативних софтвера: 

Јединствени изборни информациони систем (ЈИИС БиХ), апликације 
Централног бирачког списка, апликације Имовински картони; апликације 
ОИК/ГИК; система управљања документацијом (ДМС), Интернет странице, 
као и додатни развој и припрема апликације ЈИБ/Базе за бирачке одборе 2022. 
године. 

 
301. У домену одржавања системског софтвера извршене су бројне интервенције 

на инциденте, урађено је више стандардних задатака, као што су ажурирање, 
надоградња и ажурирања софтвера и оперативног сустава (ОС) која се баве 
сигурносним рањивостима унутар програма или производа.  

 
5.2. Одржавање и развој интернет странице Централне изборне 

комисије БиХ 
 
302. Током 2021. године на званичној интернет страници www.izbori.ba објављено 

је 2.500 докумената, 297 саопштења за јавност на језицима у службеној 
употреби у БиХ и на енглеском језику, а за 85 сједница Централне изборне 

                                                 
97 Акт ЦИК БиХ број 05-1-02-1-1218-1/21 од 28.10.2021. године 

http://www.izbori.ba/
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комисије БиХ објављено је 340 дневних редова на језицима у службеној 
употреби у БиХ и на енглеском језику. 

 
303. Путем Jutjub (YouTube) канала реализовано је 85 преноса уживо са сједница 

Централне изборне комисије БиХ у 2021. години. 
 

304. Укупан број упита за провјеру Централног бирачког списка путем интернет 
странице98 у 2021. години износио је 80.128. 

 
305. На званичној Интернет страници Централне изборе комисије БиХ 

www.izbori.ba забиљежено је 1.304.957 прегледа (page views). 

 
Преглед посјета интернет страници www.izbori.ba у 2021. години 

 
306. Урађен је нови Интранет портал за потребе Секретаријата Централне изборне 

комисије БиХ. Промијењена је цијела логика базе као и архитектура цијеле 
апликације, модули за телефоне, претрага као и остали неопходни модули. 

 

                                                 
98 http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=509&Lang=3  

http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=509&Lang=3
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      Нови интранет портал за потребе Секретаријата Централне изборне  

комисије БиХ 
307. Израђен је нови приједлог за Интернет страницу www.izbori.ba. За разлику од 

претходне Интернет странице, ново рјешење нуди бољи приказ за мобилне 
уређаје, бржи и прегледнији приступ. 

 

   
Нови приједлог интернет странице www.izbori.ba 

 
 
308. Остале активности су укључивале израду онлајн пријаве за учеснике 

постизборне конференције „Локални избори 2020 - Изазови и научене лекције“ 
и израду онлајн упитника/анкете за учеснике конференције.  

 
 
 

http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
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5.3. Ажурирање Централног бирачког списка (ЦБС)  
 
309. Током 2021. године вршено је мјесечно ажурирање евиденције Централног 

бирачког списка (вотер-а) са датумом достављања ИДДЕЕА диска те припрема 
исте за објаве на интернет страници www.izbori.ba и локалној претрази одсјека 
за изборе.  
 

 
5.4. Одржавање корисничке опреме, ЛАН мреже и ВОИП 

система 
 
310. У току 2021. године имплементиране су активности на редовном одржавању 

корисничке опреме у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ99, ЛАН 
мреже (локалне мреже) 100 и ВОИП система (протокол за пренос гласа преко 
Интернета и других пакетних мрежа). Општинским изборним комисијама је 
пружана помоћ око конфигурације опреме за приступ мејл серверу и базама 
Централне изборне комисије.  

 
 
5.5. Техничко провођење и анализа избора 
 
311. По захтјеву надлежних тужилаштава и Државне агенције за истраге и заштиту 

(СИПА) извршена је припрема тражене документације. Вршена је и 
координација на припреми документације и овјеравању вјеродостојности 
копија за Домаљевац - Шамац за 2018. годину, по захтјеву надлежних органа 
(25 регистратора). У мају и јуну 2021. године вршено је прегледање и 
сортирање одбијених гласачких материјала прије верификације у Главном 
центру за бројање 2020. године за општину Теслић према налогу Централне 
изборне комисије БиХ, а на основу захтјева тужилаштва и СИПА-е (прегледано 
и сортирано око 10.000 коверата да би се пронашло око 300 за општину 
Теслић).  
 

312. Више пута су вршени разговори са истражиоцима и појашњаван рад Главног 
центра за бројање као и процедуре регистрације бирача изван Босне и 
Херцеговине. 

 

                                                 
99Прегледање стања рачунарске мреже у Секретаријату ЦИК-а (провјера сигурносних закрпа на 
рачунарским оперативним системима, те инсталација истих уколико недостају) – свакодневно; 
прављење и провјера Бекапа на серверима – свакодневан задатак; прегледање и провјера стања 
антивирусне заштите у СЦИК-у – свакодневан задатак; куповина и замјена ССД ХДД на 
корисничким рачунарима – 15 рачунара; помоћ корисницима у раду са Microsoft Office пакетом; 
провјера и одржавање агрегата – једном мјесечно; рад на припреми и онлајн преносу сједница ЦИК-
а у сједишту и на удаљеним локацијама; унос података у ЕРМИС базу; техничка подршка у Центру 
за едукацију. 
100ЛАН мрежа- локална мрежа је група рачунрла и других уређаја који су повезани преко мреже и 
сви су на истој локацији. 

http://www.izbori.ba/
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313. Континуирано су вршени послови на оспособљавању и одржавању апликације 
Централни бирачки списак101 те креирани бирачки спискови за пријевремене 
изборе. Вршене су техничке модификације процедура у апликацији Централни 
бирачки списак да би се убрзало иницијално пуњење апликације Централног 
бирачког списка.  

 
314. Активности везане за пријевремене изборе Травник и Фоча (ФБиХ) су 

укључивале: достављање спецификације за штампу гласачких листића, 
генерисање бирачких спискова за редовна бирачка мјеста, генерисање 
спискова за мобилне тимове, генерисање спискова за политичке субјекте, 
рађене су анализе података у базама Централног бирачког списка  на основу 
претпостављених вриједности и системска корекције. 

 
315. У сурадњи са Међународном фондацијом за изборне системе (ИФЕС) 

припремљена је документација за надоградњу односно оспособљавање 
апликације Консолидовани Централни бирачки списак (КЦБС) на 
систематичан начин.  

 

5.6. Графичка припрема 
 

316. У 2021. години послови из домене графичке припреме су се односили на 
сљедеће: припрема фотографија за ретоспективу избора у Босни и 
Херцеговини поводом  промоције иницијативе за обиљежавање Свјетског дана 
избора 2021. године;  припрема и дизајн насловнице публикације “Двадесет 
година Сталног Изборног процеса Босне и Херцеговине”- Студија развоја 
изборног права у Босни и Херцеговини од 2001. до 2021. године; израда 
сертификата за изабране званичнике, израда сертификата и захвалница за 
учеснике постизборне конференције, графичка припрема (гласачки листићи, 
обрасци, акредитације, постери, итд.) за поновне изборе и пријевремене изборе 
у Добоју, Сребреници, Травнику, Фочи ФБиХ, Приједору; графичка подршка 
Центру за едукацију Централне изборне комисија БиХ (прес конференције, 
обуке, саопштења); континуирано праћење и фотографисање рада Централне 
изборне комисије БиХ са домаћим и међународним званичницима и обрада 
фотографија; учешће у организацији постизборне конференције  “Локални 
избори 2020 – Изазови и научене лекције“; графичко обликовање цјелокупног 
визуелног изгледа пратећих и неопходних елемената у раду Централне изборне 
комисије БиХ: акредитације  (службене и имунитетске), визит карте, плочице 
на вратима, карте БиХ, натписи на столовима, календари,  панои, позивнице, 
захвалнице, логоа, презентације. 

 

                                                 
101 Оспособљавање апликације Централног бирачког списка је укључивало: чишћење базе података, 
оспособљавање веб сервиса за пренос података о улицама, уношење иницијалног пуњења података 
и Модификацију процедура код преноса података из апликације ЦБС-а у ЕР_темп. 
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Илустрације и фотографија 

 

6. Закључна разматрања 
 

317. Фокус активности у области провођења избора у 2021. години је био на: 
имплементацији резултата избора, провођењу посредних избора за Градско 
вијеће Града Сарајева и Скупштину Града Источно Сарајево, провођењу 
поновних избора у Добоју и Сребреници, провођењу пријевремених избора у 
општинама Травник, Фоча (ФБиХ) и Граду Приједору, активностима за 
припрему избора за тијела локалне управе и самоуправе у 40 општина и 3 града 
у Босни и Херцеговини; вођењу и ажурирању Централног бирачког списка; 
попуњавању изборних комисија, именовању и разрјешењу чланова изборних 
комисија, анализи рада општинских/градских изборних комисија; едукацији 
изборне администрације према усвојеном Плану обука за 2021. годину; 
активности у вези са доставом и објављивањем имовинских картона изабраних 
званичника, провјери пребивалишта за изабране званичнике, утврђивању 
престанка мандата и додјели замјенских мандата, ажурирању евиденције о 
уплаћеним казнама, провођењу јавних набавки, заштити изборног права, 
техничком провођењу и анализи избора, графичкој припреми и дизајну.  
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1.  Годишњи извјештај о прегледаном стању 
финансијског пословања политичких странака 

 

1.1.  Увод 
 
318. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 

Централна изборна комисија БиХ), у складу са одредбама члана 14. став (2) 
Закона о финансирању политичких странака 102  надлежна је за провођење 
одредаба Закона о финансирању политичких странка (у даљем тексту: Закон о 
финансирању). 

 
319. Централна изборна комисија БиХ је у складу с чланом 10. став (1) Закона о 

финансирању успоставила Службу за ревизију финансирања политичких 
странака (у даљњем тексту: Служба за ревизију), која прегледа и контролише 
финансијске извјештаје које поднесу политичке странке и обавља ревизију 
финансирања политичких странака у складу с овим Законом. 

 
320. Служба за ревизију је успостављена Одлуком Централне изборне комисије 

БиХ о успостављању Службе за ревизију финансијског пословања, број 01-07-
653/05 од 10. 3. 2005. године, у складу с тада важећим Законом о финансирању 
политичких странака103.   

 
321. Накнадном измјеном Закона о финансирању политичких странака 2010. 

године, промијењен је назив Службе за ревизију финансијског пословања у 
Службу за ревизију финансирања политичких странака. 
 

322. Ревизија финансијских извјештаја политичке странке укључује извјештаје 
сједишта странке и најмање двије ниже организационе цјелине које одабере 
Служба за ревизију.  

 
323. Централна изборна комисија БиХ је надлежна да одлучи да ли су политичка 

странка или друго лице прекршили одредбе овог Закона, као и да изрекне 
санкције било којој политичкој странци због непридржавања његових 
одредаба или да предузме одговарајуће административне мјере у оквиру своје 
опште надлежности, у складу са законом. 

 
324. Сваку сумњу о кривичном дјелу које се може довести у везу са финансирањем 

политичких странака и финансирањем изборне кампање Централна изборна 
комисија БиХ је, у складу са чланом 14. став (4) овог Закона, обавезна да 
пријави надлежном тужилаштву и другим органима надлежним за провођење 
закона. 

 
325. На основу проведених активности Централне изборне комисије БиХ у области 

прегледа, контроле и ревизије финасијских извјештаја политичких странака, 
те изречених санкција политичким странкама, припремљен је извјештај о 

                                                 
102 „Службени гласник БиХ” бр. 95/12 и 41/16 
103 „Службени гласник БиХ” број 22/00 
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имплементацији одредаба Закона о финансирању политичких странака у 2021. 
години.  

 

1.2. Правни оквир за финансирање политичких странака 
 
326. Финансирање  политичких странака у Босни и Херцеговини је уређено: 

Законом о финансирању политичких странака и Поглављем 15. Изборног 
закона БиХ, Финансирање изборне кампање. 

 
327. У складу с одредбама члана (3) став (1) Закона о финансирању, политичка 

странка може се финансирати из: чланарина, добровољних прилога правних и 
физичких лица, издавачке дјелатности, продаје пропагандног материјала и 
организовања страначких  манифестација, прихода од имовине у власништву 
политичке странке, буџета БиХ у складу с чланом 7. овог закона, ентитетских 
буџета, кантоналних буџета и буџета Брчко дистрикта БиХ, те буџета других 
јединица локалне управе и самоуправе у складу са законом и добити од 
предузећа која су у власништву политичке странке. 

 
328. Предузеће у власништву политичке странке може се бавити само дјелатношћу 

везаном за културу или издавачком дјелатношћу. 
 
329. Годишњи приход политичке странке остварен од имовине у власништву 

политичке странке и добити од предузећа која су у власништву политичке 
странке не смије прелазити 20% износа укупног годишњег прихода странке.  

 
330. Политичке странке се финансирају из буџета Босне и Херцеговине у складу с 

чланом 7. Закона о финансирању политичких странака, ентитетских буџета, 
кантоналних буџета и буџета Брчко дистрикта БиХ, те буџета других јединица 
локалне управе и самоуправе у складу са законом. 
 
У складу с одредбама члана 7. Закона о финансирању политичких странака у 
буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине средства се осигуравају за финансирање политичких странака, 
односно коалиција политичких странака и независних кандидата заступљених 
у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и парламентарних група, 
односно клубова посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и 
Херцеговине. 
Укупна средства која се издвајају за финансирање споменутих политичких 
субјеката не могу прелазити износ од 0,2% буџета Босне и Херцеговине у 
календарској години. 
Политичким странкама, односно коалицијама политичких странака средства 
се расподјељују на начин да се: 
 
- 30% средстава дијели једнако свим политичким странкама, односно 

коалицијама политичких странака које су освојиле мандате; 
- 60% средстава дијели према броју посланичких, односно делегатских 

мандата, које свака политичка странка, коалиција политичких странака, 
односно независни кандидат има у тренутку додјеле мандата;  

- 10% од укупног износа распоређује парламентарним групама сразмјерно 
броју посланичких, односно делегатских мјеста која припадају мање 
заступљеном полу.  
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Заједничка комисија за административне послове Парламентарне скупштине 
БиХ ће својим актима детаљније регулисати расподјелу средстава из овог 
члана, контролу трошења и друга финансијска питања у вези са провођењем 
овог закона. 
 

331. У Републици Српској, у складу са Законом о финансирању политичких 
странака из буџета Републике, града и општине104 средства се издвајају из 
буџета за: 

 
- финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака, 

коалиција, независних посланика, односно одборника; 
- покривање дијела трошкова изборне кампање политичких странака, 

коалиција, независних листа и независних кандидата којима су потврђене 
изборне листе за избор посланика, односно одборника и 

- покривање дијела трошкова рада посланичких, делегатских, односно 
одборничких клубова и група. 

 
a) Средства издвојена за финансирање трошкова редовног рада политичких 

странака, коалиција, независних посланика, односно одборника не могу 
бити мања од 0,2% укупних буџетских прихода из претходне године, а 
распоређују се на начин: 
- 20% средстава се распоређују у једнаким износима свим политичким 

странкама и коалицијама  које имају посланике у скупштини и независним 
посланицима и 

- 80% се распоређује сразмјерно броју освојених мандата, које политичка 
странка, коалиција, независни посланик, односно одборник има у 
скупштини. 

 
б) Средства за изборну кампању осигуравају се у буџету за годину у којој се 

одржавају избори у износу не мањем од 0,05% укупних буџетских прихода 
из претходне године. Начин расподјеле средстава врши се у складу с 
изборним прописима. 

 
ц) Средства за рад посланичких, делегатских, односно одборничких клубова и 

група, додјељују се ради покривања: 
 

- паушалних трошкова за рад у изборним јединицама посланика, односно 
одборника; 

- путних трошкова у иностранство, ако организатор није Народна 
скупштина Републике Српске или Вијеће народа Републике Српске, 
односно скупштина јединице локалне самоуправе; 

- трошкова набавке материјала – горива, штампе, службених гласника и 
публикација; 

- трошкова смјештаја и исхране посланика, делегата, односно одборника, у 
вријеме када се не одржавају сједнице скупштине или вијећа и 

- остале трошкове у вези с радом посланика, делегата, односно одборника 
у клубовима и групама. 

 
 
 

                                                 
104 „Службени гласник РС” број 65/08 
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332. Федерација Босне и Херцеговине није донијела посебан закон о финансирању
политичких странака из буџета, па средства за финансирање политичких
субјеката издваја у складу са Законом о извршењу Буџета Федерације Босне и
Херцеговине, као “текуће трансфере непрофитним организацијама - за
политичке странке и коалиције”, који се доноси сваке године.
Средства се издвајају у износу од 0,2% у односу на укупне приходе, без
примитака и користе се по програму који доноси Влада.

Средства намијењена за финансирање политичких субјеката распоређују се 
тако да: 
- 40% од предвиђеног износа припада политичким субјектима, који су

заступљени у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, у једнаким
износима, а

- 60% према броју посланика у домовима Парламента на дан додјеле
мандата.

Уколико је уговором између чланица коалиције регулисан начин расподјеле 
новчаних средстава која припадају коалицији, Влада средства распоређује на 
основу одредаба уговора. 

333. Законом о финансирању политичких странака из буџета Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине105 прописано је да се средства  из буџета Брчко дистрикта
БиХ издвајају за:

- предизборну кампању политичких странака које учествују на изборима за
Скупштину Брчко дистрикта БиХ и

- редован рад политичких странака заступљених у Скупштини Брчко
дистрикта БиХ.

a) Средства за предизборну кампању политичких странка осигуравају у
години у којој се одржавају редовни избори за Скупштину Брчко дистрикта
БиХ и то у износу 0,03% прихода у буџету Брчко дистрикта БиХ или 60.000
КМ, зависно од тога који је износ нижи.

b) Средства за редован рад политичких странака издвајају се по годишњој
основи од 0,1% од прихода у буџету Брчко дистрикта БиХ или 200.000 КМ,
зависно од тога који од ова два износа је нижи.

Средства издвојена за редован рад политичких странка и њихових 
заступничких клубова у Скупштини Брчко дистрикта БиХ распоређују на тај 
начин да се: 
- 30% средстава распоређује у једнаким износима свим посланичким

клубовима политичких странака заступљеним у Скупштини Брчко
дистрикта БиХ, а

- 70% од укупног износа распоређује сразмјерно броју посланичких мјеста
које свака политичка странка има у Скупштини Брчко дистрикта БиХ у
тренутку расподјеле

105 „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр. 29/04 и 14/07 

б)
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1.3. Правни оквир за финансијско извјештавање политичких 
странака 

334. У Закону о финансирању политичких странака, у члану 12. став (1), прописано

је да политичке странке воде евиденцију о својим приходима и расходима и

дужне су да Централној изборној комисији БиХ подносе финансијски

извјештај за сваку календарску годину (рачуноводствену годину).

335. Политичке странке, у складу са одредбом члана 12. став (3) овог Закона,

подносе посебан финансијски извјештај за период изборне пропаганде на

начин како је утврђено Изборним законом БиХ.

336. Политичке странке и независни кандидати који учествују на изборима за

органе власти Босне и Херцеговине на свим нивоима дужни су, у складу с

чланом 15.1 став (1) Изборног закона БиХ, у вријеме подношења пријаве за

овјеру за учешће на изборима, Централној изборној комисији БиХ поднијети

финансијски извјештај за период који почиње три мјесеца прије дана

подношења пријаве за овјеру и финансијски извјештај за период од дана

подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора, у року

од тридесет дана од дана објављивања изборних резултата у „Службеном

гласнику БиХ“.

337. Извјештаји које подносе политичке странке и независни кандидати који

учествују на изборима за органе власти садрже: све приходе и расходе,

засноване на чланарини, транспарентним прилозима из иностранства,

прилозима физичких и правних лица, прилозима у облику робе и услуга

(прилози у натури), приходима на властиту имовину и предузетничке

активности, у складу са одредбама Закона о финансирању политичких

странака, кредитима, позајмицама, донацијама, олакшицама, поврату новца,

осталим материјалним трошковима и осталим изворима прихода за период

извјештавања које одреди Централна изборна комисија БиХ.

338. Политичка странка је, у складу с одредбом из члана 12. став (2) Закона о

финансирању политичких странака, обавезна у свом финансијском извјештају

укључити све користи остварене од активности субјеката који су на било који

начин повезани с политичком странком или су под њеном контролом.

339. У складу са одредбама члана 13. став (6) Закона о финансирању, политичка

странка је дужна јавно приказати поријекло и начин утрошка средстава

прикупљених током протекле календарске године (рачуноводствене године).

Завршни рачун и финансијски извјештај у којем се подробно наводе извори

прихода, подаци о физичким и правним лицима која су дала добровољне

прилоге те подаци о намјени, односно активностима за које су средства

утрошена, јавни су документи и објављују се на Интернет страници политичке

странке.

340. Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за провођење одредаба

којима се ближе утврђују садржај, форма, начин и други детаљи извјештавања.
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341. Централна изборна комисија БиХ је донијела три подзаконска акта, којима је
утврдила садржај, форму, начин и друге детаље финансијског извјештавања:

a) Правилник о годишњим финансијским извјештајима политичких
странака106 и Правилник о измјенама  и допунама Правилника о годишњим
финансијским извјештајима политичких странака107,

b) Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима
политичких странака108 и

c) Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима
независних кандидата109.

342. Контрола и ревизија финансирања политичких странака уређена је:
Правилником о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије
финансијских  извјештаја политичких странака 110 , који је такође донијела
Централна изборна комисија БиХ.

2. Активности Централне изборне комисије БиХ у
извјештајном периоду

343. У оквиру провођења Закона о финансирању политичких странака, Централна
изборна комисија БиХ је у 2021. години подузела низ активности и
реализовала кључне задатке којима је утврђивана законитост финансирања
политичких странака, постигнута транспарентност финансирања и
реализовала је кључне радње које регулишу легалитет финансирања
политичких странака.

2.1. Пријем финансијских извјештаја политичких странака 

344. Политичке странке, у складу с одредбом из члана 12. став (4) Закона о
финансирању, финансијски извјештај подносе до 31. 3. наредне године, у
форми коју је прописала Централна изборна комисија БиХ.

345. Централна изборна комисија БиХ је развила апликацију „ФИ ЦИК БиХ“, путем
које политичке странке финансијске извјештаје подносе у електронској форми.

106 „Службени гласник БиХ“, број 96/13, који је ступио на снагу дана 18. 12. 2013. године, када је 
стављен ван снаге Правилник о годишњим финансијским извјештајима политичких странака 
(„Службени гласник БиХ”, број 61/06). 
107 „Службени гласник БиХ“, број 89/16 
108 „Службени гласник БиХ“, број 10/18, који је ступио на снагу 17.02.2018. године, када је стављен 
ван снаге Правилник о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких 
субјеката („Службени гласник БиХ”, број 96/13).  
109 „Службени гласник БиХ“, број 10/18  
110 „Службени гласник БиХ“, број 103/08 

б)

ц)
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346. У складу са својим овлаштењем из члана 12. Закона о финансирању, да

проводи и извршава одредбе овог Закона, Централна изборна комисија БиХ је

извршила пријем годишњих финансијских извјештаја за 2020. годину које је

поднијело 148 политичких странака, што чини 80,87% од укупно 183

политичке странке, које су са 31. 12. 2020. године биле у евиденцијама

Централне изборне комисије БиХ. У законом происаном року финансијски

извјештај је поднијела 131 политичка странка, док је 17 политичких странака

извјештај поднијело након ургенције и покренутог поступка од стране

Централне изборне комисије БиХ.

347. Годишњи финансијски извјештај није поднијело 35 политичких странака са

евиденције Централне изборне комисије БиХ, међу којима је 20 политичких

странака за које је утврђено да дужи период не обављају своју дјелатност, не

подносе финансијске извјештаје и не учествују на изборима, па је Централна

изборна комисија БиХ надлежним судовима упутила приједлоге за њихово

брисање из судског регистра.

348. Централна изборна комисија БиХ је 18. 11. 2021. године изрекла

административну мјеру ускраћивања права кандидовања на наредним

изборима за 14 политичких странака које ни након ургенције Централне

изборне комисије БиХ, нити у току провођења поступка утврђивања

одговорности нису поднијеле годишњи финансијски извјештај за 2020. годину,

док је поступак против једне политичке странке у току.

349. У току 2020. године на захтјев органа странке из судског регистра су брисане

четири политичке странке (Кладушка странка привредног просперитета,

Хрватска листа за Ливно, Политички грађански фронт и Политичка партија

"Брчанска иницијатива" Брчко дистрикт БиХ) које су поднијеле финансијски

извјештај, док је у току поступак ликвидације за двије политичке странке

(Странка за Средње и Покрет за град Зеницу - Зеница каква би требала бити).

2.1.1. Извори финансирања политичких странка 

350. Политичке странке у 2020. години су се финансирале из сљедећих извора:

чланарина у проценту од 8,25%, прилога физичких особа у проценту 6,94%,

прилога правних особа у проценту 0,34%, прихода од имовине политичких

странака у проценту 0,94%, прихода од поклона и услуга што их странка није

имала обавезу платити у проценту 0,75%, прихода из буџета у проценту

81,12%  и осталих прихода у проценту 1,66% од укупно остварених прихода,

као што је приказано у наредним табелама и графиконима:
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 Табела 10. Преглед извора финансирања  политичких странака у 2020. години 

(1) Приходи Износ у КМ Структура 

Чланарина 1.828.121,20 8,32 % 

Прилози физичких лица 3.051.855,37 13,88 % 

Прилози правних лица 382.812,54 1,74 % 

Приходи од имовине политичких странака 462.383,65 2,10 % 

Приходи од поклона и услуга које странка није 

имала обавезу платити    
265.616,08 1,21 % 

Приходи из буџета 15.585.497,13 70,91 % 

Приходи од издавачке дјелатности, продаје 

проп. материјала и организовања стран. 

манифестација 

0,00 0,00% 

(2) Остали приходи  и друго 403.703,24 1,84% 

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 21.979.989,21 100,00 % 

  Графикон 1. Приказ структуре извора финансирања  политичких странка у 2020. години 

351. Политичке странке су на дан извјештајног периода имале дуговања у износу

од 9.222.820,53 КМ, што је приказано у Табели 11 у наставку.

Графикон 2. Приказ дуговања  политичких странака на дан 31. 12. 2020. године 

Чланарине

8% Прилози 

физичких лица 

14%

Прилози 

правних лица 

2%

Приходи од 

имовине у 

власништву 

политичке 

странке 

2%

Неновчане 

донације

1%

Приходи из 

буджета 

71%

Остали приходи 2%

Укупан приход 

политичких странака 

70%

Дуговања 

политичких 

странака

30%
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1 90 
СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 

81,124.70 802,532.49 112,250.00 43,484.66 41,395.24 2,706,967.28 7,872.13 3,795,626.50 1,614,321.79 2.1% 21.1% 3.0% 1.1% 1.1% 71.3% 0.2% 100.0% 

2 515 

САВЕЗ 
НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМО
КРАТА 

621,692.75 150,661.00 0.00 0.00 46,930.00 1,713,197.89 47,439.56 2,579,921.20 273,321.19 24.1% 5.8% 0.0% 0.0% 1.8% 66.4% 1.8% 100.0% 

3 8 
СОЦИЈАЛДЕМО
КРАТСКА 
ПАРТИЈА БИХ 

351,456.96 37,505.00 24,105.00 397,944.80 0.00 1,367,445.81 8,456.45 2,186,914.02 1,511,859.89 16.1% 1.7% 1.1% 18.2% 0.0% 62.5% 0.4% 100.0% 

4 27 

ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 
БИХ 

110,407.19 101,491.92 21,200.00 823.85 18,874.87 1,686,683.07 12,614.07 1,952,094.97 309,554.42 5.7% 5.2% 1.1% 0.0% 1.0% 86.4% 0.6% 100.0% 

5 18 
СРПСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 

216,703.03 49,733.00 0.00 14,052.00 6,752.25 996,447.87 34,704.87 1,318,393.02 673,893.96 16.4% 3.8% 0.0% 1.1% 0.5% 75.6% 2.6% 100.0% 

6 1182 
САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ 
БИХ  

22,240.00 54,680.67 10,200.00 0.00 12,502.64 851,237.94 1.00 950,862.25 305,747.29 2.3% 5.8% 1.1% 0.0% 1.3% 89.5% 0.0% 100.0% 

7 461 
ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ 
САВЕЗ 

17,885.20 27,000.00 10,000.00 0.00 1,800.00 786,604.44 0.00 843,289.64 196,717.24 2.1% 3.2% 1.2% 0.0% 0.2% 93.3% 0.0% 100.0% 

8 1698 ДЕМОКРАТСКА 
ФРОНТА 7,201.00 82,272.60 1,050.00 0.00 8,820.00 690,736.42 1,501.00 791,581.02 648,580.73 0.9% 10.4% 0.1% 0.0% 1.1% 87.3% 0.2% 100.0% 

9 440 
ПАРТИЈА 
ДЕМОКРАТСКО
Г ПРОГРЕСА  

11,286.27 29,502.00 3,800.00 0.00 0.00 664,894.61 2,768.20 712,251.08 508,926.91 1.6% 4.1% 0.5% 0.0% 0.0% 93.4% 0.4% 100.0% 

10 74 СОЦИЈАЛИСТИ
ЧКА ПАРТИЈА 45,354.10 109,700.00 700.00 0.00 0.00 531,577.09 112.60 687,443.79 324,395.85 6.6% 16.0% 0.1% 0.0% 0.0% 77.3% 0.0% 100.0% 

11 1972 УЈЕДИЊЕНА 
СРПСКА 29,994.50 368,750.00 0.00 0.00 0.00 254,568.38 0.03 653,312.91 53,847.59 4.6% 56.4% 0.0% 0.0% 0.0% 39.0% 0.0% 100.0% 

12 877 НАША 
СТРАНКА 10,148.00 57,714.03 2,000.00 0.00 15,703.79 449,294.32 39,233.28 574,093.42 219,000.94 1.8% 10.1% 0.3% 0.0% 2.7% 78.3% 6.8% 100.0% 

13 2317 

Политичка 
организација 
НАРОД И 
ПРАВДА 

33,496.70 170,983.57 37,100.00 0.00 0.00 204,558.05 1,000.00 447,138.32 244,176.08 7.5% 38.2% 8.3% 0.0% 0.0% 45.7% 0.2% 100.0% 

14 769 

ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 
1990  

5,708.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 397,723.49 11.04 408,142.53 632,146.46 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 97.4% 0.0% 100.0% 

15 1718 
НАРОДНИ 
ДЕМОКРАТСКИ 
ПОКРЕТ 

10,134.00 15,228.00 0.00 6,071.00 5,063.00 359,603.00 0.00 396,099.00 100,222.00 2.6% 3.8% 0.0% 1.5% 1.3% 90.8% 0.0% 100.0% 
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16 882 
СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 
АКТИВНОСТИ  

0.00 41,389.64 0.00 0.00 1,207.50 289,747.65 0.00 332,344.79 57,734.73 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.4% 87.2% 0.0% 100.0% 

17 2320 ПЛАТФОРМА ЗА 
ПРОГРЕС 27,118.29 226,757.40 25,674.54 0.00 40,965.81 897.20 0.14 321,413.38 33,768.98 8.4% 70.6% 8.0% 0.0% 12.7% 0.3% 0.0% 100.0% 

18 2420 ДЕМОКРАТСКИ 
САВЕЗ 24,219.00 222,300.00 0.00 0.00 7,800.00 8,483.43 0.00 262,802.43 32,475.85 9.2% 84.6% 0.0% 0.0% 3.0% 3.2% 0.0% 100.0% 

19 2314 НЕЗАВИСНИ 
БЛОК 13,003.62 895.20 0.00 0.00 0.00 203,721.43 3,150.72 220,770.97 153,655.13 5.9% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 92.3% 1.4% 100.0% 

20 2321 
ПОКРЕТ 
ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 

23,562.40 16,770.00 3,900.00 0.00 0.00 174,936.15 745.00 219,913.55 34,672.54 10.7% 7.6% 1.8% 0.0% 0.0% 79.5% 0.3% 100.0% 

21 4 
СТРАНКА ЗА 
БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

1,740.00 3,755.50 1,500.00 0.00 0.00 185,036.02 0.00 192,031.52 153,348.58 0.9% 2.0% 0.8% 0.0% 0.0% 96.4% 0.0% 100.0% 

22 1701 ЛАБУРИСТИЧК
А СТРАНКА БИХ 1,493.50 48,008.22 2,000.00 0.00 7,300.00 111,528.89 1.27 170,331.88 25,452.47 0.9% 28.2% 1.2% 0.0% 4.3% 65.5% 0.0% 100.0% 

23 2328 

НЕЗАВИСНА 
БОСАНСКОХЕР
ЦЕГОВАЧКА 
ЛИСТА 

1,220.00 66,361.44 21,950.00 0.00 0.00 61,942.04 0.00 151,473.48 5,530.22 0.8% 43.8% 14.5% 0.0% 0.0% 40.9% 0.0% 100.0% 

24 36 

БОСС - 
БОСАНСКА 
СТРАНКА-
МИРНЕС 
АЈАНОВИЋ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,307.94 0.00 143,307.94 1,679.13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

25 513 

СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА / 
УМИРОВЉЕНИК
А БИХ 

88,853.20 530.00 1,100.00 0.00 800.00 27,122.46 2,270.09 120,675.75 31,588.44 73.6% 0.4% 0.9% 0.0% 0.7% 22.5% 1.9% 100.0% 

26 2711 СОЦИЈАЛДЕМО
КРАТЕ БИХ 12,014.73 49,442.05 26,200.00 0.00 0.00 5,870.20 0.00 93,526.98 8,154.47 12.8% 52.9% 28.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 100.0% 

27 1 

БОСАНСКОХЕР
ЦЕГОВАЧКА 
ПАТРИОТСКА 
СТРАНКА-
СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 

2,636.69 0.00 0.00 0.00 13,937.52 73,436.47 0.00 90,010.68 21,199.55 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 15.5% 81.6% 0.0% 100.0% 

28 1882 ТУЗЛАНСКА 
АЛТЕРНАТИВА 10,635.31 400.00 0.00 0.00 0.00 49,598.47 10,392.94 71,026.72 16,496.08 15.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 69.8% 14.6% 100.0% 

29 1728 ЛИБЕРАЛНА 
СТРАНКА БИХ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,551.19 756.00 69,307.19 23,412.69 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.9% 1.1% 100.0% 

30 2447 
СОЦИЈАЛИСТИ
ЧКА ПАРТИЈА 
СРПСКЕ 

5,000.00 58,989.00 3,510.00 0.00 0.00 255.43 123.00 67,877.43 48,590.42 7.4% 86.9% 5.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 100.0% 

31 2319 
БОСАНСКА 
НАРОДНА 
СТРАНКА 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,690.07 60,690.07 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

32 1705 
ХРВАТСКА 
РЕПУБЛИКАНС
КА СТРАНКА 

0.00 600.00 3,000.00 0.00 0.00 54,962.00 90.00 58,652.00 407.70 0.0% 1.0% 5.1% 0.0% 0.0% 93.7% 0.2% 100.0% 
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33 2072 ГРАЂАНСКИ 
САВЕЗ 915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,556.82 56,471.82 6,450.00 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.4% 100.0% 

34 17 
ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА БиХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 41,853.08 1,500.00 46,353.08 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 90.3% 3.2% 100.0% 

35 1270 

ХРВАТСКА 
СЕЉАЧКА 
СТРАНКА 
СТЈЕПАНА 
РАДИЋА 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,332.63 0.00 45,332.63 453.13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

36 1703 
ХРВАТСКА 
НЕЗАВИСНА 
ЛИСТА 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,339.08 8.46 43,347.54 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

37 2426 

СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 
СРПСКЕ 
СЕМБЕРИЈА-
МИЋО МИЋИЋ 

16,756.15 26,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,956.15 15,203.05 39.0% 61.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

38 2423 

ПОКРЕТ ЗА 
МОДЕРНУ И 
АКТИВНУ 
КРАЈИНУ 

0.00 21,932.96 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0.33 41,633.29 187.23 0.0% 52.7% 47.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

39 1730 

СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА др 
ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 

0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 38,368.13 1,629.60 40,177.73 56,325.41 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 95.5% 4.1% 100.0% 

40 1872 
ПОКРЕТ 
УСПЈЕШНА 
СРПСКА 

5,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,512.50 32,992.50 0.00 16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.4% 100.0% 

41 1714 
ХРВАТСКИ 
САВЕЗ ХКДУ - 
ХРАСТ 

0.00 0.00 0.00 0.01 1,200.00 27,163.36 0.00 28,363.37 16,615.30 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 95.8% 0.0% 100.0% 

42 455 
ЛИБЕРАЛНО 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА БИХ 

700.00 6,400.00 2,800.00 0.00 1,694.64 11,409.39 0.06 23,004.09 115,978.88 3.0% 27.8% 12.2% 0.0% 7.4% 49.6% 0.0% 100.0% 

43 502 

НАРОДНА 
СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 9,218.00 0.00 22,218.00 156,322.24 0.0% 58.5% 0.0% 0.0% 0.0% 41.5% 0.0% 100.0% 

44 2424 
*ПОЛИТИЧКИ 
ГРАЂАНСКИ 
ФРОНТ 

0.00 19,085.51 0.00 0.00 1,851.05 1,245.30 0.00 22,181.86 0.00 0.0% 86.0% 0.0% 0.0% 8.3% 5.6% 0.0% 100.0% 

45 2325 САВЕЗ МЛАДИХ 
СНАГА 120.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 17,183.61 0.00 21,303.61 0.00 0.6% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 80.7% 0.0% 100.0% 

46 2767 

ХЕРЦЕГОВАЧК
И НАРОДНИ 
ПОКРЕТ-
РОДОЉУБ 
ДРАШКОВИЋ 

0.00 1,250.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,250.00 3,250.21 0.0% 5.9% 94.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

47 1188 ПОСАВСКА 
СТРАНКА 0.00 0.00 0.00 6.99 0.00 19,845.53 0.00 19,852.52 350.90 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

48 1989 
УНИЈА 
СОЦИЈАЛДЕМО
КРАТА БХ  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,264.00 0.00 19,264.00 16.74 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
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49 2802 
ХРВАТСКИ 
НАЦИОНАЛНИ 
ПОМАК 

0.00 3,400.00 10,000.00 0.00 0.00 5,478.00 0.19 18,878.19 793.99 0.0% 18.0% 53.0% 0.0% 0.0% 29.0% 0.0% 100.0% 

50 2527 

РЕГИОНАЛНА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 
ГРАДАЧАЦ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,659.00 0.00 18,659.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

51 5 

ХРВАТСКА 
КРШЋАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
УНИЈА БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 17,219.38 0.00 18,419.38 28,000.53 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 93.5% 0.0% 100.0% 

52 2425 
ЕКОЛОШКИ 
СЛОБОДАРСКИ 
ПОКРЕТ 

1,342.30 16,221.03 0.00 0.00 50.52 0.00 0.00 17,613.85 694.08 7.6% 92.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

53 2622 

ПОЛИТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
"ЗАЈЕДНО ЗА 
БОЉИ 
СРЕБРЕНИК" 

0.00 2,900.00 6,800.00 0.00 0.00 7,361.00 0.00 17,061.00 0.00 0.0% 17.0% 39.9% 0.0% 0.0% 43.1% 0.0% 100.0% 

54 366 ХРВАТСКА 
СТРАНКА БИХ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,713.38 1,747.76 15,461.14 1,825.61 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 88.7% 11.3% 100.0% 

55 28 

ДЕМОКРАТСКА 
НАРОДНА 
ЗАЈЕДНИЦА 
БИХ-КРАЈИШКА 
СТРАНКА 

0.00 1,800.00 0.00 0.00 6,000.00 7,142.86 152.60 15,095.46 27,689.55 0.0% 11.9% 0.0% 0.0% 39.7% 47.3% 1.0% 100.0% 

56 1178 

ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА ДР. 
АНТЕ 
СТАРЧЕВИЋ 
БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 14,850.00 0.00 14,850.09 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

57 2620 ПОКРЕТ 
ПРАВДЕ 530.00 10,339.70 0.00 0.00 0.00 1,245.30 2,197.79 14,312.79 874.84 3.7% 72.2% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 15.4% 100.0% 

58 2311 
ПРВА СРПСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 

0.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 14,300.00 0.00 0.0% 37.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.9% 100.0% 

59 73 СЕЉАЧКА 
СТРАНКА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,793.83 11,100.00 13,893.83 18,015.66 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.1% 79.9% 100.0% 

60 1694 НАПРЕДНА 
СРПСКА-НС 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 9,266.93 0.00 12,966.93 12,281.00 0.0% 28.5% 0.0% 0.0% 0.0% 71.5% 0.0% 100.0% 

61 16 
СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,369.00 12,369.00 9,085.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

62 1699 

ПРВА 
БОСАНСКО-
ХЕРЦЕГОВАЧК
А СТРАНКА 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 9,576.00 0.00 11,976.00 10,208.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 100.0% 

63 2421 
ПОКРЕТ 
ВОЛИМО 
СРПСКУ 

0.00 10,150.00 123.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 11,473.00 0.00 0.0% 88.5% 1.1% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 100.0% 

64 279 
ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА 

0.00 5,660.00 0.00 0.00 0.00 5,680.67 0.00 11,340.67 9,786.68 0.0% 49.9% 0.0% 0.0% 0.0% 50.1% 0.0% 100.0% 
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65 2495 

НЕЗАВИСНА 
ЛИСТА ДОБОЈ-
СЕВЛИД 
ХУРТИЋ 

0.00 10,000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.0% 92.6% 0.0% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% 100.0% 

66 2798 

БОСАНСКОХЕР
ЦЕГОВАЧКИ 
ДЕМОКРАТИ-
ЏЕБРАИЛ 
БАЈРАМОВИЋ 

3,200.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 18,114.17 29.6% 70.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

67 1706 САВЕЗ ЗА НОВУ 
ПОЛИТИКУ 0.00 500.00 100.00 0.00 0.00 10,048.18 0.00 10,648.18 36,339.68 0.0% 4.7% 0.9% 0.0% 0.0% 94.4% 0.0% 100.0% 

68 2292 
ПРВА 
МОСТАРСКА 
ПАРТИЈА 

24.00 10,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,294.00 4,746.80 0.2% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

69 2500 

*ПОЛИТИЧКА 
ПАРТИЈА 
"БРЧАНСКА 
ИНИЦИЈАТИВА" 
БРЧКО 
ДИСТРИКТ БИХ 

500.00 1,050.00 4,700.00 0.00 0.00 3,333.00 0.00 9,583.00 0.00 5.2% 11.0% 49.0% 0.0% 0.0% 34.8% 0.0% 100.0% 

70 2418 ПОКРЕТ ЗА 
БИЈЕЉИНУ 0.00 7,800.00 400.00 0.00 960.00 0.00 0.00 9,160.00 819.90 0.0% 85.2% 4.4% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 100.0% 

71 2322 
ЖУПАНИЈСКА 
НЕОВИСНА 
ЛИСТА 

120.00 700.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.47 8,820.47 0.00 1.4% 7.9% 0.0% 0.0% 0.0% 90.7% 0.0% 100.0% 

72 2697 
СРПСКА 
НАПРЕДНА 
СТРАНКА ФБИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,374.20 0.00 8,374.20 7,182.40 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

73 1264 НАПРЕДНА 
СРПСКА 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 7,680.84 0.00 7,930.84 800.00 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 96.8% 0.0% 100.0% 

74 1015 

*КЛАДУШКА 
СТРАНКА 
ПРИВРЕДНОГ 
ПРОСПЕРИТЕТА 

0.00 450.00 2,100.00 0.00 1,200.00 3,571.43 0.00 7,321.43 1,014.30 0.0% 6.1% 28.7% 0.0% 16.4% 48.8% 0.0% 100.0% 

75 2010 

ХРВАТСКА 
СЕЉАЧКА 
СТРАНКА - 
БРАЋА РАДИЋ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,823.82 6,823.82 1,885.36 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

76 1950 

БРЧАНСКИ 
ДЕМОКРАТСКИ 
ПОКРЕТ БРЧКО 
ДИСТРИКТА 
БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,823.00 0.00 6,823.00 11,926.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

77 2499 
СЛОБОДНА 
СТРАНКА 
СРПСКЕ 

0.00 5,350.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 6,800.00 0.00 0.0% 78.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 17.6% 100.0% 

78 1200 
СРПСКА 
НАПРЕДНА 
СТРАНКА 

0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 3,169.87 2,796.99 6,366.86 82,932.15 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 49.8% 43.9% 100.0% 

79 2316 БОШЊАЧКИ 
ПОКРЕТ 0.00 5,469.00 100.00 0.00 707.25 0.00 0.00 6,276.25 227.50 0.0% 87.1% 1.6% 0.0% 11.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
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80 725 
ПАРТИЈА 
ПРИВРЕДНОГ 
ПРОГРЕСА 

0.00 200.00 400.00 0.00 600.00 3,333.33 1,000.00 5,533.33 2,498.05 0.0% 3.6% 7.2% 0.0% 10.8% 60.2% 18.1% 100.0% 

81 879 ЕКОЛОШКА 
ПАРТИЈА РС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,347.00 5,347.00 44,251.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

82 2460 

НАРОДНИ 
ПОКРЕТ 
БАЊАЛУКА 
ЗОВЕ 

0.00 5,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,310.00 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

83 49 

ЗАВИЧАЈНИ  
СОЦИЈАЛДЕМО
КРАТИ - МИЛЕ 
МАРЧЕТА 

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 308.45 0.00 5,308.45 3,000.00 0.0% 94.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 0.0% 100.0% 

84 2018 
*ХРВАТСКА 
ЛИСТА ЗА 
ЛИВНО 

0.00 320.00 0.00 0.00 1,200.00 3,614.94 0.00 5,134.94 6,770.75 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% 23.4% 70.4% 0.0% 100.0% 

85 2062 
СПАС, 
НЕЗАВИСНИХ 
ЛИСТА ДОБОЈ 

0.00 3,740.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 4,940.00 0.00 0.0% 75.7% 0.0% 0.0% 24.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

86 1702 

ЗА ПРАВДУ И 
РЕД-ЛИСТА 
НЕБОЈШЕ 
ВУКАНОВИЋА 

0.00 4,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,680.00 800.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

87 2734 ОТАЏБИНСКА 
СТРАНКА 0.00 4,550.00 0.00 0.00 0.00 123.00 0.00 4,673.00 0.00 0.0% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 100.0% 

88 1977 
РАМСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,616.40 4,616.40 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

89 2497 НАРОДНИ 
ПОКРЕТ 2,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,020.00 4,500.00 0.00 55.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.9% 100.0% 

90 2327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,473.00 4,473.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

91 2496 
ПОЛИТИЧКА 
СТРАНКА РЕ-
БАЛАНС 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,373.00 4,373.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

92 2731 ДЕМОКРАТСКИ 
ЦЕНТАР РС 0.00 4,250.00 0.00 0.00 0.00 123.00 0.00 4,373.00 0.00 0.0% 97.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 100.0% 

93 1719 УДАР ЉЕВИЦЕ 150.00 4,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 3.5% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

94 1804 СТРАНКА ЗА 
НАШ ГРАД 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 1,408.58 0.00 4,208.58 263.43 0.0% 66.5% 0.0% 0.0% 0.0% 33.5% 0.0% 100.0% 

95 2501 
ПОЛИТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
"КРУГ" 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,173.00 4,173.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

96 2044 НЕЗАВИСНА 
ЛИСТА 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,024.00 0.33 4,048.33 0.00 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.4% 0.0% 100.0% 

97 2743 НОВО ДОБА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,873.00 3,873.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
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98 1179 
САВЕЗ ЗА 
ДЕМОКРАТСКУ 
СРПСКУ 

0.00 3,265.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 3,865.00 15,562.04 0.0% 84.5% 0.0% 0.0% 15.5% 0.0% 0.0% 100.0% 

99 1247 
НЕОВИСНА 
ЛИСТА ¨ЗА 
КУПРЕС¨ 

0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 2,059.00 0.00 3,659.00 310.00 0.0% 0.0% 43.7% 0.0% 0.0% 56.3% 0.0% 100.0% 

100 2455 

ПОЛИТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
"ГЛАС НАРОДА" 
БИХ 

1,020.00 1,910.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,130.00 0.00 32.6% 61.0% 6.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

101 1290 
ХРВАТСКА 
СЕЉАЧКА 
СТРАНКА  

0.00 1,700.00 500.00 0.00 0.00 535.50 0.00 2,735.50 20,000.00 0.0% 62.1% 18.3% 0.0% 0.0% 19.6% 0.0% 100.0% 

102 2855 

СРПСКА 
НАПРЕДНА 
СТРАНКА  РС-
ФБИХ 

0.00 2,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,730.00 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

103 1217 
СТРАНКА ЗА 
ОПЋИНУ 
ОЛОВО 

0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.14 2,700.14 0.00 0.0% 55.6% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% 100.0% 

104 1252 
СНАГА 
ЕКОНОМСКОГ 
ПОКРЕТА У БИХ 

0.00 820.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,620.00 702.00 0.0% 31.3% 68.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

105 2756 

ПАРТИЈА 
ДЕМОКРАТСКО
Г ПРОГРЕСА 
"1999" 

0.00 1,350.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 2,550.00 90.00 0.0% 52.9% 0.0% 0.0% 47.1% 0.0% 0.0% 100.0% 

106 1003 

НЕЗАВИСНА 
СТРАНКА ДР 
МИХАЈЛО 
ТОВИРАЦ 

12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,478.00 0.00 2,490.00 2,329.00 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.5% 0.0% 100.0% 

107 2771 
СРПСКА 
НАПРЕДНА 
СТРАНКА 2020 

2,355.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 2,475.00 0.00 95.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 100.0% 

108 2747 
САВЕЗ 
ПЕНЗИОНЕРА И 
ПОТОМАКА 

2,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,468.00 3,300.69 100.0
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

109 2078 

ЧАПЉИНСКА 
НЕОВИСНА 
СТРАНКА-
ЧАПЉИНА У 
СРЦУ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

110 521 
ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
УНИЈА БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2,273.00 0.00 2,273.25 94,970.27 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

111 2534 
СТРАНКА ЗА 
БОЉЕ 
ВУЧКОВЦЕ 

1,069.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 2,219.61 0.00 48.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 51.8% 100.0% 

112 2791 
СНАГА 
ОМЛАДИНСКЕ 
СВИЈЕСТИ 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0
% 0.0% 0.0% 100.0% 

113 724 ПОКРЕТ ЗА 
ТРЕБИЊЕ 160.00 0.00 0.00 0.00 300.00 1,567.82 0.00 2,027.82 0.00 7.9% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 77.3% 0.0% 100.0% 

114 2326 ХРВАТСКИ 
БЛОК 0.00 1,862.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,862.58 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
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115 2737 

СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА 
СРПСКЕ 

0.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00 1,862.00 0.00 0.0% 81.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.4% 100.0% 

116 1722 СНАГА НАРОДА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00 1,800.00 19,400.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

117 1776 

ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА-
ПРАВАШИ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.00 1,660.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

118 2479 ПОКРЕТ ЗА 
ВИШЕГРАД 0.00 1,535.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,535.00 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

119 1271 
СТРАНКА 
МЛАДИХ ЗА 
ПРОМЈЕНЕ 

0.00 1,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510.00 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

120 2313 ПОКРЕТ МОСТ 
21 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 1,210.00 3,160.52 0.0% 92.6% 0.0% 0.0% 0.0% 7.4% 0.0% 100.0% 

121 1709 СТРАНКА ЗА 
БОЉЕ ГОРАЖДЕ 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 1,190.90 0.00 1,192.76 600.00 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 99.8% 0.0% 100.0% 

122 2324 
ПЕНЗИОНЕРСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 

620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,120.00 519.62 55.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.6% 100.0% 

123 1973 

ПОЛИТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
"НАША 
ХЕРЦЕГОВИНА" 

600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512.98 1,112.98 0.00 53.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.1% 100.0% 

124 2004 
ЈЕДИНСТВЕНА 
НАПРЕДНА 
СТРАНКА 

0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 132.00 0.00 652.00 0.00 0.0% 79.8% 0.0% 0.0% 0.0% 20.2% 0.0% 100.0% 

125 1190 
СТРАНКА 
ДИЈАСПОРЕ 
БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.00 641.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

126 2020 
НАРОДНА 
СТРАНКА  ЗА 
ГРАХОВО 

520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 100.0
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

127 32 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 
ИНВАЛИДА БИХ 

376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.00 63,138.00 100.0
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

128 77 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 
ФЕДЕРАЛИСТА 

250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 258.54 0.00 96.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 100.0% 

129 1269 РАДНИЧКА 
ПАРТИЈА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.00 213.00 4,550.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

130 1250 

СТРАНКА 
СОЦИЈАЛНЕ 
СИГУРНОСТИ 
СРПСКИХ 
БОРАЦА 

0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,300.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
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131 1723 
СОЦИЈАЛ 
ДЕМОКРАТСКИ 
ФРОНТ БИХ 

0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

132 996 
ЕКОЛОШКА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 11,921.55 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

133 1241 
ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА ХБ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

134 2323 ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА БИХ 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

135 26 СТРАНКА СПАС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,658.00                 

136 574 
РАДНИЧКО-
КОМУНИСТИЧК
А ПАРТИЈА БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

137 1004 НОВА СНАГА 
БИХ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

138 1021 
НАРОДНА 
СТРАНКА НОВИ 
ГРАД 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

139 1256 
НАПРЕДНА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

140 1257 

ХРВАТСКА 
ЧИСТА 
СТРАНКА 
ПРАВА БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00                 

141 1291 РЕФОРМСКА 
СТРАНКА 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

142 1919 
ПОКРЕТ ЗА 
БОЉЕ БРЧКО 
ЂАПО МИРСАД 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

143 2291 
НОВИ 
БОШЊАЧКИ 
ПОКРЕТ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

144 2329 САВЕЗ 
ОСТАНАК 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

145 2735 ПАТРИОТСКИ 
ФРОНТ БИХ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

146 2765 НЕЗАВИСНИ-
НЕОВИСНИ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

147 3034 
ХРВАТСКИ 
ДОМОВИНСКИ 
ПОКРЕТ БИХ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 
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Табела 11. Структура извора финансирања политичких странака у 2020. години (према подацима које су странке исказале у 
годишњим финансијским извјештајима) 

 

148 2803 СОЦИЈАЛИСТИ -
СПС 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 

    УКУПНО 1,828,121.20 3,051,855.37 382,812.54 462,383.65 265,616.08 15,585,497.13 403,703.24 21,979,989.21 9,222,820.53 8.3% 13.9% 1.7% 2.1% 1.2% 70.9% 1.8% 100.0% 
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352. Увидом у податке из претходне табеле, видљиво је да 14 политичких странака 
(9,46%) није остварило никакав приход у 2020. години, 11 политичких странка 
(7,43%) су оствариле приход мањи од 1.000,00 КМ, док је  55 странака (37,16%) 
остварило приход испод 10.000,00 КМ. Приход од 10.000,00 – 50.000,00 КМ 
остварило је 35 странака, те је осам странака остварило приход од 50.000,00 – 
100.000,00 КМ. Приход од 100.000,00 – 500.000,00 КМ остварило је 13 политичких 
странака. Приход од 500.000,00 КМ до један милион остварило је седам странка. 
Двије странке су оствариле приход од 1-2 милиона, док су три странке оствариле 
приход преко два, односно 2,2-3,8 милиона КМ.   

 
2.1.2.  Финансирање политичких странака из буџета 

 
353. Централна изборна комисија БиХ је прикупила податке о средствима која су из 

буџета свих нивоа извршне власти исплаћена политичким субјектима у 2020. 
години. Према подацима, прикупљеним од надлежних органа и институција на свим 
нивоима у Босни и Херцеговини, за финансирање политичких субјеката у 2020. 
години планирана су средства у износу од 17.222.755,87 КМ. Од планираног износа 
исплаћено је 93,15 %, односно политичким субјектима су исплаћена средства у 
износу од 16.042.989,17 КМ, као што је приказано у Табели 12. и представљено на 
графикону 3. 

 

  Табела 12. Буџетска издвајања за  политичке субјекте у 2020.години 

Буџет/ниво власти Укупно уплаћена 
средства 

Структура 
финансирања 

Буџети опћина/општина и градова 5,800,208.99 36.15% 

Буџети градова 261,792.46 1.63% 

Брчко дистрикт БиХ 259,999.94 1.62% 

Буџети кантона 3,226,702.28 20.11% 

Буџет Федерације БиХ 1,954,211.00 12.18% 

Буџет Републике Српске 3,597,915.93 22.43% 

Буџет БиХ (исплаћено политичким странкама) 580,218.13 3,62% 

Буџет БиХ (утрошено за рад клубова) 361,940.44 2,25% 

УКУПНО: 16,042,989.17 100.00% 

 

 
        Графикон 3. Приказ структуре буџетских издвајања за  политичке субјекте у 2020. години 
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354. У периоду од 2004. до 2020. године из буџета свих нивоа власти политичким 
субјектима је исплаћено 316,84 милиона КМ и то: 2004. године 13,2 милиона, 2005. 
године 15,4 милиона, 2006. године 19,4 милиона, 2007. године 21,1 милион, 2008. 
године 23,7 милиона, 2009. године 19,7 милиона, 2010. године 22,2 милиона, 2011. 
године 19,96 милиона, 2012. године 19,7 милиона, 2013. године 17,3 милиона, 2014. 
године 17,9 милиона, 2015. године 17,6 милиона, 2016. године 18 милиона КМ, 2017. 
године 18,1 милион КМ, 2018. године 18,7 милиона КМ, 2019. године 18,9 милиона 
КМ и 2020. године 16,04 милиона КМ.  

 
355. Од 2004. до 2008. године буџетска издвајања су константно расла, период од 2009. 

до 2012. године карактеришу осцилације износа буџетских средстава издвојених 
политичким странкама, да би  2013. године та издвајања пала за 12,27%. Од 2014. до 
2018. године буџетска издвајања поново расту у процентима 2,5 -3% годишње, док 
су 2019. године порасла за 1,08 %, да би 2020. године издвајања пала за 15,04% у 
односу на буџетска средства издвојена политичким субјектима 2019. године.       

 
356. Тренд буџетских издвајања за политичке субјекте у периоду 2004. до 2020. године 

је сљедећи: 
 

              
 

      Графикон 4. Тренд прихода које су политичке странке оствариле из буџета у периоду  
2004. до 2020. године 
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Табела 13. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким странкама по нивоима власти у периоду 2004-2020. год. 
 

Ниво власти  

Средства 
уплаћена у 

периоду           
2004 - 2014. 

године 

Средства 
уплаћена 

2015. године 

Средства 
уплаћена 

2016. године 

Средства 
уплаћена 

2017. године 

Средства 
уплаћена 

2018. године 

Средства 
уплаћена 

2019. године 

Средства 
уплаћена 

2020. године 

Средства 
уплаћена у 

периоду           
2004. - 2020. 

године 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Опћине/општине и 
градови 85,954,013.63 7,024,248.93 6,645,104.11 6,468,241.93 6,621,622.04 6,549,924.36 6,062,001.45 125,325,156.45 

Брчко дистрикт БиХ 2,314,285.05 199,999.97 258,019.03 199,999.96 200,000.00 200,000.00 259,999.94 3,632,303.95 

Кантони 44,849,857.22 3,540,079.76 3,414,923.62 3,543,989.16 3,802,581.96 3,955,578.57 3,226,702.28 66,333,712.57 

Федерација БиХ 33,138,464.50 2,775,000.03 3,600,000.03 3,799,999.00 3,800,000.00 3,713,004.00 1,954,211.00 52,780,678.56 

Република Српска 36,728,199.49 3,129,999.96 3,180,000.00 3,180,000.00 3,342,440.06 3,531,916.65 3,597,915.93 56,690,472.09 

Држава 
БиХ 

Уплаћено 

странкама 
3,195,997.17 570,281.47 534,224.00 375,797.80 548,300.00 579,151.71 580,218.13 6,383,970.28 

Утрошено 

за рад 

клубова 

3,285,423.46 359,120.86 406,721.19 561,730.00 368,133.19 354,457.82 361,940.44 5,697,526.96 

УКУПНО: 209,466,240.52 17,598,730.98 18,038,991.98 18,129,757.85 18,683,077.25 18,884,033.11 16,042,989.17 316,843,820.86 
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357. У оквиру буџетских средства издвојених политичким странкама у 2020. 
години, из буџета у Федерацији БиХ су исплаћена средства у износу од 
9,694,864.18 КМ или 60,43%, из буџета Републике Српске 5,145,966.48 КМ или 
32,08%, из буџета Брчко дистрикта БиХ 259,999.94 КМ или 1,62%, док су из 
буџета Босне и Херцеговине  издвојена средства у износу од 942,158.57 КМ 
или 5,87%.  

 
 

          Табела 14. Преглед исплаћених средстава из буџета 2020. године политичким            
субјектима по нивоима власти (државни ниво, ентитетски нивои и Брчко дистрикт 

БиХ) 

Ред. 
број Назив нивоа власти 

Средства 
уплаћена 

политичким 
субјектима 

% уплате 
планираних 

средстава 

1 2 3 4 

I Федерација БиХ 9,694,864.18 60.43% 

1 
Општине и градови 
основне изборне 
јединице 

4,292,158.44 44.27% 

2 Градови 221,792.46 2.29% 

3 Кантони 3,226,702.28 33.28% 

4 Буџет ФБиХ 1,954,211.00 20.16% 

II Република Српска 5,145,966.48 32.08% 

1 
Општине и градови 
основне изборне 
јединице 

1,508,050.55 29.31% 

2 Градови 40,000.00 0.78% 

3 Буџет РС  3,597,915.93 69.92% 

III Брчко дистрикт БиХ 259,999.94 1.62% 

IV Државни ниво БиХ 942,158.57 5.87% 

  УКУПНО: 16,042,989.17 100.00% 

 
 
358. Из буџета општина и градова, основних изборних јединица, у Федерацији БиХ 

политичким субјектима у 2020. години исплаћена су средства у износу 
4.292.158,44 КМ, док су из буџета општина градова у Републици Српској 
исплаћена средства у износу 1.508.055,55 КМ.111 

 

                                                 
111 Прилог 1. Преглед исплаћених средстава из буџета општина и градова, основних изборних 
јединица, политичким субјектима у 2020. години. 
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359. Из буџета Града Сарајево политичким субјектима исплаћена су средства у 
износу 221.792,46 КМ, док је из буџета Града Источно Сарајево политичким 
субјектима исплаћен износ од 40.000,00 КМ.112 

 
360. Из буџета кантона у Федерацији БиХ политичким субјектима у 2020. години 

исплаћена су средства у износу 3.226.702,28 КМ.113  
 
361. Из буџета Федерације БиХ политичким субјектима у 2020. години исплаћена 

су средства у износу 1.954.211,00 КМ, док су из буџета Републике Српске 
исплаћена средства у износу од 3,597,915.93. Из буџета Босне и Херцеговине 
политичким субјектима у 2020. години издвојена су средства у износу 
942.158,57 КМ, од којих је за рад парламентарних група утрошено 361,940.44 
КМ, док је износ од 580,218.13 КМ уплаћен политичким странкама. Из буџета 
Брчко дистрикта БиХ политичким субјектима у 2020. години исплаћена су 
средства у износу 259.999,94 КМ.114  

 

2.2. Ревизија и контрола финансијских извјештаја 
 
362. Служба за ревизију финансирања политичких странака  коју је, у складу с 

чланом 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака, успоставила 
Централна изборна комисија БиХ, је извршила преглед, контролу и ревизију 
финансијских извјештаја, које су поднијеле политичке странке.  

 
363. Ревизија финансијских извјештаја политичких странака укључује извјештаје 

из државног и ентитетског сједишта, укључујући и Брчко дистрикт БиХ, и 
најмање два регионална уреда која изабере служба за ревизију финансирања 
политичких странака. 

    
364. Проводећи одредбе Закона о финансирању политичких странака, Централна 

изборна комисија БиХ провела је сљедеће активности: 
 

a) У складу са Законом о финансирању политичких странака, окончани су 
прегледи, контрола и ревизија годишњих финансијских извјештаја за 
2019. годину за 119 политичких странака и издати су извјештаји ревизије, 
у којима су наведени ревизијски налази, мишљење ревизора о 
финансирању политичке странке у складу са Законом о финансирању 
политичких странака и дате препоруке ревизије.  

 
(1) За 110 политичких странака Служба за ревизију финансирања политичких 

странака, на бази контроле финансијских извјештаја, додатне 
финансијске документације и доказа прикупљених из екстерних извора, 
издала је Извјештаје о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 

                                                 
112 Прилог 2. Преглед исплаћених средстава из буџета градова политичким субјектима у 2020. 
години. 
113 Прилог 3. Преглед исплаћених средстава из буџета кантона политичким субјектима у 2020. 
години. 
114 Прилог 4. Преглед исплаћених средстава политичким субјектима у 2020. години из буџета 
БиХ, ентитетских буџета и буџета Брчко дистрикта БиХ. 
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2019. годину с налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању 
у складу са Законом о финансирању политичких странака.  

 
(2) За девет политичких странака, код којих је у складу са одредбом члана 

10. ства (8) Закона о финансирању извршена ревизија у просторијама 
странака, издати су Извјештаји о ревизији годишњег финансијског 
извјештаја за 2019. годину, са налазима ревизије и мишљењем ревизора о 
финансирању у складу са Законом о финансирању политичких странака. 

 
(3) Шест политичких странка је ускратило приступ својим просторијама 

ради обављања ревизије њиховог финансијског пословања у 2019. 
години. 

 
(4) Годишњи финансијски извјештај за 2019. годину није поднијело 36 

политичких странака. Међу тим политичким странкама је 7 странака, за 
које је Централна изборна комисија БиХ 2017. и 2018. године суду 
упутила приједлог за њихово брисање из судског регистра, јер исте не 
учествују на изборима и не подносе финансијске извјештаје у дужем 
периоду. О 29 политичких странака, којима је Централна изборна 
комисија БиХ 2020. године изрекла административну мјеру ускраћивање 
права да се кандидују на наредним изборима из разлога што нису 
поднијеле годишњи финансијски извјештај за 2018. и 2019. годину, те 
онемогућиле обављање ревизије, обавијештени су надлежни судови, са 
приједлогом за брисање из судског регистра 25 политичких странака. 

 
 

    Табела 15. Преглед политичких странака за које је 2017. и 2018. године 
    Основном суду у Бањој Луци упућен приједлог за брисање из судског регистра 

 

 
Ред.  
бр. 

Код Назив политичке странке Регистрацијски 
суд 

Упућен 
приједлог за 
брисање из 

судског 
регистра 

1 1273 Хрватска народна заједница 1908 Основни суд у 
Бањој Луци 

06.07.2017. 2 1001 Нова грађанска иницијатива-
Козарац 

Основни суд у 
Бањој Луци 

3 1717 Партија економске и социјалне 
правде 

Основни суд у 
Бањој Луци 

4 1708 Странка праведне политике Основни суд у 
Бањој Луци 

22.02.2018. 
5 1006 Партија социјалне правде Основни суд у 

Бањој Луци 

6 2290 Српска алтернатива Основни суд у 
Бањој Луци 

24.12.2018. 
7 516 Странка девизних штедиша РС Основни суд у 

Бањој Луци 
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Табела 16. Преглед политичких странака којима је Централна изборна комисија БиХ 
изрекла административну мјеру и надлежним судовима упутила приједлог за брисање из 

судског регистра 
 

Ред. 
бр. Код Политичка странка Одлука ЦИК БиХ Регистрацијски суд 

Административ
на мјера / 

Приједлог за 
брисање из 

судског 
регистра 

1 1017 Народна странка 
(Покрет за Брод) 

05-1-07-6-395/19 од 
14.11.2019. 

Основни Суд у 
Добоју 

Изречена 
административна 

мјера 
ускраћивања 

права политичким 
странкама да се 

кандидују за 
учешће на 
наредним 
 изборима 

 
    22.12.2020. 

године упућени 
приједлози 
надлежним 
судовима за 

брисање 
политичких 
странка из 

судског регистра 

2 1007 ПОГ Снага Босне 05-1-07-6-386/19 од  
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Сарајеву 

3 1268 Странка европске 
социјалдемократије 

05-1-07-6-392/19 од 
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Сарајеву 

4 518 Хрватски правашки 
блок БиХ 

05-1-07-6-387/19 од 
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Широком Бријегу 

5 1875 
Нова 

босанскохецеговачка 
странка 

05-1-07-6-393/19 од 
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Тузли 

6 2008 Повратак отписаних 05-1-07-6-390/19 од 
14.11.2019. 

Основни суд у Бањој 
Луци 

7 2069 Снага нове генерације 
Бијељина 

05-1-07-6-394/19 од 
14.11.2019. 

Основни Суд у 
Бијељини 

8 2085 Независни 
демократски искорак 

05-1-07-6-391/19 од 
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Бихаћу 

9 1184 Твоја и моја странка у 
БиХ 

05-1-07-6-383/19 од 
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Сарајеву 

10 408 Уједињена хрватска 
странка права БиХ 

05-1-07-6-385/19 од 
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Мостару 

11 1276 Комунистичка партија 05-1-07-6-384/19 од 
14.11.2019. 

Опћински Суд у 
Сарајеву 

12 983 Покрет за Прњавор 03-07-6-109/20 од 
18.06.2020. 

Основни суд у Бањој 
Луци 

13 1721 Странка правде и 
повјерења 

03-07-6-110/20 од 
18.06.2020. 

Опћински Суд у 
Сарајеву 

14 2315 Комунистичка народна 
партија БиХ 

03-07-6-113/20 од 
18.06.2020. 

Опћински Суд у 
Тузли 

15 2312 Изворна Српска 03-07-6-112/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у Бањој 
Луци 

16 370 

Конгресна народна 
странка заштите права 

бораца и грађана-
правде и морала  БиХ 

03-07-6-138/20 од 
02.07.2020. 

Опћински суд у 
Сарајеву 

17 730 
Социјалдемократска 

унија Босне и 
Херцеговине 

03-07-6-139/20 од 
02.07.2020. 

Опћински суд у 
Сарајеву 
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Ред. 
бр. Код Политичка странка Одлука ЦИК БиХ Регистрацијски суд 

Административ
на мјера / 

Приједлог за 
брисање из 

судског 
регистра 

18 761 Независна демократска 
странка 

03-07-6-144/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у 
Бијељини 

19 1008 Покрет за наш град 03-07-6-148/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у 
Сокоцу 

20 1254 Нови покрет БиХ 03-07-6-140/20 од 
02.07.2020. 

Опћински суд у 
Сарајеву 

21 1707 
Регионални 

демократски савез 
Тузла 

03-07-6-141/20 од 
02.07.2020. Опћински суд у Тузли 

22 1986 Слободна Српска 03-07-6-145/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у Бањој 
Луци 

23 2092 Нова партија 03-07-6-146/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у Бањој 
Луци 

24 2289 Српска напредна 
странка - изворна 

03-07-6-147/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у 
Сокоцу 

25 2318 Спска традиционална 
ослободилачка партија 

03-07-6-149/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у Бањој 
Луци 

26 1950 
Брчански демократски 
покрет Брчко дистрикт 

БиХ 

03-07-6-114/20 од 
18.06.2020. 

Основни суд у Брчко 
дистрикту БиХ Изречена  

админ. мјера 

Странке  
поднијеле 

извјештај за 
2020. 

27 2291 Нови бошњачки покрет 03-07-6-142/20 од 
02.07.2020. 

Опћински суд у 
Сарајеву 

28 2324 Пензионерска 
демократска странка 

03-07-6-150/20 од 
02.07.2020. 

Основни суд у Бањој 
Луци 

29 1987 Снага центра 03-07-6-111/20 од 
18.06.2020. 

Опћински Суд у 
Зеници 

Изречена 

админ. мјера 

Странка се 
пријавила за 

учешће на 
изборима 2020. 
године. Пријава 
одбијена, Суд 

БиХ одбио 
жалбу странке 

 

 
 

(5) Извјештаји ревизије за 119 политичких странка, са налазима и мишљењем 
ревизора о финансирању политичких странака у складу са Законом о 
финансирању политичких странка, дати су на увид јавности путем 
официјелне Интернет странице Централне изборне комисије БиХ, 
www.izbori.ba,  а ревизијска мишљења су објављена и у Службеном гласнику 
БиХ. 

 

http://www.izbori.ba/
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2.2.1. Налази ревизије 
 

365. Прегледом, контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких 
странака за 2019. годину, утврђено је сљедеће:  

 
- Код 14 политичких странака (11,76%) од укупног броја контролисаних 

странака) није утврђено кршење одредаба Закона о финансирању 
политичких странака,  
 

- Код 54 политичке странке (45,38%)  од укупног броја странака) утврђени 
су мањи прекршаји: исплате малих износа средстава без програма утрошка, 
непријављивање неновчаних донација мале вриједности, неиздавање 
потврда о примљеним чланаринама и прилозима у малим износима, 
неуплаћивање истих на трансакцијски рачун централе странке, мања 
кршења рачуноводствених прописа, невођење или погрешно вођење 
евиденција о приходима и расходима у мањим износима, грешке у 
попуњавању финансијских извјештаја и достављање извјештаја након 
законом прописаног рока.  
 

Такођер, већи број политичких странка је у складу са одредбом из члана 

14. став (3) Закона о финансирању политичких странка добровољно 

отклонио недостатке, након што им је достављен прелиминарни 

извјештај ревизије. Странке су углавном исправљале финансијске 

извјештаје, пријавиле прилоге и вратиле забрањене прилоге.  
 

- Код 51 политичке странке (42,86% контролисаних странака), утврђена су 
кршења одредаба Закона о финансирању политичких странака, за која у 
складу са овим Законом постоји основ за утврђивање одговорности, те 
санкционисање након проведеног поступка.  

 
366. Политичке странке су кршиле одредбе Закона о финансирању политичких 

странака на начин: 
 

- Финансијска средства обезбијеђена за финансирање политичких странака, 
углавом средства из  буџета, нису користиле искључиво за остваривање 
циљева утврђених својим програмом и статутом, чиме су прекршиле 
одредбе члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака; 

 
- Странке нису водиле евиденцију о пријему чланарина и добровољних  

прилога, нису издавале потврде о пријему чланарина и добровољних 
прилога, те прилоге нису пријавиле у финансијским извјештајима, чиме су 
прекршиле одредбе члана 5. став (4) Закона; 
 

- Средства од чланарина и добровољних прилога, која су примана у 
готовини, нису уплаћивана на трансакцијски рачун политичке странке, 
иако је Законом о финансирању прописано да овлаштено лице у политичкој 
странци уплаћује чланарину и добровољне прилоге непосредно на 
трансакцијски рачун централе политичке странке најкасније у року од 10 
дана од дана пријема уплате, чиме су прекршиле одредбе члана 5. став (4) 
и члана 6. став (2) Закона; 
 

- Оствариле су прилоге изнад лимита утврђеног чланом 6. став (3) Закона;  
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- Знатан број странака, супротно одредбама члана 8. Закона, се финансирао 
из забрањених извора; 
 

- Пословне књиге нису водиле у складу са важећим прописима, нису 
успоставиле правовремене и тачне евиденције о својим приходима, 
расходима, обавезама и новчаним токовима путем трансакцијских рачуна и 
благајне, финансијске извјештаје нису поднијеле у законом прописаним 
роковима и на начин како је прописала Централна изборна комисија БиХ, 
чиме су прекршиле одредбе члана 11. и члана 12. Закона о финансирању 
политичких странака; 

 
- Знатан је број политичких странака које нису пријавиле транскцијске 

рачуне код пословних банака, путем којих су обављале финансијске 
трансакције; 
 

- Код шест политичких странка постоје индиције да су извршиле 
злоупотребу јавних средстава; 
 

- Код шест политичких странка постоје индиције да су прекршиле пореске 
прописе, док је једна политичка странка прекршила финансијске прописе; 

 
- Код једне политичке странке постоје индиције да је прекршила финансијске 

прописе којима је уређено располагање и плаћење готовим новцем. 
 
367. Служба за ревизију је, у складу са одредбама члана 15. став (1) Закона о 

финансирању политичких странака, а у вези са чланом 12. став (6) и чланом 
18. став (6) Правилника о административним пропцедурама прегледа, 
контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака, 
Централној изборној комисији БиХ поднијела информацију о 
неправилностима које су утврђене контролом и ревизијом финансијских 
извјештаја политичких странака, а које су наведене у извјештајима о прегледу 
и извјештајима о ревизији политичких странака за 2019. годину.  

 
(1) Централна изборна комисија БиХ је на основи налаза ревизије, а у оквиру 

својих надлежности и овлаштења из члана 14. став (1) Закона о 
финансирању, члана 115. став (1) Закона о управном поступку115, те члана 
18. Пословника Централне изборне комисије Босне и Херцеговине - 
пречишћени текст116 покренула поступак против 51 политичке странке због 
основане сумње да су 2019. године прекршиле одредбе Закона о 
финансирању политичких странака.  
 

(2) Од шест политичких странака, које су ускратиле приступ својим 
просторијама ради обављања ревизије њиховог финансијског пословања, 
пет политичких странка није поднијело финансијски извјештај за 2020. 
годину, па им је Централна изборна комисија БиХ изрекла 
административну мјеру којом им се ускраћује право да се кандидују на 
наредним изборима. То су: Савез за Стари Град, Демократска обитељска 

                                                 
115 „Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16 
116 „Службени гласник БиХ“, бр. 29/18 и 25/20 
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странка, Листа за Бугојно, Хрватска сељачка странка БиХ и Хрватска 
странка права БиХ. Против политичке странке Савез младих снага, која је 
ускратила приступ својим просторијама ради обављања ревизије 
финансијског пословања у 2019. години, поступак санкционисања је у 
току. 

 
368. Централна изборна комисија БиХ је, у складу са одредбама члана 14. став (4) 

Закона о финансирању политичких странака, надлежном тужилаштву и другим 
тијелима надлежним за провођење закона пријавила случајеве, у којима су 
контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких странака 
утврђене индиције да су извршена кривична дјела, која се могу довести у везу 
с финансирањем политичких странака и финансирањем изборне кампање, те 
порезне утаје.   

 
- Ентитетске пореске управе Централна изборна комисија БиХ је 

обавијестила да код седам политичких странака постоје индиције да су 
прекршиле пореске и финансијске прописе. 

 
- Централна изборна комисија БиХ је обавијестила Државну агенцију за 

истраге и заштиту, Тужилаштво Босне и Херцеговине и надлежна 
ентитетска тужилаштва да код шест политичких странка постоје индиције 
да су извршиле злоупотребу јавних средстава. 

 
369. У складу са чланом 17. Закона о финансирању политичких странака, 

Парламентарној скупштини БиХ је поднесен Извјештај о прегледаном стању 
финансијског пословања политичких странака у 2019. години, број 03-07-6-
1317-3/21 од 13. 10. 2021. године, који се дијели као скупштински штампани 
материјал. У извјештају су наведени извори финансирања, наведени налази 
ревизије  и презентована кршења одредаба Закона о финансирању политичких 
странака, од стране сваке  странке појединачно. 

 
370. Служба за ревизију је, у складу са одредбама Правилника о годишњим 

финансијским извјештајима политичких странака117 одредбама Правилника о 
предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких 
странака 118  и одредбама Правилника о административним процедурама 
прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких 
странака119 провела процедуре на годишњим финансијским извјештајима за 
2020. годину код 148 политичких странака и постизборним финансијским 
извјештајима за Локалне изборе 2020. године код 113 политичких странка, 
колико их је поднијело извјештаје.  
 
- Поред података из финансијских извјештаја политичких странака и додатне 

финансијске документације политичких странка, Служба за ревизију је из 
екстерних извора прибавила: податке о финансирању странака из бужета 
свих нивоа власти, податке о просторима које су општине додијелиле 
политичким странкама на кориштење, податке о уговорима склопљеним 

                                                 
117 „Службени гласник БиХ“ бр. 96/13 и 89/16 
118 „Службени гласник БиХ“ бр. 10/18 
119 „Службени гласник БиХ“ бр. 103/08 
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између органа извршне власти и донатора политичких странака, податке из 
јединственог регистра рачуна код Централне банке БиХ и друге релевантне 
доказе за издавање извјештаја ревизије.  
 

- Након извршеног прегледа и контроле годишњег финансијског извјештаја 
за 2020. годину те Информације о прелиминарним налазима контроле, 
Централна изборна комисија БиХ је донијела закључак да се код 11 
политичких  странака, које су поднијеле финансијски извјештај, изврши 
ревизија на терену (у просторијама странака), у складу с чланом 10. став 
(8) Закона о финансирању политичких странака, како би се изразило 
мишљење да ли је финансирање тих странака у складу са Законом.  

 
- На основу прибављених релевантних ревизијских доказа, Служба за 

ревизију ће издати извјештаје о прегледу за 133 политичке странке, у 
којима ће бити изражено мишљење ревизора да ли су се политичке странке 
финансирале у складу са Законом о финансирању политичких странака.  

 
- Након што су поднесени финансијски извјештаји за 2020. годину из 

судског регистра су, на захтјев органа странке, избрисане четири 
политичке странке. 

 
- До краја 2021. године издато је 17 извјештаја о прегледу годишњег 

финансијског извјештаја за 2020. годину који су, у складу са одредбама 
члана 10. став (3), (4) и (5) Закона о финансирању политичких странака и 
одредбама члана 10. став (2) Правилника о административним процедурама 
прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких 
странака, у форми прелиминарних достављени политичким странкама на 
очитовање. Након што се политичке странке очитују на извјештај или 
евентуално доставе друге доказе, Служба за ревизију издаје коначне 
извјештаје о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2020. годину с 
мишљењем ревизора и службеном потврдом налаза ревизије. 

 
 

2.3. Санкционисање политичких странака120
121

  
 
371. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с чланом 14. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака, новчано санкционисала 53 политичке 
странке због кршења Закона о финансирању политичких странка у 2018. 
години. Санкције су изречене ради кршења одредаба Закона које уређују: 
изворе финансирања, трошење средства у складу са програмом утрошка, 
забрањене прилоге, обавеза пријављивања прилога, обавеза вођења пословних 
књига, успоставу евиденција о приходима, расходима и обавезама, обавезу 
подношења финансијских извјештаја за сваку календарску годину и 
постизборних финансијских извјештаја, финансирање изборне кампање и 
лимит на трошкове изборне кампање.  

                                                 
120 Прилог 5. Преглед санкционисаних политичких странака 
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372. Политичке странке, које нису поднијеле финансијски извјештај за 2020. 
годину и које су ревизорима Службе за ревизију ускратиле приступ својим 
просторијама ради обављања ревизије њиховог финансијског пословања, чиме 
су прекршиле одредбе члана 10. став (8) Закона, Централна изборна комисија 
БиХ је санкционисала административном мјером (забраном кандидовања на 
наредним изборима).  

 

- Донесене су 53 одлуке којима су новчано санкционисане политичке странке 
у укупном износу од 337.150,00 КМ због кршења Закона о финансирању 
политичких странака у 2018. години. 
Новчане санкције које је Централна изборна комисија БиХ изрекла у складу 
с чланом 14. став (2) Закона о финансирању политичких странака, крећу се 
у распону од 1.000,00 КМ до 27.000,00 КМ.  
 

- За 14 политичких странака које нису поднијеле годишњи финансијски 
извјештај за 2020. годину и нису омогућиле приступ својим просторијама, 
како би Служба за ревизију извршила ревизију њиховог финансијског 
пословања Централна изборна комисија БиХ је изрекла административну 
мјеру, забрану кандидовања на наредним изборима. 

 
373. У периоду од 2005. до 2021. године Централна изборна комисија БиХ је 

донијела 615 одлука о санкционисању политичких странака и пет одлука о 
санкционисању физичких лица (укупно 620 одлука), од чега је 490 одлука о 
санкционисању новчаним казнама, 128 одлука о санкционисању 
административном мјером, ускраћивања права политичким странкама да се 
кандидују на наредним изборима и двије административне мјере којима је 
политичким странкама наложено да дио средстава уплате у добротворне сврхе. 

 

2.4. Пријаве Централне изборне комисије БиХ надлежном 
тужилаштву и другим органима надлежним за провођење 
закона  

 
374. У складу са одредбама члана 14. став (4) Закона о финансирању политичких 

странака, сваку сумњу о кривичном дјелу које се може довести у везу с 
финансирањем политичких странака и финансирањем изборне кампање 
Централна изборна комисија БиХ обавезна је пријавити надлежном 
тужилаштву и другим органима надлежним за провођење закона. 

 
375. Централна изборна комисија БиХ је у периоду од 2009. до 2021. године 

надлежним тужилаштвима и другим органима надлежним за провођење закона 
пријавила 121 случај, у коме је контролом и ревизијом финансијских 
извјештаја политичких странака потврђена сумња на извршена кривична дјела, 
која се могу довести у везу са финансирањем политичких странака и 
финансирањем изборне кампање, те пореске утаје, што је наведено у наредној 
табели.  
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     Табела 17. Преглед пријава надлежним органима 

Година/број 
пријава 

Пријаве 
пореским 
управама 

Пријаве  
СИПИ 

Пријаве 
тужилаштву 

Пријаве 
канцеларијама 

за ревизију 

2009 1 1     

2013     1   

2014 13 2 12   

2015 19 1 1   

2016   5 1   

2017       8 

2018 7 1    

2019 9       

2020 11 8 
1 (пријавом 

обухваћено 45 
политичких странака) 

 

2021 7 6 6  

УКУПНО 67 24 22 8 

 
 

2.5. Оснивање и упис политичких странака у судски регистар, 
престанак рада  политичких странака и брисање из судског 
регистра 

 
376. У Босни и Херцеговини не постоји јединствен закон о политичким 

организацијама на нивоу државе, као ни јединствени и уједначени 
критеријуми код ентитетских закона и закона Брчко дистрикта БиХ, према 
којима се региструју политичке странке.  

 
377. Политичке странке се региструју на 5 основних судова и једном окружном-

привредном суду (Источно Сарајево) у Републици Српској, 10 општинских 
судова у Федерацији БиХ и на основном суду у Брчко дистрикту БиХ.  

 
378. Регистрација политичких странака се врши у складу са сљедећим законима: у 

Федерацији БиХ се примјењује Закон о политичким организацијама122 који је 
преузет из Социјалистичке Републике БиХ, у Републици Српској се 
примјењује Закон о политичким организацијама 123  и Брчко дистрикту БиХ 
Закон о политичким организацијама124.  

 
379. Критеријум за оснивање политичке организације је различит код сва три 

поменута закона.  

                                                 
122 „Службени лист СР БиХ”, број 27/91 
123 „Службени гласник РС”, бр. 15/96 и 17/02 
124 „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр. 12/02, 19/07 и 2/08 
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380. У Федерацији БиХ политичку организацију може основати најмање 50 
пунољетних грађана, држављана Босне и Херцеговине, у Републици Српској 
политичку организацију може основати најмање 500 пунољетних грађана, 
само држављана Републике Српске, док у Брчко дистрикту БиХ политичку 
организацију може основати најмање 300 пунољетних грађана, држављана 
Босне и Херцеговине. 

 
381. Сва три закона садрже одредбу према којој сваки пунољетни грађанин може 

под једнаким условима, у складу са статутом, постати члан политичке 
организације. 

 
382. Судови имају обавезу да рјешење суда, којим је одлучено о пријави за упис у 

регистар политичке странке, доставе надлежном тужилаштву. Против рјешења 
јавни тужилац може, у року од 15 дана од дана пријема рјешења,  изјавити 
жалбу надлежном суду у Републици Српској, а у Федерацији БиХ жалба се 
изјављује Врховном суду Босне и Херцеговине.  

 
383. Централна изборна комисија БиХ, се обратила надлежним тужилаштвима, са 

упитом да ли су им судови, у складу са одредбама члана 22. важећих Закона о 
политичким организацијама у Федерацији БиХ и Републици Српској и 
одредбама члана 20. важећег Закона о политичким организацијама у Брчко 
дистрикту БиХ доставили рјешења, којима је одлучено о пријави за упис 
политичких организација у регистар.  

 
384. На основу одговора тужилаштава, утврђено је да у складу са поменутом 

одредбом Закона о политичким организацијама не поступају три суда: 
Основни суд у Бањој Луци, Опћински суд у Травнику и Опћински суд у 
Горажду.                                                                                                       

 
385. На основу наведеног, доведен је у питање правни легитимитет свих 

политичких странка, које су регистроване код Основног суда у Бањој Луци, 
Опћинског суда у Травнику и Опћинског суда у Горажду. 

 
386. Сходно различитим законским прописима о политичким организацијама, не 

постоји ни јединствени регистар политичких странака на нивоу државе Босне 
и Херцеговине.  

 
387. Ентитетским законима о политичким организацијама прописано је да 

надлежни судови воде регистар о политичким организацијама, према сједишту 
политичке организације, док је Законом о политичким организацијама Брчко 
дистрикта БиХ прописано да ће Правосудна комисија Дистрикта донијети 
детаљне прописе о начину вођења регистра политичких организација.   

 
388. У Федерацији БиХ један број политичких странака је уписан у регистар  

политичких организација, а један број у Одјел Регистра пословних субјеката. 
У Републици Српској један број политичких странака је уписан у регистар 
политичких организација, а један број у Регистар удружења и фондација. У 
Брчко дистрикту БиХ политичке странке су уписане у складу са Законом о 
регистрацији пословних субјеката Брчко дистрикта БиХ, као фирме.  
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389. У Закон о политичким организацијама Брчко дистртикта БиХ уграђена је 
одредба да се у поступку регистрације политичких организација сходно томе 
примјењују одредбе Закона о регистру предузећа и предузетника, не 
уважавајући све остале прописане услове за оснивање политичких 
организација. 

 
390. Проводећи одредбе Изборног закона БиХ и Закона о финансирању политичких 

странака Централна изборна комисија БиХ је утврдила да већи број 
политичких странка, уписаних у регистар код надлежних судова, дужи период 
не извршава обавезе прописане наведеним законима, те да постоји основана 
сумња да те политичке странке не обављају своју дјелатност.   

 
391. Одредбама члана 24. став 1. тачка 4. Закона о политичким организацијама који 

се примјењује у Федерацији БиХ, одредбама члана 24. став 1. тачка 5. Закона 
о политичким организацијама у Републици Српској и одредбама члана 23. став 
1. тачка 3. Закона о политичким организацијама у Брчко дистрикту БиХ 
прописано је да „политичка организација престаје са радом ако не обавља 

дјелатности утврђене статутом у периоду дужем од једне године“.   
 
392. Поменутим  ентитетским законима је прописано да околности из члана 24. став 

1. утврђује суд и након тога политичку организацију брише из регистра.  
 

393. У складу са одредбама Закона о политичким организацијама у Брчко 
дистрикту БиХ, захтјев за брисање политичке организације, због разлога из 
члана 23. став 1. тачка 3. подноси јавни тужилац. 

 
394. Стога, Централна изборна комисија БиХ сматра да су за политичке странке 

које не достављају финансијске извјештаје прописане Законом о финансирању 
политичких странака и  не пријављују се за учешће на изборима за органе 
власти, тј. не обављају дјелатност, испуњени услови за брисање из судског 
регистра по службеној дужности.  

 
395. Централна изборна комисија БиХ је у периоду од јула 2009. године до краја 

2021. године надлежним судовима у Босни и Херцеговину упутила приједлоге 
за брисање 202 политичке странке из судског регистра због сумње да не 
обављају своју дјелатност и да дужи период не извршавају своје обавезе, и то: 
2009. године за 136 политичких странака, 2011. године за 4 политичке странке, 
2012. године за 5 политичких странака, 2015. године за 13 политичких 
странака, 2017. године за 9 политичких странака, 2018. године за 9 политичких 
странака и 2020. године за 26 политичких странака. 

 
396. Према службеним евиденцијама Централне изборне комисије БиХ, надлежни 

судови су на њен захтјев, из регистра избрисали укупно 179 политичких 
странака. 

 
397. У истом периоду, неке од политичких странака су престале са радом на основу 

одлуке органа странке, те су саме донијеле одлуку о њиховом брисању из 
судског регистра. Надлежни судови су, на захтјев политичких странака, из 
регистра избрисали 31 политичку странку. 
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2.6. Остале активности   
 
398. Осим провођења кључних активности из дјелокруга Закона о финансирању 

политичких странака (пријем и контрола годишњих финансијских извјештаја 
политичких странака, канцеларијске ревизије, теренске ревизије и 
санкционисање политичких странака), Централна изборна комисија БиХ је у 
2021. години проводила и друге активности и радње, које такође дефинишу 
област финансирања политичких странака, као што су: стална координација с 
политичким странкама и давање писмених одговора на њихове упите, уз 
настојање да се у потпуности испоштују принципи информисања јавности о 
финансирању политичких странака; сурадња с НВО и другим организацијама 
које прате примјену Закона о финансирању политичких странака, као и 
сарадња с међународним експертима. 

 
399. Наиме, Централна изборна комисија БиХ током 2021. године настојала је 

писмено одговорити на све упите политичких странака, који су се односили на 
примјену одредаба Закона о финансирању политичких странака и свих нивоа 
власти у Босни и Херцеговини, отклањајући тиме недоумице код политичких 
странака у вези са тумачењем самог Закона. 

 
400. Такође, Централна изборна комисија БиХ је, поштујући кључне принципе 

информисања јавности, а посебно принцип отворености, када су у питању 
модалитети финансирања политичких странака, остварила добру сарадњу и с 
медијима у Босни и Херцеговини, у погледу давања релевантних информација 
које дефинишу област финансирања политичких странака. 

 
 
2.6.1. Међународна сарадња 
 
401. Централна изборна комисија БиХ је, настојећи да створи законске и 

институционалне претпоставке за уређење тзв. политичког финансирања, у 
2021. години остварила сарадњу и с међународним организацијама из области 
антикорупционих закона у које спада и Закон о финансирању политичких 
странака.   

 
402. У оквиру међународне сарадње, Централна изборна комисија БиХ је сачинила 

информацију о свим до сада предузетим и реализованим активностима, из 
своје надлежности, на имплементацији препорука Групе земаља Савјета 
Европе за борбу против корупције – ГРЕЦО, из Евалуацијског извјештаја за 
Босну и Херцеговину из трећег круга евалуације Босне и Херцеговине -
Транспарентност финансирања политичких странака. 

 
Централна изборна комисија БиХ је кроз писани документ дала Прилог за 
израду Документа за дискусију на 6. састанку Пододбора за правду, 
слободу и сигурност, који је требало да буде одржан 9- 10. децембар 2021. 
године, у дијелу који се односи на борбу против корупције, а везан је за 
реализацију препорука ОДИХР-а и ГРЕЦО-а о финансирању политичких 
странака, пријави имовинског стања, побољшању капацитета Службе за 
ревизију Централне изборне комисије БиХ како би се ефикасније пратило 
поштивање прописа о финансирању политичких странака. 
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403. Дио нереализованих препорука ГРЕЦО-а зависи од даљних измјена законске 
регулативе у области оснивања, дјеловања и финансирања политичких странка 
на ентитеским нивоима, проширења надлежности Централне изборне комисије 
БиХ и јачања капацитета Службе за ревизију финансирања политичких 
странака.  

 
 
2.6.2. Реформе изборног законодавства 

 
404. Централна изборна комисија БиХ је донијела Иницијативу за доношење 

Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ. Исту је дала на увид 
јавности путем своје Интернет странице 125  и доставила је Парламентарној 
скупштини Босне и Херцеговине и Интерресорној радној групи за измјене 
изборног законодавства, ради упућивања у законодавну процедуре на 
разматрање и усвајање.  

 
405. Иницијатива је припремљена у циљу унапређења изборног прецеса у Босни и 

Херцеговини, те унапређења транспарентности провођења и финансирања 
изборних кампања политичких субјеката, у складу са препорукама ГРЕЦО-а и 
ОЕБС/ОДИХР-а. 

 
406. Предложеним измјенама поглавља 15. Изборног закона БиХ – Финансирање 

изборне кампање, унапређује се правни оквир, осигурава се транспарентност 
финансирања изборних кампања политичких субјеката, осигурава се објава 
извора финансирања прије дана избора и сужава се простор за (зло)употребу 
јавних ресурса у изборној кампањи од стране политичких странака које 
учествују на изборима.  

 
407. Уводе се строже казне за незаконито финансијско пословање политичких  

 
408. Закона о финансирању политичких странака и поглавља 15. Изборног закона 

БиХ. 
 
409. Централна изборна комисија БиХ је припремила Приједлог Закона о измјенама 

и допунама Закона о финансирању политичких странака који ће упутити 
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и Интересорној радној групи 
за измјене изборног законодавства, ради упућивања у законодавну процедуре 
на разматрање и усвајање. Предложеним измјенама и допунама Закона о 
финансирању политичких странака унапређује се правни оквир који омогућава 
имплементацију препорука ГРЕЦО-а и ОЕБС/ОДИХРa. 

 
410. Централна изборна комисија БиХ је припремила подзаконске акте који су 

усвојени на првој (1.) сједници Централне изборне комисије БиХ, одржаној 13. 
01. 2022. године. То су: Правилник о измјенама и допунама Правилника о 
годишњим финансијским извјештајима политичких странака, Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о предизборним и постизборним 
финансијским извјештајима политичких странака, Правилник о измјенама и 

                                                 
125 https://www.izbori.ba/ Default.aspx?Lang=3&CategoryID=1094&Id=3689 
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допунама Правилника о предизборним и постизборним финансијским 
извјештајима независних кандидата, Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије 
финансијских извјештаја политичких странака, Упутство о поступку отварања 
и кориштења посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање и 
Упутство о доношењу финансијског плана и програма утрошка средстава 
политичке странке, којима унапређује транспарентност финансирања 
политичких странака и изборних кампања, промовише кориштење банковног 
система за пријем донација и средстава из других извора у складу са Законом, 
те уводи се начело једног рачуна за финансирање изборне кампање, како 
препоручују ГРЕЦО и ОЕБС/ОДИХР.  

 
411. Централна изборна комисија БиХ упутила је Министарству финансија БиХ 

иницијативу за измјене и допуне Закона о платама и накнадама у 
институцијама Босне и Херцеговине, како би се ревизорима Службе за 
ревизију финансирања политичких странака, који обављају специфичне и 
сложене послове за које треба обезбиједити  функционалну независност 
приликом обављања послова ревизије финансирања политичких странака, 
прописао додатак на плату, а све са намјером да се испоштује препорука 
ГРЕЦО-а и ОЕБС/ОДИХР-а.  

3.     Закључна разматрања 
 

412. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с одредбама члана 14. став 2. 
Закона о финансирању политичких странака, надлежна за провођење одредби 
Закона о финансирању политичких странака. У 2021. години Централна 
изборна комисија БиХ проводила је све активности које су прописане 
одредбама Закона о финансирању политичких странака и одредбама поглавља 
15. Изборног закона БиХ, које се могу груписати на сљедећи начин: пријем 
годишњих финансијских извјештаја политичких странака, прикупљање 
података о средствима која су из буџета свих нивоа исплаћена политичким 
субјектима, прикупљање података од Централне банке БиХ о трансакцијским 
рачунима свих политичких странака, прикупљање података о општинским 
просторима које политичке странке користе углавном без накнаде, контрола и 
ревизија финансијских извјештаја, издавање ревизијских извјештаја са 
налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању политичких странка 
у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака, 
санкционисање политичких странака и остале активности. 

 
413. Централна изборна комисија БиХ је путем своје официјелне Интернет 

странице дала на увид јавности годишње финансијске извјештаје свих 
политичких странака, као и бројне информације и извјештаје о изворима 
финансирања политичких странака, податке о средствима која су политичким 
странкама исплаћена из буџета свих нивоа власти, извјештаје ревизије свих 
политичких странака, са налазима и мишљењем ревизора о финансирању 
политичких странака у складу са Законом о финансирању политичких 
странака. Ревизијска мишљења из извјештаја о прегледу и извјештаји о 
ревизији финансијских извјештаја политичких странака објављени су у 
Службеном гласнику БиХ.
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Прилог 1 – Преглед исплаћених средстава политичким субјектима у 2021. години 
из буџета опћина/општина и градова основних изборних јединица 

 
Општине и градови основне изборне јединице у Федерацији Босне и Херцеговине 
 

Ред. бр. Код  Назив 
опћине/града 

Укупно 
планирана 

средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

1 50 ТУЗЛА* 0.00 479,765.83 479,765.83   

2 133 НОВИ ГРАД 
САРАЈЕВО 300,000.00 274,483.25 -25,516.75 91.49% 

3 91 ТРАВНИК 244,360.30 244,360.30 0.00 100.00% 

4 136 ЦЕНТАР 
САРАЈЕВО 164,084.86 164,084.86 0.00 100.00% 

5 131 ИЛИЏА 178,113.60 156,088.72 -22,024.88 87.63% 

6 127 КОЊИЦ 176,538.84 147,115.70 -29,423.14 83.33% 

7 112 ВИТЕЗ 141,000.00 129,250.00 -11,750.00 91.67% 

8 115 КИСЕЉАК 140,000.00 128,333.04 -11,666.96 91.67% 

9 79 ЖИВИНИЦЕ* 141,333.72 120,000.40 -21,333.32 84.91% 

10 125 ПРОЗОР - РАМА 120,000.00 120,000.00 0.00 100.00% 

11 137 СТАРИ ГРАД 
САРАЈЕВО 118,085.90 118,085.90 0.00 100.00% 

12 32 САНСКИ МОСТ 155,999.85 117,204.00 -38,795.85 75.13% 

13 109 БУГОЈНО 100,810.00 110,000.00 9,190.00 109.12% 

14 65 ЈАЈЦЕ 105,000.00 105,000.00 0.00 100.00% 

15 1 ВЕЛИКА 
КЛАДУША 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00% 

16 25 ГРАДАЧАЦ* 0.00 99,294.00 99,294.00   

17 126 ЈАБЛАНИЦА 98,620.00 93,706.00 -4,914.00 95.02% 

18 111 НОВИ ТРАВНИК 90,000.00 90,000.00 0.00 100.00% 

19 135 ВОГОШЋА 113,400.00 87,507.00 -25,893.00 77.17% 

20 110 ГОРЊИ ВАКУФ - 
УСКОПЉЕ 80,500.00 80,500.00 0.00 100.00% 

21 75 ЖЕПЧЕ 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00% 

22 139 НОВО САРАЈЕВО 143,571.60 78,964.44 -64,607.16 55.00% 

23 130 ХАЏИЋИ 90,000.00 74,978.60 -15,021.40 83.31% 

24 2 ЦАЗИН* 135,000.00 72,000.00 -63,000.00 53.33% 

25 172 ЧИТЛУК 68,319.96 68,319.96 0.00 100.00% 

26 39 ТЕШАЊ 67,138.88 67,138.88 0.00 100.00% 

27 124 ТОМИСЛАВГРАД 50,000.00 63,080.00 13,080.00 126.16% 

28 22 ОРАШЈЕ 69,666.73 58,646.69 -11,020.04 84.18% 

29 42 МАГЛАЈ 62,500.00 55,802.78 -6,697.22 89.28% 
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Ред. бр. Код  Назив 
опћине/града 

Укупно 
планирана 

средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

30 113 БУСОВАЧА 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00% 

31 176 СТОЛАЦ 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00% 

32 118 ИЛИЈАШ 49,686.54 49,686.54 0.00 100.00% 

33 114 ФОЈНИЦА 50,000.00 46,946.44 -3,053.56 93.89% 

34 77 ЗАВИДОВИЋИ 69,600.00 46,400.00 -23,200.00 66.67% 

35 94 КАКАЊ 50,000.00 43,518.48 -6,481.52 87.04% 

36 44 ГРАЧАНИЦА* 39,198.00 37,952.00 -1,246.00 96.82% 

37 150 ШИРОКИ 
БРИЈЕГ* 30,000.00 37,800.00 7,800.00 126.00% 

38 171 ЉУБУШКИ* 40,000.00 33,333.25 -6,666.75 83.33% 

39 17 ОЏАК 32,522.00 32,522.00 0.00 100.00% 

40 129 КРЕШЕВО 30,780.00 30,780.00 0.00 100.00% 

41 106 ЛИВНО* 24,493.00 24,493.00 0.00 100.00% 

42 4 БОСАНСКА 
КРУПА 0.00 23,947.60 23,947.60   

43 141 ТРНОВО (ФБИХ) 23,766.63 23,766.63 0.00 100.00% 

44 149 ГРУДЕ 25,000.00 23,100.00 -1,900.00 92.40% 

45 59 КЉУЧ 25,000.00 22,916.66 -2,083.34 91.67% 

46 173 ЧАПЉИНА* 30,000.00 22,500.00 -7,500.00 75.00% 

47 3 БИХАЋ* 55,005.00 15,001.17 -40,003.83 27.27% 

48 36 ДОБОЈ ИСТОК 14,300.00 11,432.88 -2,867.12 79.95% 

49 167 ГОРАЖДЕ* 0.00 11,250.01 11,250.01   

50 20 ДОМАЉЕВАЦ - 
ШАМАЦ 11,000.00 11,000.00 0.00 100.00% 

51 174 НЕУМ 11,000.00 11,000.00 0.00 100.00% 

52 148 ПОСУШЈЕ 21,429.00 10,714.50 -10,714.50 50.00% 

53 107 КУПРЕС (ФБИХ) 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00% 

54 183 УСОРА 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00% 

55 181 РАВНО 0.00 6,800.00 6,800.00   

56 55 ТЕОЧАК 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00% 

57 95 ВАРЕШ 5,497.10 3,735.74 -1,761.36 67.96% 

58 67 ДОБРЕТИЋИ 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00% 

59 37 ДОБОЈ ЈУГ 15,000.00 1,500.00 -13,500.00 10.00% 

60 117 БРЕЗА 29,999.99 1,351.19 -28,648.80 4.50% 

61 49 СРЕБРЕНИК* 24,396.60 0.00 -24,396.60 0.00% 

62 93 ЗЕНИЦА* 0.00 0.00 0.00   

63 78 БАНОВИЋИ 0.00 0.00 0.00   
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Ред. бр. Код  Назив 
опћине/града 

Укупно 
планирана 

средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

64 30 БОСАНСКИ 
ПЕТРОВАЦ 0.00 0.00 0.00   

65 84 БОСАНСКО 
ГРАХОВО 0.00 0.00 0.00   

66 5 БУЖИМ 0.00 0.00 0.00   

67 165 ФОЧА (ФБИХ) 0.00 0.00 0.00   

68 98 КЛАДАЊ 0.00 0.00 0.00   

69 47 ЛУКАВАЦ 0.00 0.00 0.00   

70 143 ПАЛЕ (ФБИХ) 0.00 0.00 0.00   

71 80 КАЛЕСИЈА 0.00 0.00 0.00   

72 52 ЧЕЛИЋ 0.00 0.00 0.00   

73 96 ОЛОВО 0.00 0.00 0.00   

74 89 ДОЊИ ВАКУФ 0.00 0.00 0.00   

75 57 ДРВАР 0.00 0.00 0.00   

76 85 ГЛАМОЧ 0.00 0.00 0.00   

77 82 САПНА 0.00 0.00 0.00   

78 116 ВИСОКО* 0.00 0.00 0.00   

УКУПНО ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ 
ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

У ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ 
4,166,718.10 4,292,158.44 125,440.34 103.01% 

* Градови 
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Општине и градови основне изборне јединице у Републици Српској 

Ред. 
бр. Код  Назив општине/града 

Уклупно 
планирана 

средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

1 034Б  БАЊА ЛУКА* 271,998.00 322,206.42 50,208.42 118.46% 

2 29 БИЈЕЉИНА* 259,999.92 259,999.92 0.00 100.00% 

3 9 ПРИЈЕДОР* 99,000.00 90,750.00 -8,250.00 91.67% 

4 56 УГЉЕВИК 71,837.00 71,837.00 0.00 100.00% 

5 10 ГРАДИШКА* 60,000.00 60,000.00 0.00 100.00% 

6 74 ТЕСЛИЋ 90,000.00 58,024.00 -31,976.00 64.47% 

7 24 МОДРИЧА 49,054.17 48,987.50 -66.67 99.86% 

8 83 ЗВОРНИК* 51,063.52 44,547.78 -6,515.74 87.24% 

9 11 ЛАКТАШИ 41,000.00 41,000.00 0.00 100.00% 

10 64 МРКОЊИЋ ГРАД 48,603.00 39,450.00 -9,153.00 81.17% 

11 14 ДЕРВЕНТА* 39,373.20 39,373.20 0.00 100.00% 

12 166 ФОЧА (РС) 50,000.00 33,833.90 -16,166.10 67.67% 

13 21 ШАМАЦ 35,000.00 33,138.00 -1,862.00 94.68% 

14 70 КОТОР ВАРОШ 35,000.00 32,083.70 -2,916.30 91.67% 

15 182 ТРЕБИЊЕ* 31,200.00 31,200.00 0.00 100.00% 

16 185 МИЛИЋИ 27,515.31 28,378.86 863.55 103.14% 

17 38 ДОБОЈ* 79,999.97 26,317.83 -53,682.14 32.90% 

18 140 ИСТОЧНО НОВО 
САРАЈЕВО 15,999.94 25,952.63 9,952.69 162.20% 

19 88 ШИПОВО 20,897.25 18,019.41 -2,877.84 86.23% 

20 146 РОГАТИЦА 20,000.04 16,060.23 -3,939.81 80.30% 

21 161 НЕВЕСИЊЕ 15,000.00 14,999.57 -0.43 100.00% 

22 147 ВИШЕГРАД 14,999.00 14,999.00 0.00 100.00% 

23 40 СТАНАРИ 29,999.99 14,094.11 -15,905.88 46.98% 

24 144 ПАЛЕ (РС) 15,000.00 13,748.00 -1,252.00 91.65% 

25 7 НОВИ ГРАД 25,000.00 13,006.72 -11,993.28 52.03% 

26 132 ИСТОЧНА ИЛИЏА 18,919.86 9,791.15 -9,128.71 51.75% 

27 170 РУДО 10,000.00 9,347.60 -652.40 93.48% 

28 35 ЧЕЛИНАЦ 18,575.00 9,287.44 -9,287.56 50.00% 

29 61 РИБНИК 8,000.00 7,588.36 -411.64 94.85% 

30 16 БРОД 29,360.00 7,555.00 -21,805.00 25.73% 

31 104 БРАТУНАЦ 15,000.00 7,500.00 -7,500.00 50.00% 
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Ред. 
бр. Код  Назив општине/града 

Уклупно 
планирана 

средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

32 12 СРБАЦ 15,000.00 6,840.00 -8,160.00 45.60% 

33 177 БЕРКОВИЋИ 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00% 

34 13 ПРЊАВОР 30,800.04 5,544.00 -25,256.04 18.00% 

35 123 ХАН ПИЈЕСАК 6,999.98 5,249.94 -1,750.04 75.00% 

36 45 ПЕТРОВО 5,100.00 5,100.00 0.00 100.00% 

37 105 СРЕБРЕНИЦА 20,000.00 4,507.41 -15,492.59 22.54% 

38 81 ОСМАЦИ 4,500.00 4,500.00 0.00 100.00% 

39 68 КНЕЖЕВО 2,284.20 3,313.30 1,029.10 145.05% 

40 54 ЛОПАРЕ 9,000.00 3,117.36 -5,882.64 34.64% 

41 179 ЉУБИЊЕ 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00% 

42 101 ШЕКОВИЋИ 2,657.00 2,657.00 0.00 100.00% 

43 26 ПЕЛАГИЋЕВО 7,500.00 2,500.00 -5,000.00 33.33% 

44 169 ЧАЈНИЧЕ 4,950.00 2,475.00 -2,475.00 50.00% 

45 33 ОШТРА ЛУКА 1,980.00 1,980.00 0.00 100.00% 

46 164 ГАЦКО 24,000.00 1,810.00 -22,190.00 7.54% 

47 31 ПЕТРОВАЦ 1,536.00 1,333.50 -202.50 86.82% 

48 103 ВЛАСЕНИЦА 8,000.00 760.58 -7,239.42 9.51% 

49 58 ИСТОЧНИ ДРВАР 185.45 185.45 0.00 100.00% 

50 8 КОЗАРСКА ДУБИЦА 20,000.01 0.00 -20,000.01 0.00% 

51 180 БИЛЕЋА 14,000.00 0.00 -14,000.00 0.00% 

52 121 СОКОЛАЦ 13,000.00 0.00 -13,000.00 0.00% 

53 23 ДОЊИ ЖАБАР 0.00 0.00 0.00   

54 158 ИСТОЧНИ МОСТАР 0.00 0.00 0.00   

55 138 ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД 0.00 0.00 0.00   

56 163 КАЛИНОВИК 0.00 0.00 0.00   

57 184 КОСТАЈНИЦА 0.00 0.00 0.00   

58 6 КРУПА НА УНИ 0.00 0.00 0.00   

59 168 НОВО ГОРАЖДЕ 0.00 0.00 0.00   

60 66 ЈЕЗЕРО 0.00 0.00 0.00   

61 108 КУПРЕС (РС) 0.00 0.00 0.00   

62 18 ВУКОСАВЉЕ 0.00 0.00 0.00   

63 142 ТРНОВО (РС) 4,099.68 4,099.68 0.00   

УКУПНО ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ 
ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
1,801,987.53 1,508,050.55 -293,936.98 83.69% 

* Градови 
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Прилог 2 – Преглед исплаћених средстава из буџета градова политичким 
субјектима у 2021. години 

 

Код Назив 
града 

Код 
пол. 
субј. 

Назив политичког субјекта Укупно 
планирано 

Укупно 
уплаћено 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

666 ГРАД 
САРАЈЕВО 

1 
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА 
ПАТРИОТСКА СТРАНКА-
СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ 

8,528.20 4,690.54 -3,837.66 55.00% 

8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

9,750.00 9,750.00 0.00 100.00% 

36 
БОСС - БОСАНСКА 
СТРАНКА-МИРНЕС 
АЈАНОВИЋ 

15,527.76 15,527.76 0.00 100.00% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 59,686.56 59,686.56 0.00 100.00% 

877 НАША СТРАНКА 36,575.40 36,575.40 0.00 100.00% 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ  34,511.88 34,511.88 0.00 100.00% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 19,242.25 19,242.25 0.00 100.00% 

1971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 19,241.88 19,241.88 0.00 100.00% 

2072 ГРАЂАНСКИ САВЕЗ (ГС) 12,157.40 22,566.19 10,408.79 185.62% 

УКУПНО ГРАД САРАЈЕВО 215,221.33 221,792.46 6,571.13 103.05% 

199А ГРАД МОСТАР 0.00 0.00 0.00 0.00% 

888 
ГРАД 

ИСТОЧНО 
САРАЈЕВО 

18 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 12,955.00 12,955.00 0.00 100.00% 

440 ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА  5,730.00 5,730.00 0.00 100.00% 

461 ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ 
САВЕЗ 6,760.00 6,760.00 0.00 100.00% 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 11,923.00 11,923.00 0.00 100.00% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 2,632.00 2,632.00 0.00 100.00% 

УКУПНО ИСТОЧНО САРАЈЕВО 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00% 

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДОВА 255,221.33 261,792.46 6,571.13 102.57% 
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Прилог 3.  Преглед исплаћених средстава из буџета кантона политичким 
субјектима у 2021. години 

Код Назив нивоа власти 
Код 
пол. 

субјекта 
Назив политичког субјекта  Укупно 

планирано 
Укупно 

уплаћено 
Више/мање 

уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

209 КАНТОН САРАЈЕВО 

8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1,193,600.00 

73,168.94 

-505,832.20 57.62% 

36 
БОСС - БОСАНСКА 
СТРАНКА-МИРНЕС 
АЈАНОВИЋ 

41,282.41 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 181,261.30 

877 НАША СТРАНКА 80,343.03 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ  74,998.38 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 73,168.94 

2317 
ПОЛИТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НАРОД И 
ПРАВДА 

118,296.20 

2328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКО 
ХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 45,248.60 

УКУПНО КАНТОН САРАЈЕВО 1,193,600.00 687,767.80 -505,832.20 57.62% 

206 СРЕДЊОБОСАНСКИ 
КАНТОН 

8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

128,175.82 128,175.85 0.03 100.00% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 227,868.13 227,868.15 0.02 100.00% 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ  73,345.05 73,345.05 0.00 100.00% 

1270 
ХРВАТСКА СЕЉАЧКА 
СТРАНКА СТЈЕПАНА 
РАДИЋА 

22,803.55 22,803.56 0.01 100.00% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 73,345.05 73,345.05 0.00 100.00% 

2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 50,914.29 50,914.29 0.00 100.00% 

90041 

КОАЛИЦИЈА ХДЗ БИХ, ХСС, 
ХКДУ БИХ, ХСП-НХС, ХСП 
ДР. АС БИХ, ХДУ БИХ, ХСС 
СР 

182,633.81 182,633.83 0.02 100.00% 

90043 
ХРВАТСКИ ПОКРЕТ ЗА 
СРЕДИШЊУ БОСНУ ХДЗ 
1990-ХСП БИХ 

50,914.29 50,914.29 0.00 100.00% 

УКУПНО СРЕДЊОБОСАНСКИ КАНТОН 809,999.99 810,000.07 0.08 100.00% 

204 ЗЕНИЧКО - ДОБОЈСКИ 
КАНТОН 

4 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 20,190.44 20,190.44 0.00 100.00% 

8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

60,630.05 60,630.05 0.00 100.00% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 104,146.61 104,146.61 0.00 100.00% 

877 НАША СТРАНКА 20,190.44 20,190.44 0.00 100.00% 

882 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКТИВНОСТИ  30,124.52 30,124.52 0.00 100.00% 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ  36,981.69 36,981.69 0.00 100.00% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 36,981.68 36,981.68 0.00 100.00% 

90041 

КОАЛИЦИЈА ХДЗ БИХ, ХСС, 
ХКДУ БИХ, ХСП-НХС, ХСП 
ДР. АС БИХ, ХДУ БИХ, ХСС 
СР 

36,981.68 36,981.68 0.00 100.00% 

90042 
КОАЛИЦИЈА НЕЗАВИСНИ 
БЛОК, СНАГА ЦЕНТРА, ХС 
БИХ И ПРВА СТРАНКА 

53,772.89 53,772.89 0.00 100.00% 

УКУПНО ЗЕНИЧКО - ДОБОЈСКИ КАНТОН 400,000.00 400,000.00 0.00 100.00% 

203 ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 4 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 24,404.00 24,717.00 313.00 101.28% 
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8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

70,493.00 71,398.20 905.20 101.28% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 63,348.00 64,165.75 817.75 101.29% 

877 НАША СТРАНКА 24,404.00 24,717.80 313.80 101.29% 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ  24,404.00 24,717.70 313.70 101.29% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 29,335.00 29,712.91 377.91 101.29% 

2321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 51,274.00 51,931.05 657.05 101.28% 

УКУПНО ТУЗЛАНСКИ КАНТОН 287,662.00 291,360.41 3,698.41 101.29% 

208 ЗАПАДНОХЕРЦЕГОВАЧКИ 
КАНТОН 

17 ХРВАТСКА СТРАНКА 
ПРАВА БиХ (017) 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00% 

1705 
ХРВАТСКА 
РЕПУБЛИКАНСКА 
СТРАНКА 

18,000.00 18,000.00 0.00 100.00% 

90046 ХДЗ БИХ, ХКДУ БИХ 144,000.00 144,000.00 0.00 100.00% 

90061 ХСП ДР. А.СТАРЧЕВИЋ-
ХДУ  9,000.00 9,000.00 0.00 100.00% 

90062 
ХРВАТСКО ЗАЈЕДНИШТВО-
ХДЗ 1990-ХС-ХКДУ-ХРАСТ-
ХНЛ 

27,000.00 27,000.00 0.00 100.00% 

УКУПНО ЗАПАДНОХЕРЦЕГОВАЧКИ КАНТОН 207,000.00 207,000.00 0.00 100.00% 

210 ЛИВАЊСКИ КАНТОН 

8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

8,000.00 8,000.00 0.00 100.00% 

27 
ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

16,000.00 16,000.00 0.00 100.00% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 16,000.00 16,000.00 0.00 100.00% 

515 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 
СНСД  

24,000.00 24,000.00 0.00 100.00% 

769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 1990  32,000.00 32,000.00 0.00 100.00% 

1200 СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00% 

1703 ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА 
ЛИСТА 32,000.00 32,000.00 0.00 100.00% 

1705 
ХРВАТСКА 
РЕПУБЛИКАНСКА 
СТРАНКА 

8,000.00 8,000.00 0.00 100.00% 

2322 ЖУПАНИЈСКА НЕОВИСНА 
ЛИСТА 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00% 

2802 ХРВАТСКИ НАЦИОНАЛНИ 
ПОМАК 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00% 

80002 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-
САМОСТАЛНИ ВИЈЕЋНИК 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00% 

УКУПНО ЛИВАЊСКИ КАНТОН 200,000.00 200,000.00 0.00 100.00% 

201 УНСКО - САНСКИ 
КАНТОН 

8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

192,800.00 

7,230.00 -185,570.00 

30.00% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 7,230.00 7,230.00 

877 НАША СТРАНКА 7,230.00 7,230.00 

882 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКТИВНОСТИ  0.00 0.00 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ  7,230.00 7,230.00 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 7,230.00 7,230.00 

1701 ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 7,230.00 7,230.00 

2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 7,230.00 7,230.00 

90052 
А-СДА-ПОМАК ЗАЈЕДНО 
(А-СДА И НЕЗАВИСНА БХ 
ЛИСТА-2328) 

7,230.00 7,230.00 
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УКУПНО УНСКО - САНСКИ КАНТОН 192,800.00 57,840.00 -134,960.00 30.00% 

203 ПОСАВСКИ КАНТОН 

8 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 

ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

9,285.71 9,285.71 0.00 100.00% 

27 

ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

49,440.86 49,440.86 0.00 100.00% 

90 
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 
15,600.00 15,600.00 0.00 100.00% 

769 
ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА 1990  
16,714.29 16,714.29 0.00 100.00% 

1182 
САВЕЗ ЗА БОЉУ 

БУДУЋНОСТ БИХ  
9,285.71 9,285.71 0.00 100.00% 

1188 ПОСАВСКА СТРАНКА 9,285.71 9,285.71 0.00 100.00% 

2321 
ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 
9,285.71 9,285.71 0.00 100.00% 

80002 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-

САМОСТАЛНИ ВИЈЕЋНИК 
3,714.29 3,714.29 0.00 100.00% 

90058 
ХРВАТСКА СТРАНКА 

ПРАВА БИХ-ХНС 
7,387.72 7,387.72 0.00 100.00% 

УКУПНО ПОСАВСКИ КАНТОН 130,000.00 130,000.00 0.00 100.00% 

205 
БОСАНСКО - ПОДРИЊСКИ 

КАНТОН 

4 
СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
5,760.00 5,760.00 0.00 100.00% 

8 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 

ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

5,760.00 5,760.00 0.00 100.00% 

90 
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 
16,000.00 16,000.00 0.00 100.00% 

877 НАША СТРАНКА 2,880.00 2,880.00 0.00 100.00% 

882 
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 

АКТИВНОСТИ  
2,880.00 2,880.00 0.00 100.00% 

1182 
САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ  

5,760.00 5,760.00 0.00 100.00% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 8,960.00 8,960.00 0.00 100.00% 

1728 
ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
13,120.00 13,120.00 0.00 100.00% 

2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 2,880.00 2,880.00 0.00 100.00% 

2328 

НЕЗАВИСНА 

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА 

ЛИСТА 

10,240.00 10,240.00 0.00 100.00% 

90044 
ГОРАЖДАНСКА ПРИЧА 
(БНС, КП, ЛДС БИХ И НС 

РЗБ) 

5,760.00 5,760.00 0.00 100.00% 

УКУПНО БОСАНСКО - ПОДРИЊСКИ КАНТОН 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00% 

 207 
ХЕРЦЕГОВАЧКО - 

НЕРЕТВАНСКИ КАНТОН 

27 

ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

125,585.60 125,580.00 5.60 100.00% 

90 
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 
83,263.87 83,263.00 0.87 100.00% 

8 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

40,940.27 40,939.00 1.27 100.00% 

769 
ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 1990  

25,088.07 25,080.00 8.07 99.97% 

1182 
САВЕЗ ЗА БОЉУ 

БУДУЋНОСТ БИХ  
32,476.87 32,465.00 11.87 99.96% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 24,011.60 24,009.00 2.60 99.99% 

1705 

ХРВАТСКА 

РЕПУБЛИКАНСКА 
СТРАНКА 

24,011.60 24,009.00 2.60 99.99% 

17 
ХРВАТСКА СТРАНКА 

ПРАВА БиХ (017) 
7,391.80 7,389.00 2.80 99.96% 

 ХЕРЦЕГОВАЧКО - НЕРЕТВАНСКИ КАНТОН 362,769.68 362,734.00 35.68 99.99% 

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА КАНТОНА 3,863,831.67 3,226,702.28 -637,058.03 83.51% 
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Босна и Херцеговина 

Код 
Назив 
нивоа 
власти 

Код пол. 
субјекта Назив политичког субјекта 

Укупно 
планирана 
средства 

Укупно 
исплаћена 
средства 
из буџета 

Укупно 
уплаћена 
средства 
на рачун 
странке 

Утрошена 
средства 

за рад 
клуба 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1000 ДРЖАВА 

090 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 117,142.86 117,129.83 85,627.16 31,502.67 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 100,714.28 

100,545.41 
36,557.15 

56,488.26 
1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 7,500.00 

027 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА БИХ 83,928.57 83,848.64 20,607.15 63,241.49 

018 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 97,500.01 97,008.65 

29,357.15 
47,294.35 

440 ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА  20,357.15 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 50,357.15 50,260.30 25,757.16 24,503.14 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ 
БИХ - ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ 77,500.01 77,184.74 

46,357.15 
1,270.44 

2321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 29,557.15 

008 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

77,142.86 76,730.08 63,457.15 13,272.93 

882 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКТИВНОСТИ  30,357.15 30,068.66 28,905.16 1,163.50 

877 НАША СТРАНКА И НЕЗАВИСНИ 
БЛОК 84,285.72 83,242.89 

46,357.15 
8,278.59 

2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 28,607.15 

80017 

СРПСКИ КЛУБ У ПД ПСБИХ 
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 60,714.30 60,292.95 

20,357.15 
19,578.65 СРПСКИ КЛУБ У ПД ПСБИХ  

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 20,357.15 

80014 КЛУБ ДЕЛАГАТА ХРВАТСКОГ 
НАРОДА У ДН ПСБИХ ХДЗ БИХ 63,571.42 60,185.00 17,500.00 42,685.00 

80012 

КЛУБ ДЕЛАГАТА СРПСКОГ 
НАРОДА У ДН ПСБИХ   СДС 56,785.71 56,250.90 

0.00 
44,250.90 КЛУБ ДЕЛАГАТА СРПСКОГ 

НАРОДА У ДН ПСБИХ СНСД 12,000.00 

80013 

КЛУБ ДЕЛАГАТА БОШЊАЧКОГ 
НАРОДА У ДН ПСБИХ СДА         

50,000.00 49,410.52 

24,600.00 

8,410.52 КЛУБ ДЕЛАГАТА БОШЊАЧКОГ 
НАРОДА У ДН ПСБИХ СББ БИХ  8,200.00 

КЛУБ ДЕЛАГАТА БОШЊАЧКОГ 
НАРОДА У ДН ПСБИХ СДП БИХ 8,200.00 

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 950,000.04 942,158.57 580,218.13 361,940.44 

Прилог 4.  Преглед исплаћених средстава политичким субјектима у 2021. години из 

буџета БиХ, ентитетских буџета и буџета Брчко дистрикта БиХ 
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Федерација Босне и Херцеговине 

Код 
Назив 
нивоа 
власти 

Код пол. 
субјекта Назив политичког субјекта  

Укупно 
планирана 
средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А 
ЕНТИТЕТ 

ФБИХ 

4 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 45,787.00 45,787.00 0.00 100.00% 

8 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БИХ 253,480.00 253,480.00 0.00 100.00% 

17 ХРВАТСКА СТРАНКА 
ПРАВА БиХ  12,699.00 12,699.00 0.00 100.00% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 315,019.00 315,019.00 0.00 100.00% 

769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 1990 28,083.00 28,083.00 0.00 100.00% 

877 НАША СТРАНКА 107,326.00 107,326.00 0.00 100.00% 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ 115,019.00 115,019.00 0.00 100.00% 

1200 СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА 45,787.00 0.00 -45,787.00 0.00% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 53,480.00 53,480.00 0.00 100.00% 

1701 ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 61,172.00 61,172.00 0.00 100.00% 

1703 ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА 
ЛИСТА 12,699.00 12,699.00 0.00 100.00% 

1728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 53,480.00 53,480.00 0.00 100.00% 

2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 68,864.00 68,864.00 0.00 100.00% 

2317 Политичка организација 
НАРОД И ПРАВДА 61,172.00 61,172.00 0.00 100.00% 

2321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 76,556.00 76,556.00 0.00 100.00% 

90041 

КОАЛИЦИЈА ХДЗ БИХ, ХСС, 
ХКДУ БИХ, ХСП-НХС, ХСП 
ДР. АС БИХ, ХДУ БИХ, ХСС 
СР 

222,710.00 222,710.00 0.00 100.00% 

90044 
ГОРАЖДАНСКА ПРИЧА 
(БНС, КП, ЛДС БИХ И НС 
РЗБ) 

53,480.00 53,480.00 0.00 100.00% 

90045 
ХДЗ БИХ, ХКДУ БИХ, ХСП-
ХНС, ХСП ДР. АС БИХ, ХДУ 
БИХ 

61,172.00 61,172.00 0.00 100.00% 

90046 ХДЗ БИХ, ХКДУ БИХ 61,172.00 61,172.00 0.00 100.00% 

90047 БИХ ПОБЈЕЂУЈЕ (ДФ-ГС) 115,019.00 115,019.00 0.00 100.00% 

90048 СРПСКА ЛИСТА (СНСД, 
ДНС, СП) 68,863.00 68,863.00 0.00 100.00% 

90049 
А-СДА ЗА ЕВРОПСКУ БИХ 
(А-СДА И САВЕЗ ЗА СТАРИ 
ГРАД) 

61,172.00 61,172.00 0.00 100.00% 

90059 А-СДА-ПОМАК-ЗАЈЕДНО 45,787.00 45,787.00 0.00 100.00% 

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ 1,999,998.00 1,954,211.00 -45,787.00 97.71% 
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Република Српска 

Код Назив нивоа 
власти 

Код пол. 
субјекта Назив политичког субјекта  

Укупно 
планирана 

средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б ЕНТИТЕТ РС 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 1,157,400.84 1,060,950.77 -96,450.07 91.67% 

90060 СДС-СРС РС 703,425.84 644,807.02 -58,618.82 91.67% 

461 ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ 
САВЕЗ 552,099.26 506,090.93 -46,008.33 91.67% 

440 ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА  438,607.80 402,057.15 -36,550.65 91.67% 

74 СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА 362,943.24 332,697.97 -30,245.27 91.67% 

1718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ 
ПОКРЕТ 249,447.84 228,660.52 -20,787.32 91.67% 

1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 211,626.60 193,991.05 -17,635.55 91.67% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 124,723.92 114,330.26 -10,393.66 91.67% 

769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 1990  62,361.96 57,165.13 -5,196.83 91.67% 

4 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 62,361.96 57,165.13 -5,196.83 91.67% 

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 3,924,999.26 3,597,915.93 -327,083.33 91.67% 
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Брчко дистрикт БиХ 

Код Назив нивоа 
власти 

Код 
пол. 

субјекта 
Назив политичког субјекта  

Укупно 
планирана 
средства 

Укупно 
уплаћена 
средства 

Више/ 
мање 

уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 

1 2 3 4 5 6 7 8 

200Ц 
БРЧКО 

ДИСТРИКТ 
БИХ 

4 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

18 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

27 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА БИХ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

74 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

90 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

440 ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА  3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

455 ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА БИХ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

461 ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

725 ПАРТИЈА ПРИВРЕДНОГ 
ПРОГРЕСА 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 1990  3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ БИХ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

1730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

2500 
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА 
"БРЧАНСКА ИНИЦИЈАТИВА" 
БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 

3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 22,679.91 22,679.91 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 22,679.91 22,679.91 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 18,163.78 18,163.78 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

80000 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ-НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 13,647.64 13,647.64 0.00 100.00% 

90019 СНСД-ДНС 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

90063 БХ БЛОК-СДП БИХ И НС БИХ 3,333.33 3,333.33 0.00 100.00% 

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 259,999.94 259,999.94 0.00 100.00% 
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Прилог 5 – Преглед санкционисаних политичких странака и одговорних лица у 2021. 
години 

Новчане казне за политичке странке 

Ред. 
бр. Код Назив политичке странке Број и датум одлуке 

Износ казне 
(КМ) 

1. 
008 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 

БИХ 05-1-07-6-1240/20 од 26.05.2021. 15,900.00 

2. 1182 САВЕЗ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ БИХ 05-1-07-6-1241/20 од 26.05.2021. 10,000.00 

3. 090 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 05-1-07-6-1242/20 од 26.05.2021. 12,000.00 

4. 1698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 05-1-07-6-1243/20 од 26.05.2021. 9,000.00 

5. 2314  НЕЗАВИСНИ БЛОК 05-1-07-6-1248/20 од 26.05.2021. 27,000.00 

6. 018 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 05-1-07-6-1249/20 од 26.05.2021. 10,000.00 

7. 877 ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАЂАНА „НАША СТРАНКА“ 05-1-07-6-1250/20 од 26.05.2021. 20,000.00 

8. 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 05-1-07-6-1251/20 од 26.05.2021. 11,200.00 

9. 461 ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ   05-1-07-6-1252/20 од 26.05.2021. 10,000.00 

10. 1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 05-1-07-6-1253/20 од 26.05.2021. 12,500.00 

11. 074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 05-1-07-6-1254/20 од 26.05.2021. 16,100.00 

12. 1971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 05-1-07-6-1257/20 од 26.05.2021. 21,000.00 

13. 2328 НЕЗАВИСНА 
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 05-1-07-6-1258/20 од 26.05.2021. 7,500.00 

14. 2320 ПЛАТФОРМА ЗА ПРОГРЕС 05-1-07-6-1259/20 од 26.05.2021. 7,500.00 

15. 440 ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА 05-1-07-6-1260/20 од 26.05.2021. 5,000.00 

16. 001 
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА 
ПАТРИОТСКА СТРАНКА-СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 

05-1-07-6-1261/20 од 26.05.2021. 5,500.00 

17. 769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 1990 05-1-07-6-1262/20 од 26.05.2021. 9,500.00 

18. 1728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 05-1-07-6-1263/20 од 26.05.2021. 7,700.00 

19. 027 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА БИХ 05-1-07-6-1264/20 од 26.05.2021. 6,500.00 

20. 1718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 05-1-07-6-1265/20 од 26.05.2021. 4,000.00 

21. 1701 ЛАБУРИСТИЧКА СТРАНКА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 05-1-07-6-1266/20 од 26.05.2021. 2,500.00 
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Ред. 
бр. Код Назив политичке странке Број и датум одлуке 

Износ казне 
(КМ) 

22.  513 
СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА-
УМИРОВЉЕНИКА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

05-1-07-6-1267/20 од 26.05.2021. 5,500.00 

23.  1694 НАПРЕДНА СРПСКА-НС 05-1-07-6-1268/20 од 26.05.2021. 4,500.00 

24.  1190 СТРАНКА ДИЈАСПОРЕ БИХ 05-1-07-6-1269/20 од 26.05.2021. 4,500.00 

25.  016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   05-1-07-6-1270/20 од 26.05.2021. 4,500.00 

26.  1200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 05-1-07-6-1271/20 од 26.05.2021. 6,000.00 

27.  734 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 05-1-07-6-1272/20 од 26.05.2021. 6,000.00 

28.  882 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКТИВНОСТИ 05-1-07-6-1273/20 од 26.05.2021. 2,500.00 

29.  502 НАРОДНА СТРАНКА „РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК“   05-1-07-6-1274/20 од 26.05.2021. 3,000.00 

30.  515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 05-1-07-6-1275/20 од 26.05.2021. 3,500.00 

31.  2291 НОВИ БОШЊАЧКИ ПОКРЕТ 05-1-07-6-1276/20 од 26.05.2021. 2,000.00 

32.  2316 БОШЊАЧКИ ПОКРЕТ 05-1-07-6-1277/20 од 26.05.2021. 2,000.00 

33.  2317 ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
„НАРОД И ПРАВДА“   05-1-07-6-1278/20 од 26.05.2021. 2,500.00 

34.  020 ГРАЂАНСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА БИХ   05-1-07-6-1279/20 од 26.05.2021. 7,500.00 

35.  2072 ГРАЂАНСКИ САВЕЗ   05-1-07-6-1280/20 од 26.05.2021. 3,900.00 

36.  2319 БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА 05-1-07-6-1282/20 од 26.05.2021. 4,500.00 

37.  2313 ПОКРЕТ МОСТ 21 05-1-07-6-1283/20 од 26.05.2021. 1,850.00 

38.  1989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ 05-1-07-6-1284/20 од 26.05.2021. 3,000.00 

39.  
1714 ХРВАТСКИ САВЕЗ ХКДУ-ХРАСТ    05-1-07-6-1285/20 од 26.05.2021. 2,000.00 

40.  366 ХРВАТСКА СТРАНКА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 05-1-07-6-1286/20 од 26.05.2021. 3,500.00 

41.  455 ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА БИХ 05-1-07-6-1287/20 од 26.05.2021. 3,500.00 

42.  2325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 05-1-07-6-1289/20 од 26.05.2021. 2,000.00 



138 

Ред. 
бр. Код Назив политичке странке Број и датум одлуке 

Износ казне 
(КМ) 

43.  2321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 05-1-07-6-1290/20 од 26.05.2021. 2,000.00 

44.  2323 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ  05-1-07-6-1291/20 од 26.05.2021. 5,500.00 

45.  2010 
ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА-
"БРАЋА РАДИЋ“ БРЧКО ДИСТРИКТ 
БИХ 

05-1-07-6-1292/20 од 26.05.2021. 2,500.00 

46.  1872 
ПОЛИТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
„ПОКРЕТ УСПЈЕШНА СРПСКА-ДР. 
ЗЛАТКО МАКСИМОВИЋ“   

05-1-07-6-1293/20 од 26.05.2021. 2,500.00 

47.  005 ХРВАТСКА КРШЋАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БИХ 05-1-07-6-1294/20 од 26.05.2021. 1,500.00 

48.  2329 САВЕЗ ОСТАНАК 05-1-07-6-1295/20 од 26.05.2021. 1,500.00 

49.  049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ-
МИЛЕ МАРЧЕТА 05-1-07-6-1296/20 од 26.05.2021. 4,000.00 

50.  1711 ДЕМОКРАТСКА ОБИТЕЉСКА 
СТРАНКА 05-1-07-6-1297/20 од 26.05.2021. 2,000.00 

51.  1290 ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА   05-1-07-6-1298/20 од 26.05.2021. 4,500.00 

52.  1290 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ 05-1-07-6-1299/20 од 26.05.2021. 1,500.00 

53.  1188 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА 
ДР.АНТЕ СТАРЧЕВИЋ  БИХ   05-1-07-6-1300/20 од 26.05.2021. 1,000.00 

УКУПНО ИЗРЕЧЕНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ 337,150.00 

 
 

Административна мјера – забрана политичким странкама да се кандидују за учешће на 
наредним изборима 

Ред. бр. Код странке Назив политичке странке Одлука ЦИК БиХ 

1. 69 СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 05-1-07-6-426/21 од 18.11.2021. 

2. 732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  „9. 
ЈАНУАР“ 05-1-07-6-429/21 од 18.11.2021. 

3. 734 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ 05-1-07-6-430/21 од 18.11.2021. 

4. 762 БХ СЛОБОДНИ ДЕМОКРАТИ 05-1-07-6-431/21 од 18.11.2021. 

5. 1262 ПРИВРЕДНИ НАРОДНИ ПОКРЕТ 
БИХ 05-1-07-6-434/21 од 18.11.2021. 

6. 1272 ЛИСТА ЗА БУГОЈНО 05-1-07-6-435/21 од 18.11.2021. 

7. 1711 ДЕМОКРАТСКА ОБИТЕЉСКА 
СТРАНКА 05-1-07-6-436/21 од 18.11.2021. 
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Ред. бр. Код странке Назив политичке странке Одлука ЦИК БиХ 

8. 1971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 05-1-07-6-437/21 од 18.11.2021. 

9. 2094 АУТОХТОНА ХРВАТСКА СТРАНКА 
ПРАВА БИХ 05-1-07-6-440/21 од 18.11.2021. 

10. 2097 ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА 
БИХ 05-1-07-6-441/21 од 18.11.2021. 

11. 2293 НОВА АЛТЕРНАТИВА- СТРАНКА 
РАДА И РАЗВОЈА 05-1-07-6-442/21 од 18.11.2021. 

12. 2419 САВЕЗ КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ 05-1-07-6-444/21 од 18.11.2021. 

13. 2682 ВАШ ПОКРЕТ 05-1-07-6-443/21 од 18.11.2021. 

14. 2695 НЕЗАВИСНА ЛИСТА-ПОЗИТИВНА 
ЖИВИНИЧКА ПРИЧА 05-1-07-6-445/21 од 18.11.2021. 
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Прилог 6.  Преглед политичких странака које су 2021. године брисане  из судског 
регистра 
 
Политичке странке брисане  из судског регистра на приједлог Централне изборне комисије БиХ   

Ред. 
број Код Назив политичке странке Назив суда Број и датум рјешења о брисању 

странке из судског регистра 

1 
730 Социјалдемократска унија 

Босне и Херцеговине Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000015 од 05.01.2021. 

2 1254 Нови покрет Босне и 
Херцеговине Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000020 од 05.01.2021 

3 1875 Нова босанскохерцеговачка 
патриотска странка Опћински суд у Тузли 032-0-Рег-20-001723 од 05.01.2021. 

4 2315 Комунистичка народна партија 
Босне и Херцеговине Опћински суд у Тузли 032-0-Рег-20-001740 од 04.01.2021. 

5 1721 Странка правде и повјерења Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000016 од 12.01.2021. 

6 1184 Твоја и моја странка у Босни и 
Херцеговини Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000017 од 05.01.2021. 

7 370 
Конгресна народна странка 
заштите права бораца и грађана 
- правде и морала  БиХ 

Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000019 од 07.01.2021. 

8 1268 Странка европске 
социјалдемократије Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000019 од 07.01.2021. 

9 1007 Политичка организација грађана 
¨Снага Босне¨ Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000013 од 12.01.2021. 

10 1276 Комунистичка партија Опћински суд у Сарајеву 065-0-Ф1-20-000018 од 12.01.2021. 

11 761 Независна демократска странка Основни суд у Бијељини 080-0-Ф1-20-000 088 од 
15.02.2021. 

12 2069 "Снага нове генерације" 
Бијељина Основни суд у Бијељини 080-0-Ф1-20-000 089 од 

15.02.2021. 

13 408 Уједињена хрватска странка 
права БиХ Опћински суд у Мостару Р/2-20 од 11.03.2021. 

14 518 Хрватски правашки блок БиХ Опћински суд у Широком 
Бријегу 064 0 Ф1 20 000 003 од 05.05.2021. 

 
Политичке странке брисане из судског регистра на основи одлуке органа странке 

Ред. 
број Код Назив политичке странке Назив суда Број и датум рјешења о брисању 

странке из судског регистра 

1 2018 Хрватска листа за Ливно Опћински суд у Ливну 068-0-Ф-20-000001 од 20.04.2021. 

2 1015 Кладушка странка привредног 
просперитета Опћински суд у Бихаћу 007-0-РегПО-21-000003 од 

06.07.2021. године 

3 2424 Политички грађански фронт Основни суд у Бањој Луци Рп-1/19 од 05.10.2021. 

4 2500 
Политичка партија "Брчанска 
иницијатива" Брчко дистрикта 
БиХ 

Основни Суд Брчко 
дистрикт БиХ 096-0-Ф1-21-000413 од 16.12.2021. 
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ПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА О 

ВИЈЕЋУ 
МИНИСТАРА БиХ



143 

1. Провјера кандидата за Савјет министара БиХ

413. У складу са Законом о Савјету министара Босне и Херцеговине 126 , Централна
изборна комисија БиХ надлежна је да оцјењује, на основу достављених
информација и података из службене евиденције, да ли кандидат за
предсједавајућег, министра и замјеника министра у Савјету министара Босне и
Херцеговине испуњава услове за именовање и потврду о томе доставља тијелу
надлежном за именовање.

414. У извјештајном периоду није било провјера кандидата за функцију у Савјету
министара Босне и Херцеговине.

2. Провјера кандидата за позиције директора и замјеника
директора Агенције за превенцију корупције и
координацију борбе против корупције

415. У складу с  чланом 10ц. и 10д. тачка б) Закона о Савјету министара Босне и
Херцеговине, а у вези са чланом 13. став (1) Закона о Агенцији за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције, Централна изборна комисија
БиХ је дана 21. 06. 2021. године примила акт предсједавајућег Комисије за избор
и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, којим су достављени
попуњени обрасци, прописани од стране Централне изборне комисије БиХ, за
кандидате за функцију  директора и замјенике директора Агенције.

416. Достављени су обрасци за укупно 16 кандидата, те су извршене сљедеће провјере
у складу са чланом 1.6, 1.7, 1.8 став (4), 4.2 Изборног закона БиХ:

- Да ли је кандидат на издржавању казне изречене од стране Међународног суда
за ратне злочине за бившу Југославију, или је под оптужницом Суда, а није се
повиновао наредби да се појави пред Судом (члан 1.6 Изборног закона БиХ);

- Да ли је кандидат на издржавању казне коју је изрекао Суд Босне и
Херцеговине, суд Републике Српске или суд Федерације Босне и Херцеговине
и суд Брчко Дистрикта БиХ или се није повиновао наредби да се појави пред
Судом БиХ, судом Републике Српске или судом Федерације БиХ и судом Брчко
дистрикта БиХ због озбиљних повреда хуманитарног права, а Међународни суд
за ратне злочине за бившу Југославију разматрао је његов досије прије хапшења
утврдио да задовољава међународне правне стандарде (члан 1.7 Изборног
закона БиХ);

- Чланом 1.8 став (4) Изборног закона БиХ прописано је да једно лице може
обављати највише једну непосредно изабрану јавну дужност или највише једну
непосредно и једну посредно изабрану дужност, осим ако овим законом није
другачије регулисано. Неспојиво је истовремено вршење ових функција са
вршењем функција у извршним органима власти, осим у периоду док се не

126 „Службени гласник БиХ“, бр.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 и 24/08 
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конституишу извршни органи власти изабрани на редовним изборима у истом 
изборном циклусу. Такође је неспојиво истовремено вршење више од једне 
функције у извршним органима власти.  

- Да ли је кандидат уписан у Централни бирачки списак (члан 4.2 Изборног 
закона БиХ). 

 
417. На основу извршених провјера, утврђено је да сви предложени кандидати 

испуњавају услове за именовање за функцију директора и замјеника директора 
Агенције за превенцију корупције и координација борбе против корупције, 
прописане одредбама члана 1.6, 1.7, 1.8 став (4) и 4.2  Изборног закона БиХ, о чему 
је Централна изборна комисија БиХ издала потврде за сљедеће кандидате: Хасим 
Шаботић, Гордана Шекарић, Ранко Шакота, Елвис Конџић, Душко Дрљача, Семир 
Шут, Ивана Корајлић, Дамирка Миоч, Раде Ристовић,  Драган Брковић, Владица 
Бабић, Марин Вукоја, Предраг Јовић, Илма Мехић Јусуфбашић, Емир Мехмедовић 
и Слађенко Черкез. 

    

3. Закључна разматрања  
 
418. Током 2021. године није било провјера кандидата за функцију у Савјету министара 

БиХ. 
 
419. У извјештајном периоду извршене су провјере за 16 кандидата за функцију 

директора и замјенике директора Агенције, у складу са Законом о Агенцији за 
превенцију корупције и координацију борбе против корупције. 
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1. Активности Центра за едукацију 
 

420. Центар за едукацију Централне изборне комисије БиХ основан је одлуком 
Централне изборне комисије БиХ („Службени гласник БиХ“, број 103/13) с циљем 
едукације тијела за провођење избора и свих учесника из области избора и 
финансирања политичких странака, како на нивоу Босне и Херцеговине, тако и на 
регионалном и међународном нивоу. 

 
421. Оснивањем Центра за едукацију Централна изборна комисија БиХ је осигурала 

сталан и адекватан простор за испуњење законом утврђене обавезе континуиране 
обуке чланова тијела за провођење избора. Организовањем едукативних 
радионица, семинара и предавања истакнутих изборних, домаћих и међународних 
експерата, како за чланове изборне администрације тако и за представнике 
политичких субјеката, медије, невладине организације и сл. омогућиће се 
квалитетнија и континуирана обука, тренинг и професионално усавршавање свих 
учесника у изборном процесу у БиХ. 

 
422. Центар за едукацију који је отворен 9. октобра 2017. године располаже 

конференцијском салом капацитета 110 мјеста, опремом за видеопројекције и 
озвучење, опремом за симултано превођење, бежичним приступом интернету, 
кафетеријом и погодан је за организирање конференција, семинара, округлих 
столова, радионица и предавања. 

 
423. Наставни план и програм Центра за едукацију је припремљен у оквиру пројекта 

подршке Савјета Европе активностима Централне изборне комисије БиХ, а 
предвиђен је програм обавезних и факултативних обука, те каталогизација тема и 
области едукације, прилагођених специфичним потребама и намјени овог центра, 
међу којима су:  
- уско специјализоване обуке и тренинзи за чланове изборних комисија у БиХ, 

прилагођене временском плану изборних активности, 
- обуке представника политичких субјеката из области примјене Закона о 

финансирању политичких странака и области финансирања изборне кампање, 
- обуке за представнике политичких странака из области пријаве и овјере за 

учешће на изборима, 
- обуке за представнике електронских и принтаних медија о изборном процесу у 

БиХ, 
- тренинзи тренера за представнике невладиног сектора из области едукације 

бирача, 
- одржавање постизборних конференција.127 
 

424. У циљу бољег разумијевања и примјене Плана и програма едукације чланова 
тијела за провођење избора, којег је донијела Централна изборна комисија БиХ 
децембра 2017. године, као и олакшану израду оперативног плана и програма 
едукације тијела за провођење избора у БиХ, као обавезног дијела документације 
сваког предавача у 2018. години, уз подршку ОЕБС БиХ је припремљена 
Јединствена методологија за израду наставног плана и програма обуке чланова 
бирачких одбора у Босни и Херцеговини која је намијењена превасходно 
предавачима/тренерима.  

 
                                                 
127 План и програм едукације чланова тијела за провођење избора је доступан на Интерент-страници Центра за 
едукацију:  https://bit.ly/3tWSdbX  

https://bit.ly/3tWSdbX
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425. У извјештајном периоду проведене су сљедеће активности из дјелокруга Центра 
за едукацију Централне изборне комисије БиХ.  

 

1.1. Промовисање иницијативе за обиљежавање Свјетског дана 
избора 

426. На конференцији Удружења европских изборних званичника (Association of 
European Election Officilas – ACEEEO/АЦЕЕЕО) одржаној 2005. године, више од 
20 земаља чланица договорило се о покретању иницијативе да се први четвртак у 
мјесецу фебруару утемељи као дан који би у цијелом свијету представљао 
заштитни знак демократских избора, односно као Свјетски дан избора (Global 
Election Day – GED/ГЕД). 

 
427. Тим поводом, Централна изборна комисија БиХ је 04. 02. 2021. године петнаесту 

годину промовисала ту иницијативу и у континуитету дала снажну подршку 
Иницијативи АЦЕЕЕО-а да се први четвртак у фебруару обиљежава као Свјетски 
дан избора. Одржана је свечана сједница Централне изборне комисија БиХ, а због 
пандемије КОВИД-19 обиљежавање ове инцијативе је организирано путем онлајн 
платформе и на захтјев АЦЕЕЕО-а припремљена је сликовна ретроспектива избора  
у Босни и Херцеговини од 2002. до 2020. године која је објављена на званичним 
страницама АЦЕЕЕО-а.  

 

 
  Ретроспектива избора у БиХ од 2002. до 2020. године у фотографијама 
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1.2. Обуке изборне администрације 
 
Редовне обуке 
 
428. Обука изборне администрације је вршена у складу с Планом и програмом 

едукације органа за провођење избора за 2021. годину, а којим су дефинисане теме, 
датуми и мјеста одржавања обука органа за провођење избора. Едукације 
обухваћене Планом и програмом су „Процедуре гласања и бројања на дан избора 
– пријевремени избори за начелника”, „Едукација запослених у центрима за 
бирачки списак”, „Постизборна конференција – Локални избори 2020”, „Обука 
контролора изборних резултата” и „Обука новоименованих чланова изборних 
комисија". 
 

429. У оквиру припремних активности за провођење пријевремених избора службеници 
Централне изборне комисије БиХ проводе обавезну обуку чланова изборне 
комисије, а потом именоване чланове бирачких одбора обучава изборна комисија 
основне изборне јединице. У 2021. години обука чланова бирачких одбора за 
пријевремене изборе  извршена је уз надгледање, те техничку помоћ  службеника 
Централне изборне комисија БиХ. 

 
 
Тренинг тренера изборних комисија 
 
430. У периоду од новембра 2021. године до краја марта 2022. године, а у оквиру 

пројекта Савјета Европе „Подршка интегралном и инклузивном изборном процесу 
у Босни и Херцеговини”, Централна изборна комисија БиХ и Савјет Европе су 
имплементирали пројекат  „Тренинг тренера изборних комисија“. 
 

431. Циљ пројекта је био увећање фонда високостручних кадрова односно тренера 
изборне администрације у БиХ и то прије свега бирачких одбора. 
 

432. Кроз едукацију и цертификовање тренера изборне администрације планирано је да 
се из сваке изборне комисије основне изборне јединице обуче чланови изборне 
комисије који ће за провођење Општих избора 2022. године обучавати 
предсједнике бирачких одбора и њихове замјенике у својој основној изборној 
јединици. 
 

433. Обука је обухватила седам тематских цјелина: 1) Међународни стандарди у 
области избора и добра пракса, 2) Прекршајна и кривична одговорност у изборном 
процесу, 3) Одређивање бирачких мјеста и процедуре именовања чланова 
бирачких одбора, 4) Надлежности бирачког одбора и руковођење радом на 
бирачком мјесту, 5) Идентификација, могућност аутентификације бирача и процес 
гласања на бирачком мјесту, 6) Бројање гласачких листића, утврђивање резултата 
гласања, процедуре поврата изборног материјала изборној комисији, 7) 
Методологија едукације чланова бирачких одбора.  

 
434. Предавачи на тренингу су били чланови Централне изборне комисија БиХ (др Суад 

Арнаутовић, др Ахмет Шантић, Вања Бијелица Прутина, Јован Калаба и Владо 
Рогић), запосленици Секретаријата Централне изборне комисије БиХ (Вељко 
Петровић, Татјана Трифковић, Младен Вичевић и Мустафа Лаковић), 
представници правосудних функција у БиХ (Зекерија Мујкановић, Главни тужилац 
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Брчко дистрикта БиХ, Паво Радош, замјеник главног тужиоца Брчко дистрикта 
БиХ) и предавач Савјета Европе (Merce Castels).  

 
435. Током трајања пројекта укупно је одржано седам обука у шест регионалних 

центара. Преглед термина одржавања обука по регионалним центрима, број 
позваних чланова изборних комисија и број полазника који су успјешно завршили 
обуку је дат у наредној табели.  

 
Табела 18. Обуке по регионалним центрима и подаци о полазницима обука  

“Тренинг тренера изборних комисија” 
Регионални центар Термин обуке Позвано чланова Обуку прошло 

Сарајево 12-14.11.2021.  53 39 
Теслић 17-19.12.2021.  40 21 

Бања Лука 21-23.01.2022.  60 48 
Тузла 28-30.01.2022.  56 38 

Мостар 11-13.02.2022.  54 49 
Зеница 18-20.02.2022.  62 55 

Сарајево 25-27.03.2022.  44 43 
 УКУПНО 369 293 

 
 

 

 

 

Тренинг тренера изборних 
комисија 

Сарајево, 11-13. 11. 2021. године 

Тренинг тренера изборних комисија 
 Теслић, 18-20.12.2021.године 
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Тренинг тренера изборних комисија 
Бања Лука, 22 - 24.01.2022. године 

Тренинг тренера изборних комисија 
Тузла, 29 - 31.01.2022. године 

Тренинг тренера изборних комисија,  Мостар, 12- 14.02.2022. године 

Тренинг тренера изборних комисија, Зеница, 19- 21.02.2022. године 
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Тренинг тренера изборних комисија за новоименоване чланове  
општинских/градских изборних комисија, Сарајево, 25-27.03.2022. године 

436. Полазници обуке су полагали писани тест који се састојао од 10 питања.
Успјешним полазницима обуке чланови Централне изборне комисије БиХ су
уручили цертификате.

437. Као резутат пројектних активности укупно 293 тренера су обучена и
цертификована од чега су 122 новоименовани чланови изборних комисија који су
први пут именовани у изборну комисија.

438. Након завршетка обука у свакој од 143 изборне комисије постоји бар један
цертификован тренер за обуку бирачких одбора  док у четири изборне комисија
има по пет цертификованих тренера.

Обука из области “Друштвени медији, изборни интегритет и дезинформације”  - 
СМЕИД (SMEID) 

439. У данашњем динамичном политичком и информацијском окружењу, свако тијело
за управљање изборима у неком тренутку мора одговорити на изазове нетачних
информација и дезинформација.

440. У циљу израде плана, који би и Централној изборној комисији БиХ помогао да
ефикасно одговори на нетачне информације и дезинформације, те тиме унапређује
и повјерење јавности и заштиту изборног интегритета, прикључили смо се
СМЕИД/SMEID (Друштвени медији, изборни интегритет и дезинформације)
Радној групи, која дјелују при Међународој фондацији за изборне системе – ИФЕС
(IFES).

441. Током 2020. и 2021. године одржане су радионице које су обухватиле питања:
важност повећања транспарентности у раду тијела за провођење избора, едукације
бирача, борбу против дезинформација, кризно комуницирање, вриједности и
ризике повезане за алатима за изборни интегритет које развијају друштвени медији
и технолошке компаније.

442. У оквиру досадашњих активности представљен је и Комуникацијски водич за
изборне комисије током КОВИД-19 кризе, којим је, између осталог, указано да је
важно да у кризним ситуацијама изборне комисије функционишу на принципима:
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поузданости, искрености, отворености, јасноће, транспарентности и 
професионалности и да имају стратегију комуникације у кризним ситуацијама. 

443. Као резултат ове активности, Централна изборна комисија БиХ ће, прва у регији,
током 2022. године имати свој Приручник о кризним комуникацијама, прилагођен
босанскохерцеговачком окружењу и примјерима из досадашње праксе у борби
против нетачних информација и дезинформација.
На основу идентификованих вриједности које посједује Централна изборна
комисија БиХ, као што су: професионалност, стручност, отвореност и др.
Приручник ће, између осталог, садржавати и смјернице за брзи одговор
институције, што је нарочито важно чинити у вријеме изборног периода, када су
учесници у изборном процесу, посебно грађани, изложени великом броју нетачних
информација и дезинформација.

Обука из области сајбер-сигурности 

444. У сарадњи Централне изборне комисије БиХ и Међународне фондације за изборне
системе (ИФЕС - International Foundation for Electoral Systems) у периоду 22 -
23.11.2021. године односно 02 - 03. 12. 2021. су одржане дводневне обуке “Обука
о свјесности о кибернетичкој хигијени” за чланове Централне изборне комисије
БиХ и 39 запосленика Секретаријата Централне изборне комисије БиХ.

445. Циљеви обуке су били: пружити основно разумијевање кибернетичких пријетњи с
којима се свака организација свакодневно суочава; подићи свијест о томе како
интегрисати кибернетичку сигурност у свакодневни рад и придонијети укупној
сигурности организације и увести заједнички стандард за сигурно кибернетичко
понашање како би се спријечио и минимизирао утицај кибернетичких инцидената
које проузрокује људски фактор.

446. Дневни ред обуке је обухватио тематске цјелине: Увод у сајбер-сигурност и
изборе, Мјера сајбер-сигурности: Увод у сајбер-хигијену, Смјернице за сајбер-
хигијену: пасворди и 2ФА, Начела сајбер-хигијене.

447. Обуку су водили фацилитатори/службеници из Секретаријата Централне изборне
комисије БиХ, а под вођством Натие Кашакашвили (Natia Kashakashvili), Грузија
ИФЕС-овог међународног експерта за обуку и Томаса Чанусота (Thomas
Chanussot), ИФЕС-овг експерта за кибернетичку сигурност и изборне технологије.
Током претходних мјесеци је извршена детаљна обука фацилитатора по систему
тренинг тренера која се састојала од свакодневних тренинга и вјежби, а како би се
обучили за даљњи пренос знања полазницима ове обуке.

448. Радионица је одржана примјеном интерактивне методологије учења одраслих: рад
у групама и кориштење више онлајн алата за обуку као што су Ментиметер (алат
за припрему презентација, интерактивних анкета, квизова), Миро онлајн флипчарт
и Гугл Формс (Google Forms).

449. Извођење обуке је настављено у јануару 2022. године, путем ZООМ апликације, за
чланове изборних комисија основних изборних јединица.  Укупно је одржано 5
дводневних радионица у периоду од 10 - 25. 01. 2022. које су обухватиле 91
учесника (49 мушкараца и 42 жене) из 70 изборних комисија основних изборних
јединица.
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450. За све особе које су у потпуности похађале наведену обуку издати су сертификати.

Обука особља Службе за ревизију финансирања политичких странака на тему 
„Политичко финансирање“  

451. У периоду од 18-20. маја 2021. године одржана је тродневна едукација запослених
у Служби за ревизију финансирања политичких странака (5 особа) уз присуство
једног државног службеника из Одсјека за правне послове. Едукацију је
организовала Међународна фондација за изборне системе (ИФЕС) путем ZOOM
апликације, а на тему политичког финансирања (финансирања политичких
странака и финасирање изборне кампање).
Учесницима је презентована добра пракса других земаља као и кључна начела за
ефикасан надзор над приходима и расходима политичких странака, те вјежбе.

Постизборна конференција “Локални избори 2020. - Изазови и научене 
лекције” ( 7-8. децембар 2021. године) 

452. У периоду од 20. 09. 2021. до 31. 12. 2021. године Централна изборна комисија БиХ
је уз финансијску подршку Савјета Европе имплементирала активности на
организацији „Постизборне конференције „Локални избори 2020 – Изазови и
научене лекције“. Наведена активност је финансирана у оквиру пројекта подршке
интегралном и инклузивном изборном процесу, а који је саставни дио заједнички
усаглашеног и потврђеног „Акционог плана за Босну и Херцеговину 2018-2021.“
између Босне и Херцеговине и Савјета Европе унутар којег је, у дијелу плана 2.3.1
планирана подршка „Јачању демократског управљања и подтицање иновација“ са
посебним фокусом на област избора. Конференција је одржана у периоду  07 - 08.
12. 2021. године у Сарајеву.

453. Укупна вриједност пројекта је у износу од максимално 10.000 Евра што
представља један дио укупних трошкова постизборне конференције. Дио трошкова
конференције платила је Централна изборна комисија БиХ док су представници
општинских /градских изборних комисија сносили трошкове хотелског смјештаја
и превоза.

454. Конференција “Локални избори 2020. – Изазови и научене лекције  ” која је
окупила око 200 учесника представника општинских/градских изборних комисија,
изборне експерте из земље и иностранства укључујући представнике Савјета
Европе из Стразбура и Канцеларије Савјета Европе у Сарајеву, ОЕБС БиХ,
делегације Европске Уније у БиХ/Канцеларије специјалног представника Европске
Уније у БиХ, Међународне фондације за изборне системе (ИФЕС), УСАИД БиХ,
УНДП БиХ, представнике невладиног сектора у земљи и иностранству, медија и
представнике Секретаријата ЦИК БиХ представљала је форум за дискусију о
изазовима са којима се сусреће изборна администрација у Босни и Херцеговини.
Због пандемије КОВИД-19 Централна изборна комисија БиХ је организовала
комбиновани модел конференције: 89 учесника је било присутно на локацији
одржавања конференције и 107 учесника је пратило конференцију путем ZOOM-а.
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 .
 Пленарна сесија 

455. Конференцију је отворио Жељко Бакалар, предсједник Централне изборне
комисије БиХ, затим је услиједило поздравно обраћање Франка Дачлера (Franck
Daeschler), замјеника шефа Одјела за изборе и партиципативну демократију,
Савтјета Европе из Стразбура и Њ.Е. Амбасадора Катлин Кавалек (Kathleen
Kavalec), шефa  Мисије ОЕБС-а у БиХ.

Поздравна обраћања 

456. Дневни ред Конференције је обухватио контекст и проблематику провођења
Локалних избора 2020. године. Презентација изборног процеса 2020. године са
фокусом на изазове и научене лекције је обухватила дискусију о корацима које је
потребно предузети за превазилажење идентификованих изазова и припрему плана
за непредвиђене ситуације.
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Предсједници ГИК Градишка, 
ГИК Зеница и ОИК Бугојно 

Вања Бјелица-Прутина, чланица 
ЦИК БиХ и Селма Зунђа, 

предсједница ОИК Вогошћа 

Љиљана Оренди, чланица 
Изборне комисија Брчко 

дистрикта БиХ 
(путем ZOOM платформе) 

457. Презентацијом Иницијативе Централне изборне комисије БиХ за измјене и допуне
Изборног закона БиХ учесници конференције су упознати са коначним текстом
Иницијативе Централне изборне комисије БиХ за измјене и допуне Изборног
закона БиХ која је достављена у Парламентану скупштину БиХ.

458. У области дигитализације изборног процеса у БиХ презентоване су основне
информације о Стратегији и Акционом плану за побољшање интегритета,
транспарентности и ефикасности  изборног процеса у Босни и Херцеговине и
могућа технолошка унапређења за наредне изборе чиме се жељело указати на
потребу реформе изборног процеса и његову дигитализацију.

др Ахмет Шантић, члан ЦИК 
БиХ 

др Ирена Хаџиабдић, чланица 
ЦИК БиХ 

Јован Калаба, члан ЦИК БиХ 

459. Поводом 20. годишњице усвајања сталног Изборног закона БиХ припремљена је и
штампана публикација „Двадесет година сталног Изборног закона Босне и
Херцеговине“- Студија о развоју изборног права у Босни и Херцеговини од 2001.
до 2021. године којом је презентован досег досадашњих реформи изборног
законодавства и указало се на потребу за континуираним побољшањем изборног
законодавства у смислу суштинских побољшања.
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Публикација “20 година 
сталног Изборног закона 
Босне и Херцеговине” - 

Студија  о развоју изборног 
права у Босни и Херцеговини 

од 2001. до 2021. године 
 

 

 

 

 
 
 

Презентација публикације  
“20 година сталног Изборног 
закона Босне и Херцеговине”  
Студија  о развоју изборног 

права у Босни и Херцеговини  
од 2001. до 2021. године 

 
 

 

 
460. Закључци конференције ће бити кориштени за формулисање препорука за 

унапређење изборног процеса које ће Централна изборна комисија БиХ у свом 
Извјештају о провођењу закона и надлежности Централне изборне комисије Босне 
и Херцеговине доставити Парламентарној скупштини БиХ.  
 

       
1.3. Остале активности  
 
Обука особа одговорних за вођење пословних књига политичких странака, 
подношење финансијских извјештаја и овлаштених за контакте са ЦИК БиХ 
 
461. Дана 16. 03. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је путем ZOOM 

платформе одржала едукацију особа одговорних за вођење пословних књига 
политичких странака, подношење финансијских извјештаја и која су овлаштена да 
контактирају са Централном изборном комисијом БиХ под називом „Финансирање 
политичких странака“. 

 
462. Циљ едукације је био да се особама одговорним за вођење пословних књига 

политичких странака, подношење финансијских извјештаја и које су овлаштене да 
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контактирају са Централном изборном комисијом БиХ омогући стицање, односно 
проширење знања о прописаним изворима финансирања политичких странака, 
роковима, садржају и начину подношења финансијских извјештаја, те о 
надлежностима Централне изборне комисије БиХ у провођењу Закона о 
финансирању политичких странака. 

 

 
 

              
 
 
 

 
 
 
 

           Едукацију особа одговорних за вођење пословних књига политичких странака, 
подношење финансијских извјештаја и овлаштених за контакте са ЦИК БиХ 

 
463. Током едукације обрађене су двије тематске цјелине: „Закон о финансирању 

политичких странака и извори финансирања политичких странака“ и 
„Финансијско извјештавање политичких странака“. Предавачи и презентери су 
били државни службеници Службе за ревизију финансирања политичких странака. 
            

2. Закључна  разматрања 
 

464. У Извјештајном периоду активности из дјелокруга рада Центра за едукацију 
Централне изборне комисије БиХ су обухватиле: промоцију иницијативе за 
проглашење Свјетског дана избора, редовне обуке изборне администрације у 
складу с Планом и програмом едукације органа за провођење избора за 2021. 
годину, едукације обухваћене Планом и програмом су "Процедуре гласања и 
бројања на дан избора – пријевремени избори за начелника”, „Едукација 
запослених у центрима за бирачки списак” "Обука контролора изборних 
резултата” и „Обука новоименованих чланова изборних комисија", затим  обуку 
особа одговорних за вођење пословних књига политичких странака, подношење 
финансијских извјештаја и овлаштених за контакте са Централном изборном 
комисијом БиХ; организацију постизборне конференције „Локални избори 2020 - 
Изазови и научене лекције која је одржана у хибридном формату, обуку изборне 
администрације из области сајбер сигурности  те тренинг тренера бирачких одбора 
чија организација је започета у 2021. години и настављена у 2022. години. 

 
 
 

  



 

 
 

V ДИО 
 

 
 

МЕЂУНАРОДНА 
САРАДЊА, 

СЕМИНАРИ И 
ЕДУКАЦИЈЕ 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 

1. Учешће на посматрачким мисијама, међународним 
конференцијама и семинарима 
 

465. У периоду од 16. 09. 2021. до  21. 09. 2021. године, а на позив Централне изборне 
комисије Руске Федерације, двочлана делегација Централне изборне комисије БиХ 
посматрала је  изборе за руску Думу, који су одржани 19. 09. 2021. године. 

 
466. У периоду од 27. до 31. 09.  2021. године у Румунији (Букурешт) је одржана 30. 

годишња конференција и Генерална скупштина Удружења изборних званичника 
Европе (АЦЕЕЕО) која је окупила уживо или онлајн око 120 учесника. „Учешће 
младих у изборима“ и „Кампања и финансирање“ биле су теме конференције на којој 
су учествовали др Ирена Хаџиабдић, чланица Централне изборне комисије БиХ и 
Ермин Кос, шеф Сектора за изборе и информационе технологије у Секретаријату 
Централне изборне комисије БиХ. Представница Централне изборне комисије БиХ 
је предсједавала округлим столом на тему: Новац и политика - трендови и 
најважније измјене по питању финансирања кампање у посљедње двије деценије. 
Разговарано је о постигнутим реформама у посљедње двије декаде у вези са 
финансирањем политичких странака, те је закључено да све земље чланице АЦЕЕЕО-
а пролазе кроз пуно изазова у реформама, али су посвећене да наставе са 
модернизацијом система извјештавања о финансијама како би осигурале већу 
транспарентност. Осим тијела за провођење избора, у овом послу битна је улога и 
других организација и Институција, а посебно мониторинг група које могу помоћи 
бољој и детаљнијој контроли. 

 

      
         Учесници 30. годишње Конференције АЦЕЕЕО-а - Букурешт, новембар 2021. године 

 
467. У периоду од 30. 09. до 03. 10. 2021. године на позив Централне изборне комисије 

Грузије трочлана делегација Централне изборне комисије БиХ учествовала је у 
међународној посматрачкој мисији поводом одржавања Локалних избора у 
Грузији одржаних 02. 10. 2021. године. Током боравка у Грузији делегација 
Централне изборне комисије БиХ се састала са изборним комисијама Грузије и 
Републике Турске, посјетила Центар за бројање као и бирачка мјеста на дан 
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одржавања избора. Била је то прилика да се размијене и стекну нова искуства у 
провођењу избора.  

 

 
Делегација ЦИК БиХ  у посјети Грузији  

 

 
              Сусрет са представницима Врховног изборног вијећа Републике Турске 
 
468. У периоду 15-18. 10. 2021. године, а на позив Државне изборне комисије Сјеверне 

Македоније, двочлана делегација Централне изборне комисија БиХ посматрала је 
локалне изборе одржане у тој земљи 17. 10. 2021. године. 

 
469. У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ дана 23. 12. 2021. године делегација 

Централне изборне комисије БиХ је боравила у студијској посјети Државном 
изборном повјеренству (ДИП) Републике Хрватске. Циљ посјете је био размјена 
искустава и најбољих европских пракси у области финансирања политичких 
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странака. Делегацију Централне изборне комисије БиХ су чинили: Жељко Бакалар, 
предсједник, др Ахмет Шантић, члан, Горан Мишковић, генерални секретар, 
Хасида Гушић, шефица Службе за ревизију финансирања политичких странака и 
Сања Тошовић, шефица Одсјека за ревизијске послове, а ОЕБС Мисију у БиХ је 
представљао Ахмед Рифатбеговић, савјетник за политичка питања. Делегацију 
Централне изборне комисије БиХ су примили Весна Фабијанчић-Крижанић, 
потпредсједница ДИП Републике Хрватске и Славен Хојски, члан.  
Током програма посјете која се одвијала у сједишту Сабора Републике Хрватске и 
сједишту ДИП Републике Хрватске, представници ДИП Републике Хрватске су 
упознали делегацију Централне изборне комисије БиХ са њиховим 
надлежностима, начином рада, законским оквиром, организацијском структуром, 
као и са изазовима са којим се сусрећу у свом раду из области надзора 
финансирања политичких активности и надзором финансирања политичке 
кампање у Републици Хрватској.  
 

   
                             Посјета Државном изборном повјеренству Републике Хрватске 
                               
470. У организацији Института за демократију и изборну подршку (IDEA International)128, 

дана  07. 02. 2021. године одржан је вебинар ” Заштита избора - како знање, норме или 
мреже оснажују прве линије демократије”. На овом вебинару, учествовала је др Ирена 
Хаџиабдић, чланица Централне изборне комисије БиХ и чланица Одбора директора 
Међународне фондације за изборне системе (International Foundation for Electoral 
Systems -ИФЕС).  Наведени вебинар је био дио виртуалног форума Глобалне коалиције 
демократије који је организиран ради осигурања инпута за Самит за демократију  који 
је организирала администрација Сједињених америчких држава (САД), 09 -10. 12. 2021. 
године. Овај вебинар је осигурао платформу за размјену експертских и 
практичних  знања и мишљења, а која су послужила као основ за разговоре током 
Самита за демократију. 

 

                                                 
128 Институт за демократију и изборну подршку (IDEA International  је међувладина организација са сједиштем 
у Штокхолму која је отворена за владе које демонстрирају посвећеност владавини права, људским правима, 
основним принципима плурализма и јачања демократије, и чини је преко 30 чланица. 
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471. Глобални Форум за демократију под називом „Улога изборних тијела у 
демократском управљању“ одржан је онлине 24 - 25. 11. 2021. године, у 
организацији Националног изборног института Мексико у сарадњи са 
Венецијанском комисијом, Кофи Анан Фондацијом, ИФЕС-ом и Организацијом 
Америчких држава. Циљ Форума је био анализирати и разговарати о главним 
проблемима и изазовима с којим је суочена демократија у првој деценији 21. 
вијека. „Демократија, избори и тијела за провођење избора“ назив је панела  у 
којем  је презентацију одржала др Ирена Хаџиабдић, чланица Централне изборне 
комисије БиХ. 

     
  Глобални Форум за демократију  

  „Улога изборних тијела у демократском управљању“ 
 

2. Сарадња са Савјетом Европе 
 
2.1. Јачање капацитета медија за професионални мониторинг и 

извјештавање о изборном процесу 
 

472. У организацији Канцеларије Савјета Европе у Сарајеву у оквиру 
пројекта  “Подршка интегралном и инклузивном изборном процесу у БиХ”, у 
периоду од  09 - 11. 07. 2021. године у Неуму је одржана тродневна едукација 
представника водећих медија из цијеле Босне и Херцеговине посвећена 
специјализованој едукацији представника медија  на тему  професионалног и 
објективног праћења и извјештавања о изборном процесу.  

 
473. Циљ едукације је био упознавање представника водећих медија у БиХ са 

најважнијим аспектима изборног процеса и повећање кадровских капацитета 
медија у Босни и Херцеговини у смислу бољег разумјевања и компетентног 
извјештавања јавности о свим аспектима комплексног изборног процеса у Босни и 
Херцеговини.  

 
474. Као предавачи су учествовали Жељко Бакалар, предсједник Централне изборне 

комисије БиХ, те чланови др Ирена Хаџиабдић, Вања Бјелица - Прутина и др 
Суад Арнаутовић. Теме које су обрађене на семинару су “Изборни систем - 
Законодавство, процес и реформе”, “ Изборна администрација и учесници у 
изборном процесу”, “Изборне преваре у изборном процесу - пракса Централне 
изборне комисије БиХ и судска пракса”, “Улога социјалних мрежа у изборном 
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процесу у Босни и Херцеговини - поступање Централне изборне комисија БиХ и 
Суда БиХ” и “Могућности за унапређење у изборном процесу”.  
 

475. Савјет Европе је препознао значај инклузије што већег броја субјеката у 
упознавању са изборним процесом, изборним законодавством, постојећим 
рјешењима, али и са изазовима које носи потреба за унапређењем изборног 
законодавства, као и другим унапређењима у изборном процесу, укључујући 
евентуална техничка унапређења, увођењем нових технологија у изборни процес. 
 

 

  
          Семинар “Јачање капацитета медија за професионални мониторинг и извјештавање 

о изборном процесу” Неум, 08-11. 07. 2021. године 

 
2.2. Тренинг тренера изборних комисија 
 
476. У оквиру заједничког пројекта Савјета Европе и Централне изборне комисије БиХ 

под називом „Тренинг тренера изборних комисија“ у Сарајеву, Теслићу, Бањој 
Луци, Брчко дистрикту БиХ, Мостару и Зеници организоване су обуке за чланове 
општинских/градских изборних комисија у БиХ. Савјет Европе је ову активност 
реализовао у оквиру свог пројекта „Подршка јачању интегритета и инклузивности 
изборног процеса“, а конкретана обука је резултирала увећањем фонда 
високостручних кадрова односно тренера изборне администрације у Босни и 
Херцеговини, прије свега бирачких одбора (Видјети више у IV ДИО -Активности 

Центра за едукацију Централне изборне комисија БиХ). 

 
 
2.3. Постизборна конференција “Локални избори 2020. - Изазови и 

научене лекције”   

 
477. У оквиру пројекта подршке интегралном и инклузивном изборном процесу, а који 

је саставни дио заједнички усаглашеног и потврђеног „Акционог плана за Босну и 
Херцеговину 2018-2021.“ између Босне и Херцеговине и Савјета Европе унутар 
којег је, у дијелу плана 2.3.1. планирана подршка „Јачању демократског 
управљања и подстицање иновација“ са посебним фокусом на област избора” 
Централна изборна комисија БиХ је у периоду од 20. 09. до 31. 12. 2021. године 
организовала постизборну конференцију „Локални избори 2020 – Изазови и 
научене лекције“.  Укупна вриједност пројекта је у износу од максимално 10.000 
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Евра, а релизована вриједност је 6.768,05 Евра. (Видјети више у IV ДИО - 

Активности Центра за едукацију Централне изборне комисија БиХ). 

 

 

3. Сарадња са Организацијом за европску безбједност и 
сарадњу (ОЕБС БиХ) и ОЕБС/ОДИХР 

 
Радионица о подзаконским актима Централне изборне комисије БиХ и 
препорукама ОДИХР 

 
478. У Мостару је у периоду 16 - 17. 12. 2021. године одржана дводневна радионица коју је 

Мисија ОЕБС-а у БиХ организовала у сарадњи са Канцеларијом за демократске 
институције и људска права при ОЕБС-у (ОДИХР). Радионици су присуствовали 
чланови Централне изборне комисије БиХ и поједини службеници Секретаријата 
Централне изборне комисије БиХ. 

  
479. На радионици су експерти ОДИХР-а (Раул Муресан, Алеxеy Громов, Мартина Баркер-

Циганикова) заједно са Централном изборном комисијом БиХ размотрили подзаконске 
акте које је донијела Централна изборна комисија БиХ, а у смислу њихове измјене у 
складу са препорукама ОДИХР-а, односно размотрили могућност имплементације 
препорука ОДИХР-а кроз подзаконске акте Централне изборне комисије БиХ, а које не 
захтјевају обавезну измјену Изборног закона БиХ. 

  
480. Ова радионица је само једна у низу заједничких активности Мисије ОЕБС-а у БиХ и 

Централне изборне комисије БиХ. 
 

 

    
  Радионица о подзаконским актима ЦИК БиХ и препорукама ОДИХР-а 

Мостар, 16-17. 12.2021. године 
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4. Сарадња са Свјетским удружењем изборних тијела 
(Association of World Election Bodies,  A-WEB) 

 
481. Централна изборна комисија БиХ је чланица Свјетског удружења изборних тијела 

од његовог оснивања 2013. године. У периоду од 15. 03. до 21. 04. 2021. године 
Централна изборна комисија БиХ, као чланица Извршног одбора Свјетског удружења 
изборних тијела (A-WEB/А-WЕБ) доставила је своје коментаре на материјале за 
одржавање 9. састанка Извршног одбора А-WЕБ који је одржан у писаној форми. 
 

5. ИПА ИИИ ”ЕУ4 - Изборни процес” 
 
482. Након окончања пројекта “Подршка ЕУ развоју Стратегије и Акционог плана за 

побољшање интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса у 
БиХ“ који је финансиран путем Инструмента предприступне помоћи (ИПА), а чији 
резултат су Стратегија и Акциони план за побољшање интегритета, 
транспарентности и ефикасности изборног процеса у БиХ и Комуникацијска 
стратегија Централне изборне комисија БиХ те након усвајања предметних 
докумената од стране Централне изборне комисија БиХ 15. 10. 2020. године,  
Централна изборна комисија БиХ је у 2021. години аплицирала за ИПА III 
средстава у оквиру “ЕУ4 - Изборни процес (EU4 - Election Process).  

 
483. Пројектне активности би требале побољшати интегритет, транспарентност и 

ефикасност изборног процеса у складу с међународним стандардима и 
препорукама Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР) и 
Венецијанске комисије. То ће допринијети путу БиХ ка интеграцијама у Европску 
унију и испуњавању копенхагенских критеријума, захтјева из политичких 
критеријума и кључног приоритета из мишљења Европске комисија за чланство 
Босне и Херцеговине у Европској унији. 

 
484. Ова ће акција придонијети почетку провођења Изборне стратегије и њезиног 

Акционог плана, као и повезане комуникацијске стратегије, пружањем подршке 
Централној изборној комисија БиХ у успостављању кадровског планирања, 
расподјеле ресурса, управљања особљем и система праћења учинка, чиме се 
повећава ефикасно управљање и организацију изборног процеса, развој 
информационог система за побољшање транспарентности те побољшање 
квалитете базе података о изборима. То подразумијева и компоненту техничке 
помоћи и компоненту набавке, како би се Централној изборној комисија БиХ 
омогућило да боље обавља своје функције и смањио губитак права гласа 
потенцијалним бирачима изван земље. 

 
 
6. Учешће у УНДП пројекту “Жене на изборима у Босни и 

Херцеговини“  
 
485. У извјештајном периоду настављене су активности везане за проведбу пројекта 

“Жене на изборима у БиХ” које имплементира УНДП БиХ, а финансира Шведска 
организација СИДА. Током 2021. године одржана су 2 састанка пројектног одбора 
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у чијем раду је учествовала и представница Централне изборне комисије БиХ.129 
Пројектне активности су завршене у фебруару 2022. године.  

 
486. У априлу 2021. године извршена је евалуација пројекта и у оквиру ових активности 

чланице пројектног одбора из Централне изборне комисија БиХ одржале су 
састанке са Чарлемане Гомез (Charlemagne Gomez), евалуаторицом пројекта. Дана, 
20. 04. 2021. године, путем ZООМ-а одржан је састанак са др Иреном Хаџиабдић 
у својству представника пројектног партнера, те једног од корисника активности, 
а дана, 27. 04. 2021. године одржан је ZООМ форум учесница пројекта за потребе 
евалуације пројектних активности и евентуалних активности које би биле 
реализиране у наставку пројекта уколико донатор одобри продужетак пројекта, а 
на истом је учествовала чланица пројектног одбора/шефица одсјека.  

 
487. Дана 29. 11. 2021. године организована је тематска конференција под називом 

„Политика без насиља, за друштво без насиља”, у Међународном центру за 
дјецу и омладину Ново Сарајево. Конференција је окупила партнере Пројекта 
“Жене на изборима у БиХ” и представнике организација цивилног друштва, 
академске заједнице и медија, у расправи о главним изазовима који се односе на 
право жена на учествовање у јавном и политичком животу без насиља. Циљ 
конференције је био да истражи обрасце и искуства онлајн узнемиравања и 
механизме реаговања, као и динамику, изворе и облике насиља који се одвијају над 
женама које учествују у изборним/политичким процесима. Учесници су разговарали 
и о превенцији ових облика насиља, поготово у контексту предстојећих општих 
избора 2022. године.130 
Чланица Централне изборне комисије БиХ, Вања Бјелица-Прутина је учествовала 
у панел дискусији „Једнаке и сигурне могућности: Превенција и заустављање 
насиља над женама на изборима у Босни и Херцеговини“ и одржала излагање са 
аспекта надлежности Централне изборне комисије БиХ.  
 

 
 

                                                 
129 Дана, 11.05.2021. године одржан је 6. састанак пројектног одбора којем је путем ZOOM платформе, а 
дана 17.12.2021. године одржан је 7. састанак пројектног одбора путем ZOOM-а.  
130 https://bit.ly/3oLiciY 
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Вања Бјелица-Прутина, чланица ЦИК БиХ  

Конференцији „Политика без насиља, за друштво без насиља” 
 

 

7. Сарадња са WEM- International 
 

488. На захтјев WEM- International (Жене у изборним тијелима – International) два 
државна службеника Секретаријата Централне изборне комисија БиХ именоване 
су као контакт особе са WEM- International 131.  

 
489. WEM- International основана је од стране изборних тијела у цијелом свијету и има 

за циљ уравнотежену заступљеност жена и мушкараца на свим нивоима Тијела за 
провођење избора, а посебно на водећим позицијама. WЕМ образује и ствара 
прилике; оснажује жене и изазива стереотипове; олакшава приступ најбољој 
пракси, истраживању и технологији, а за тијела за провођење избора, пословање и 
академију олакшава умрежавање; унапређује промјене кроз законе и политике; 
развија и одржава јединствени ресурсни центар.  

 

8. Остале активности из области међународне сарадње 
 
Кампања обиљежавања Мјесеца женске историје 
 
490. Амбасада Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини одала је 

признање Вањи Бјелица-Прутина, чланици и бившој предсједници Централне 
изборне комисије БиХ, за професионално вођство Централне изборне комисије 
БиХ. 
 

                                                 
131 http://wem.international 
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“Бјелица-Прутина је препозната 

као једна од жена које су се 

достојанствено суочиле с изазовима 

те се показале као примјер свим 

женама и дјевојчицама, али и 

осталим члановима друштва. 

 
“За професионално вођење 

Централне изборне комисије БиХ и 

организацију и провођење 

демократских избора у БиХ упркос 

недостатку средстава, глобалној 

пандемији, и личним нападима 

заснованим на родној и етничкој 

припадности, те радећи на јачању 

демократских права за све грађане 

БиХ кроз напоре да унаприједи 

изборни интегритет и 

транспарентност”,  
из амбасаде су истакли као разлоге за додјелу признања. 

 
 

Сарадња са Државном изборном комисијом Републике Словеније 

 
491. Дана 22. 9. 2021. године у сједишту Централне изборне комисије БиХ у Сарајеву 

потписан је Меморандум о сарадњи између Централне изборне комисије БиХ и 
Државне изборне комисије Републике Словеније. Предсједништво Босне и 
Херцеговине је одлуком број 01-5-0-1-4083-21/19 од 06. 11. 2019. године одобрило 
закључивање предметног Меморандума о сарадњи. Меморандум су потписали 
Жељко Бакалар, предсједник Централне изборне комисије БиХ, и Петер Голоб, 
предсједник Државне изборне комисије Републике Словеније. Потписивању 
Меморандума су присуствовали чланови Централне изборне комисије БиХ, члан 
Државне изборне комисије Републике Словеније, директор службе Државне 
изборне комисије Републике Словеније и Њ.Е. Дамијан Седар, амбасадор 
Републике Словеније у Босни и Херцеговини.  
 

492. Меморандумом о сарадњи је предвиђено да ће сарадња двије изборне комисије 
бити проведена кроз размјену мишљења и искустава, студијске посјете, заједничке 
обуке и пројекте, кроз организацију радионица, семинара и конференција, као и 
остваривањем регионалне сарадње са истим и сличним тијелима из области избора, 
а све са циљем да се унаприједе активности на провођењу избора и побољша 
приступачност информација у овој обасти. Централна изборна комисија БиХ и 
Државна изборна комисија Републике Словеније су и у протеклом периоду имале 
добру сарадњу која је потписивањем овог Меморандума озваничена. 
Министарству вањских послова БиХ су достављени потписани примјерци 
Меморандума на евидентирање и чување132, а Предсједништву БиХ133 и Савјету 

                                                 
132 Акт број 04-2-50-4-626-5/19 
133 Акт број 04-2-50-4-626-7/19 
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Министара БиХ 134  су достављени извјештаји о потписивању предметног 
Меморандума.  

 

      
 

 
Представници Централне изборне комисија БиХ и  
Државне изборне комисије Републике Словеније 

 
 

Радионице, конференције 

 
493. Дана 08. 03. 2021. године представница Централне изборне комисије БиХ и 

чланица Координационог одбора за провођење Гендер акционог плана 2018-2022. 
је присуствовала онлајн Конференцији поводом обиљежавања Међународног дана 
жена „Равноправност полова након 2020. године – Оснаживање жена и изградња 
сигурнијег окружења“ коју је организовала Агенција за равноправност полова 
БиХ/Министарство за људска права и избјеглице БиХ у сарадњи са Мисијом 
ОЕБС-а у БиХ. 

                                                 
134 Акт број 04-2-50-4-626-6/19 
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494. Дана 29. 06. 2021. године представница Централне изборне комисије БиХ и 

чланица Координационог одбора за провођење Гендер акционог плана 2018-2022. 
учествовала је на онлајн презентацији рјечника и лексикона термина о родној 
равноправности. Рјечник и лексикон су доступни на босанском, хрватском и 
српском језику на Интернет страници Европског института за једнакост полова 
(European Institute for Gender Equality).    

 
495. Представница Централне изборне комисије БиХ-чланица Координационог одбора 

за провођење Гендер акционог плана (ГАП) присуствовала је обукама које су 
организоване у склопу пројекта “ЕУ подршка за родну равноправност”: другој 
радионици  за провођење активности 1.3.1. – “Техничка подршка успостављању и 
функционисању механизма мониторинга и евалуације Гендер акционог плана” која 
је одржана 09. 07. 2021. године и радионици посвећеној провођењу активности 
1.2.1 - Обуке за интегрисање перспективе родне равноправности у процесу ИПА 
програмирања – сектор демократија и владавина права која је одржана 30. 09. 2021. 
године. 

 
496. Представници Секретаријата Централне изборне комисије БиХ који су именовани 

као контакт тачке дана 12. 10. 2021. године су учествовали у радно-
консултативном састанку „Израда планова за борбу против корупције за 2022. 
годину у институцијама на нивоу БиХ и КОВИД планови и искуства“  путем 
ZOOM платформе, који је организовала Агенција за превенцију корупције и 
координацију борбе против корупције. Циљ састанка био је методолошко 
мапирање као и олакшавање процеса стратешког развоја политика борбе против 
корупције, тј. благовремену израду плана за борбу против корупције за 2022. 
годину на нивоу сваке појединачне институције БиХ, а на основу Смјерница за 
стратешко планирање антикорупцијских политика у БиХ. 

 

9. Обука и стручно усавршавање запослених 
 

497. Централна изборна комисија БиХ доношењем годишњег Програма обуке 
запослених у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ настоји осигурати 
даљње усавршавање како би њихове вјештине и знања пратили напредак у 
релевантним областима рада.     

 
498. Обуке запослених у Централној изборној комисији БиХ су усклађене са 

стратешким циљевима институције, као и индивидуалним и тимским циљевима 
проистеклим из оперативних задатака. Динамика реализације стручног 
образовања запослених је била усклађена с динамиком активности Централне 
изборне комисије БиХ и расположивим буџетом. 

 
499. Особље Секретаријата Централне изборне комисије БиХ је током 2021. године 

учествовало на специјалистичким семинарима и обукама од којих издвајамо: 
Основе ИТ сигурности и сигурности информација (вебинар); Ефектно 
преговарање (вебинар); Обука за новозапослене државне службенике; Обука из 
области финансијског управљања и контроле – Модул 3 (вебинар); Практична 
примјена Excel-а I (вебинар); Специјалистички курс енглеског језика Б2/Ц1; 
Дисциплински поступак у органима управе (вебинар); Е-консултације (обука 
координатора, замјеника координатора и водитеља консултација путем веб-
платформе е-Консултације)-вебинар; Етика у јавној управи-менаџери; Развој 
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социјалних вјештина у радном окружењу (за руководеће државне службенике); 
Дигитална трансформација (за руководеће државне службенике); Управљање 
људским потенцијалима (руководеће државне службенике); Корупција у 
провођењу јавних набавки у институцијама БиХ (вебинар); Презентацијске 
вјештине (вебинар); Идентификација адекватног стила руковођења у сврху 
провођења промјена и ефикасног управљања људским ресурсима у кризним 
ситуацијама; Формулација послова и радних задатака управљања људским 
потенцијалима у контексту унапређења оквира компетенција; Финансирање 
институција Босне и Херцеговине (вебинар); Специјалистички курс енглеског 
језика Б1/Б2;  Обуке које су похађане мимо система обука Агенције за државну 
службу БиХ, али су кредитиране од стране Агенције: Даљња подршка управљању 
јавним финансијама у Босни и Херцеговини; Обука из финансијског управљања и 
контроле; Континуирана едукација за рачуновође и ревизоре; Антикорупција и 
одрживи развој (Anticorruption and Sustainable Development – UNITAR/УНИТАР), 
Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе програмирања 
предприступне помоћи ЕУ, Обука о свјесности о кибернетичкој хигијени. 135  
Надаље, 12. и 13. 07. 2021. замјеница савјетнице за превенцију сексуалног 
узнемиравања и узнемиравања на основу пола учествовала је на радном састанку 
са Агенцијом за равноправност полова БиХ Министарства за људска права и 
избјеглице БиХ који је представљао додатну обуку за савјетнике/замјенике 
савјетника. 

 

10. Закључна разматрања 
 

500. Централна изборна комисија БиХ је и у 2021. години значајан дио својих 
активности усмјерила на успостављање међународне сарадње и размјену 
искустава кроз активно учешће на конференцијама, семинарима и разним 
облицима едукација, што омогућава упознавање с најактуелнијим трендовима у 
развоју изборних система и примјене закона из области финансирања политичких 
странака. Учешћем у међународним активностима Централна изборна комисија 
БиХ настоји дати пуни допринос у афирмацији Босне и Херцеговине кроз 
успостављање сарадње с тијелима за провођење избора других земаља, наставак 
сарадње с ЕУ, ИФЕС-ом, ОЕБС-ом, ОЕБС/ОДИХР-ом, Савјетом Европе, УНДП 
БиХ, УН Вoмен (UN Women), као и активним учешћем на конференцијама и 
састанцима Удружења европских изборних званичника (АЦЕЕЕО) и Свјетског 
удружења изборних тијела (А-ВЕБ) и других међународних организација. 

 
501. Представници Централне изборне комисије БиХ су учествовали у 3 изборне 

посматрачке мисије (Руска Федерација, Грузија, Сјеверна Македонија) и једној 
студијској посјети  Државном изборном повјеренству Републике Хрватске.  

 
502. У 2021. години имплементирани су: пројекат Постизборна конференција; отпочео 

је пројекат са Савјетом Европе тренинг тренера бирачких одбора који је настављен 
у 2022. години¸ завршен је пројекат УНДП БиХ „Жене на изборима у Босни и 
Херцеговини“ итд.   

 

                                                 
135 Годишњи извјештај о обукама Агенције за државну службу БиХ за 2021. годину; акт број  04-34-7-3-52/22 од 06.  
01.2022. године.  
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503. Државни службеници Централне изборне комисије БиХ су током 2021. године 
учествовали на обавезујућим едукацијама које су организовале Агенција за 
државну службу БиХ, међународне организације, као и обукама које су 
организовале специјалистичке компаније.  

 
504. Као и досада, за Централну изборну комисију БиХ међународна сарадња 

представља веома важан сегмент у раду, јер омогућава изналажење финансијских 
средстава, као и развијање пројеката за унапрјеђење изборног процеса. Стога ће 
Централна изборна комисија БиХ и убудуће наставити интензивно остваривати 
међународне контакте. 

 
 



 

  

VI ДИО 
 

 
ЈАВНОСТ РАДА 

ЦЕНТРАЛНЕ 
ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ БиХ 
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1. Јавност рада Централне изборне комисије БиХ у 2021. 
години  

 

505. Потпуна транспарентност у раду је континуирано настојање Централне изборне 
комисије БиХ да своју законску обавезу, када је у питању јавност рада и слобода 
приступа информацијама, испуњава кроз досљедну примјену основних принципа 
јавног информисања, као што су: отвореност, истинитост и одговорност, 
координација, благовременост и корисност. У информисању јавности Централна 
изборна комисија БиХ углавном користи општеприхваћена формална средства 
информисања, као што су: интернет, конференције за новинаре, изјаве и 
саопштења за јавност.  
 

506. Транспарентност Централне изборне комисије БиХ се посебно огледа у чињеници 
да од априла 2020. године јавност у Босни и Херцеговини има могућност уживо 
пратити сједнице Централне изборне комисије БиХ путем преноса уживо, 
конференције за штампу Централне изборне комисије БиХ и друге значајне 
активности као што је и жријебање политичких субјеката за утврђивање 
редослиједа на гласачком листићу. 
уТубе сYоуТубе сцреенсхоцреенсхо 

507. Централна изборна комисија БиХ је присутна и на друштвеним мрежама и то на 
Тwиттеру и Инстаграму, а има и свој Јутјуб канал. 

 

 
Јутјуб скриншот (Youtube screenshot) 

 
Конференција за штампу ЦИК БиХ - Сарајево, 08.06.2021. године 
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508. Уведене новине у раду Централане изборне комисије БиХ посебан значај имају 
узимајући у обзир чињеницу да је у 2020. години проглашена пандемија КОВИД-
19. 
 

509. Сједнице Централне изборне комисије БиХ су јавне. У 2021. години одржано је 85  
сједница од којих: 34 редовне, 24 хитне кореспондентне, 16 хитних, 9 
кореспондентних и 2 сједнице у складу са чланом 2.18 став (2) Изборног закона 
БиХ и чланом 22. став (6) Пословника Централне изборне комисија БиХ. 
 

510. Све релевантне информације и одлуке које доноси Централна изборна комисија 
БиХ могу се добити на: Y 
оуТубе сцреенсхо 
- Интернет страници Централне изборне комисије БиХ, www.izbori.ba, која 

својим садржајем информише јавност о активностима Централне изборне 
комисије БиХ укључујући законску и подзаконску регулативу и базе података 
за које не постоје законске препреке објављивања. 

 
- Конференцијама за новинаре и у саопштењима за јавност. Централна изборна 

комисија БиХ је у 2021. години одржала 2 конференције за новинаре и објавила 
80 саопштења за јавност. 

 
- Писани медији у Босни и Херцеговини су у 2021. години објавили више од 

2.000 чланака о раду Централне изборне комисије БиХ, што потврђује висок 
степен отворености и транспарентности Централне изборне комисије БиХ  
према јавности.  

 
511. Водичем за слободан приступ информацијама Централна изборна комисија БиХ 

омогућила је добијање информација и неформално, путем телефона у контакту са 
стручним савјетником за односе с јавношћу. На тај начин је олакшан пут приступа 
информацијама којима располаже Централна изборна комисија БиХ.  
 

512. Медији, политички субјекти и невладине организације су у највећој мјери 
заинтересовани за рад Централне изборне комисије БиХ. Јавност рада Централна 
изборна комисија БиХ углавном се обезбјеђује на сљедеће начине: 
- обавјештавањем јавности о одржавању сједница, 
- пренос уживо сједница Централне изборне комисије БиХ 
- давањем обавјештења о активностима Централне изборне комисије БиХ, 
- изјавама за јавност предсједника и чланова Централне изборне комисије БиХ, 
- одржавањем конференција за медије, 
- омогућавањем посматрачима политичких субјеката, удружењима грађана и 

међународним посматрачима да присуствују сједницама, да посматрају друге 
активности Централне изборне комисије БиХ, као и да имају приступ свим 
релевантним документима у складу са законом, 

- објављивањем донесених одлука, путем интернет странице Централне изборне 
комисије БиХ, и у „Службеним гласницима”, 

- на други начин који одреди Централна изборна комисија БиХ. 
 

513. У 2021. години Централна изборна комисија БиХ је континуирано информисала 
јавност о својим активностима. Све релевантне информације су благовремено биле 
доступне јавности на интернет страници Централне изборне комисије БиХ. 

 

http://www.izbori.ba/
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2.    Закључна разматрања 
 
514. Централна изборна комисија БиХ јавност рада сматра важном претпоставком за 

вјеродостојност свог дјеловања. Стога, посебна пажња се посвећује што 
потпунијем и  разумљивијем информисању домаће и међународне јавности о 
својим циљевима и мјерама за њихово остваривање, као и о резултатима својих 
активности. 

 
515. На Интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba омогућен 

је увид у законску и подзаконску регулативу која се односи на дјеловање 
Централне изборне комисије БиХ, те упуте и обрасце за примјену важећих 
прописа, уз поштовање кључних принципа информисања јавности. 

 
516. Централна изборна комисија БиХ ће наставити праксу објективног и 

правовременог информисања јавности о свом раду. У досадашњем раду није било 
примједби на транспарентност и јавност рада Централне изборне комисије БиХ. 

 
517. Пренос “уживо” сједница Централне изборне комисије БиХ, конференција за 

штампу и других активности Централне изборне комисије БиХ ће бити омогућен 
континуирано. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.izbori.ba/
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1. Препоруке 
 
 

518. Као и претходних година, Централна изборна комисија БиХ жели поручити да је у 
наредном периоду неопходно посветити пажњу даљем унапређењу изборног 
законодавства уз активан ангажман њених чланова, прије свега у раду 
интерресорне радне групе (Интерресорне радне групе за измјену и допуну 
изборног законодавства), који би својим знањем и искуством могли допринијети 
давању препорука за усвајање квалитетних законских рјешења. 
На основу наведеног и досадашњих стечених искустава у примјени закона из 
надлежности Централне изборне комисије БиХ, предлажемо да Парламентарна 
скупштина БиХ прихвати сљедеће препоруке:  

 
 

A) Измјене изборног законодавства  
 
519. У оквиру Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства у Босни и 

Херцеговини наставити с радом на измјенама изборног законодавства у Босни и 
Херцеговини и интензивирати рад на његовој синхронизацији или усвојити нови 
Изборни закон БиХ у који би биле уграђене све препоруке Централне изборне 
комисије БиХ како слиједи:  
 
519.1.    С обзиром на то да се у 2021. години очекивала изборна реформа у смислу 

одредбе 2.9. став (1) тачка 16, по којој Централна изборна комисија БиХ 
може иницирати измјене Изборног закона БиХ, након 6 мјесеци рада, 
Централна изборна комисија БиХ је дана 16. 09. 2021. године 
Парламентарној скупштини БиХ, свим парламентарним клубовима у 
Представничком дому и Дому народа ПС БиХ и Интерресорној радној 
групи за измјену изборног законодавства доставила Иницијативу за 
измјену и допуну Изборног закона БиХ. При креирању амандмана које 
садржи Иницијатива, Централна изборна комисија БиХ се водила 
препорукама ОЕБС/ОДИХР-а, Венецијанске комисије и ГРЕЦО-а као и 
искуством институције у смислу могућег унапређења Изборног закона 
БиХ и изборног процеса у Босни и Херцеговини. Предлажемо да 
Парламентарна скупштина БиХ размотри предметну иницијативу.     

 
519.2. Главне интелектуалне, финансијске, материјалне и људске инвестиције 

морају ићи у правцу дигитализације изборног процеса и развоја радних 
процеса у области избора у Босни и Херцеговини и иновације “учења на 
даљину“, тј. управљања процесима “на даљину“ и “партиципација у 
изборном процесу на даљину“ мора постати дио стратегије управљања у 
кризном и уобичајном раду изборне администрације и осталих учесника у 
изборном процесу у периодима криза, као и у нормалним околностима ако 
желимо повећати радну ефикасност и рационализацију у изборном 
процесу у будућности. Виртуелни рад, комуникација и односи ће, 
вјероватно и несумњиво, бити саставни дио живота бирача, као и друштва 
уопштено, што је пандемија КОВИД-19 у 2020. години вјероватно и 
показала. 
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519.3. Провести пресуде Европског суда за људска права из Стразбура 136  и 
пресуде Уставног суда Босне и Херцеговине137. 
 

519.4. Неопходно је да надлежна државна и ентитетска тијела преиспитају и 
ажурирају број особа с бирачким правом које имају статус расељене особе, 
у смислу заштите интегритета Централног бирачког списка.  

 
519.5. Преиспитати број мандата, као и границе изборних јединица у складу с 

одредбама Изборног закона БиХ.  
 
519.6. Интензивирати активности на рјешавању питања ентитетског 

држављанства за бираче из Брчко дистрикта БиХ као предуслов за њихово 
гласање на општим изборима.  

 
519.7. Прецизирати одредбе које ће онемогућити вођење изборне кампање изван 

прописаног периода, тј. постојање “забрањене кампање“ прије званичног 
почетка 30 дана до дана избора. 

 
519.8. Унаприједити одредбе против говора мржње с циљем спречавања 

непримјерене реторике у предизборној кампањи. 
 
519.9. Омогућити ефикаснији и деполитизован рад бирачких одбора на начин да 

предсједник/замјеник буду нестраначки чланови у полупрофесионалном 
статусу. 

 
519.10. Прописати обавезу Централне изборне комисије БиХ да на захтјев бирача 

и политичких субјеката издаје мишљење о провођењу Изборног закона 
БиХ. 

 
519.11. Кроз законодавство о политичком организирању регулисати обавезу 

надлежних судова да приликом регистрације политичких странака траже 
мишљење Централне изборне комисије БиХ. 

 
519.12. Друге институције требају помоћи Централној изборној комисији БиХ у 

провођењу континуираног пројекта  “Јединствени изборни информациони 
систем БиХ“ – ЈИИС БиХ.  

 
519.13. Све измјене и допуне Изборног закона БиХ нужно је донијети 

правовремено како би Централна изборна комисија БиХ усвојила 
неопходни сет подзаконских прописа, инсталирала и тестирала 
одговарајући софтвер у оквиру Јединственог изборног информационог 
система БиХ – ЈИИС БиХ, те провела обуку изборне администрације у 
Босни и Херцеговини. Све измјене и допуне Изборног закона БиХ би 
требало радити у неизборној години. 

 
 
 

                                                 
136 Сејдић и Финци против БиХ – пресуда од 22. 12. 2009. године; Зорнић против Босне и Херцеговине – пресуда 
од 15. 07. 2014.; Шлаку против Босне и херцеговине –пресуда од 26. 05. 2016.; Пилав протива Босне и Херецговине  
– пресуда од 09. 06. 2016. године. Пресуда у предмету Пударић против Босне и Херцеговине од 08. 12. 2020. годне. 
137 U23/14 и U14/12. 
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Б)     Област финансирања политичких странака 
 

520. Преиспитати и избалансирати постојеће законодавство у области организовања и 
политичког дјеловања политичких странака.  

 
521. Унаприједити правни оквир којим се осигурава транспарентност финансирања 

предизборне кампање политичких странака како би се осигурала објава извора 
финансирања прије дана избора. 
 

522. Унаприједити одредбе изборног законодавства с циљем сужавања простора за 
(зло)употребу јавних ресурса у предизборној кампањи, изван формалног 
финансирања политичких странака. 
 

523. Увести строже казне за незаконито финансијско пословање политичких странака, 
тј. демотивисати политичке странке за свјесно кршење одредаба Закона о 
финансирању политичких странака. 
 
 

Ц)    Област јавних набавки 
 
524. Централна изборна комисија БиХ у својим редовним активностима, а посебно у 

изборним годинама, значајан дио својих капацитета ангажује на провођењу 
процеса јавних набавки. С тим у вези предлажемо да се размотри могућност 
централизације процеса јавних набавки на нивоу институција Босне и 
Херцеговине, а уколико то није могуће, да се Централној изборној комисији БиХ 
додијели посебан статус и специфичне процедуре у јавним набавкама за набавку 
изборног материјала и опреме по узору на нека друга тијела за провођењу избора, 
напримјер Државно изборно повјеренство Републике Хрватске.138  
 

525. Парламентарна скупштина БиХ захтијева од надлежних тијела да се осигура 
штампање гласачких листића за изборе на свим нивоима власти у Службеном 
гласнику Босне и Херцеговине. 
 
 

Д)    Увођење нових технологија у изборни процес у Босни и Херцеговини 
 

526. Стратегија и Акциони план за побољшање интегритета, транспарентности и 
ефикасности изборног процеса у Босни и Херцеговини, који су припремљени у 
оквиру пројекта “Подршка ЕУ у изради Стратегије и Акционог плана за 
побољшање интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса“, су 
усвојени од стране Централне изборне комисије БиХ и достављени у 
Парламентарну скупштину БиХ на разматрање и усвајање. Централна изборна 
комисија БиХ очекује да се Парламенатрна скупштина БиХ очитује о предложеном 
документу и одреди у ком правцу Босна и Херцеговина жели дјеловати у погледу 
технолошких унапређења изборног процеса. 

 
 

 
 

                                                 
138 Препорука из извјештаја о провођењу закона из надлежности ЦИК БиХ за 2015, 2016, 2017, 2018., 
2019. и 2020. годину. 
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Е)    Складиште Централне изборне комисије БиХ 
 
527. Пронаћи трајно рјешење за складиште изборног материјала и опреме Централне 

изборне комисије БиХ. Савјет министара БиХ је на својој 34. сједници одржаној 
09. 12. 2015. године и на 48. сједници одржаној 15. 03. 2016. године донијело 
закључке којим је задужио Службу за заједничке послове институција БиХ да 
ријеши питање осигруања складишта за потребе Централне изборне комисије БиХ. 
С обзиром на то да овај закључак Савјета министара БиХ није проведен Централна 
изборна комсија БиХ је дана 24. 11. 2021. године доставила Савјету министара БиХ 
Информацију везану за рјешавање питање складишта за потребе Централне 
изборне комисије БиХ са приједлозима закључака139 коју Савјет министара БиХ 
није разматрао. Централна изборна комисија БиХ је за потребе најма складишта у 
периоду 2003 – 2021. година издвојила 1.980.000,00 КМ. 
 

Ф)   Подршка развоју људских потенцијала и унапређењу сарадње са свим 
заинтересованим  странама 

 
528. Стављањем у функцију Центра за едукацију Централне изборне комисије БиХ, 

који ће функционисати као регионални едукативни и ресурсни центар за изборну 
администрацију, политичке странке, невладин сектор, медије и све заинтересоване 
стране, неопходно је осигурати да Савјет министара БиХ одобри Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Секретаријата 
Централне изборне комисије БиХ, како би се осигурала континуирана кадровска, 
финансијска и материјална подршкa за успјешно функционисање Центра за 
едукацију.   
   

529. Надлежне институције требају пружити сву неопходну подршку Централној 
изборној комисији БиХ за имплементацију преосталих препорука ГРЕЦО-а. С тим 
у вези, у сврху јачања Службе за ревизију финансирања политичких странака и 
провођење препорука ГРЕЦО-а неопходно је у систематизацију Службе, поред 
сада систематизованих радних мјеста, додати још три радна мјеста: један ревизор, 
један помоћник ревизора и један савјетник за правне послове. Са траженим 
проширењем систематизације Служба за ревизију би имала укупно 11 радних 
мјеста: шеф Службе; у Одсјеку за ревизијске послове: 1 шеф Одсјека, 2 ревизора, 
и 2 помоћника ревизора. У Одсјеку за предревизијске, правне и административно 
техничке послове: 1 шеф Одсјека, 1 ревизор, 1 помоћник ревизора, 1 савјетник за 
правне послове и 1 референт за административно-техничке послове. 
 

530. Кроз Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине 
нормирати да ревизорско особље Службе за ревизију финансирања политичких 
странака има право на накнаду на плату у складу са чланом 26. Закона. Централна 
изборна комисија БиХ је на 71. сједници одржаној 28. 10. 2021. године усвојила и 
Министарству финансија и трезора БиХ упутила Закључак о потреби покретања 
иницијативе за доношења Закона о измјенама и допунама Закона о платама и 
накнадама у институцијама БиХ у циљу остварења додатка за ревизорско особље 
и изједначавања њиховог статуса са другим службеницима у институцијама БиХ 
који обављају ревизорске послове. 

 
531. Парламентарна скупштина БиХ потврђује опредјељење да подржава рад и чува 

независност Централне изборне комисије БиХ као тијела чије надлежности 
                                                 
139 Акт ЦИК БиХ број 07-2-50-4-1008-2/21 
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произилазе из надлежности Парламентарне скупштине БиХ, а у смислу даљег 
осигурања финансијске, кадровске и нормативно-правне стабилности Централне 
изборне комисије БиХ.  
 
 
 

Број 04-2-07-10 -572-1/22      Предсједник  
 

Сарајево, 21. 04. 2022. године  др Суад Арнаутовић 
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Прилог 1- Попис нормативних аката донесених у 2021. 
години 

 
Акти Централне изборне комисије БиХ објављени у Службеним гласилима 

 

1.  
Упутство о измјени Упутства о изгледу и начину испуњавања обрасца изјаве о 
имовинском стању („Службени гласник БиХ“, број 4/21) 

2.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године у 
Граду Мостару („Службени гласник БиХ“, број 5/21) 

3.  
Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за 
начелника Општине Травник и Општине Фоча (ФБиХ) („Службени гласник БиХ“, 
број 8/21) 

4.  
Одлука о расписивању и одржавању поновних избора за градоначелника Града 
Добој и Скупштину Града Добој („Службени гласник БиХ“, број 8/21) 

5.  
Одлука о расписивању и одржавању поновних избора за начелника Општине 
Сребреница и Скупштину општине Сребреница („Службени гласник БиХ“, број 
8/21) 

6.  
Одлука о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника Општине 
Травник („Службени гласник БиХ“, број 8/21) 

7.  
Одлука о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника Општине 
Фоча (Ф БиХ) („Службени гласник БиХ“, број 8/21) 

8.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за начелника општине Травник, са стањем на дан 02. 
02. 2021. године („Службени гласник БиХ“, број 10/21)  

9.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за начелника Општине Фоча (ФБиХ), са стањем на 
дан 02. 02. 2021. године („Службени гласник БиХ“, број 10/21) 

10.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата избора за начелника Општине 
Сребреница и Скупштину општине Сребреница („Службени гласник БиХ“, број 
14/21) 

11.  
Пословник о процедури провођења јавне конкуренције и именовања чланова 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 
14/21) 

12.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата избора за градоначелника Града 
Добоја и Скупштину Града Добоја („Службени гласник БиХ“, број 14/21)  

13.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата посредних избора и додјели 
мандата за Градско вијеће Града Сарајева („Службени гласник БиХ“, број 15/21) 
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14.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата посредних избора и додјели 
мандата за Скупштину Града Источно Сарајево („Службени гласник БиХ“, број 
17/21) 

15.  
Одлука о измјенама Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 20/21) 

16.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за начелника Општине Фоча (ФБиХ), са стањем на 
дан 22. 03. 2021. године у 24.00 сата („Службени гласник БиХ“, број 20/21) 

17.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за начелника Општине Травник, са стањем на дан 22. 
03. 2021. године у 24.00 сата („Службени гласник БиХ“, број 20/21)  

18.  

Одлука о утврђивању извода из Централног бирачког списка за бираче који ће 
гласати путем мобилног тима за пријевремене изборе за начелника Општине Фоча 
(ФБиХ) који ће се одржати 11. 04. 2021. године  („Службени гласник БиХ“, број 
23/21) 

19.  

Одлука о утврђивању извода из Централног бирачког списка за бираче који ће 
гласати путем мобилног тима за пријевремене изборе за начелника Општине 
Травник који ће се одржати 11. 04. 2021. године  („Службени гласник БиХ“, број 
23/21) 

20.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за начелника Општине Фоча (ФБиХ), са стањем на 
дан 11. 04. 2021. године у 24.00 сата  („Службени гласник БиХ“, број 26/21) 

21.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за начелника Општине Травник, са стањем на дан 11. 
04. 2021. године у 24.00 сата („Службени гласник БиХ“, број 26/21) 

22.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за начелника 
Општине Фоча (Ф БиХ) („Службени гласник БиХ“, број 28/21) 

23.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за начелника 
Општине Травник („Службени гласник БиХ“ број 28/21), 

24.  
Одлука о потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата делегата у 
Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине из Посавског кантона 
(„Службени гласник БиХ“ број 35/21), 

25.  
Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједор („Службени гласник БиХ“ број 64/21) 

26.  
Одлука о расписивању и одржавању пријевремених избора за градоначелника Града 
Приједор  („Службени гласник БиХ“ број 64/21) 

27.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за градоначелника Града Приједор, са стањем на дан 
17. 10. 2021. године у 24.00 сата („Службени гласник БиХ“ број 66/21) 
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28.  
Етички кодекс органа за провођење избора у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“ број 67/21) 

29.  
Упутство о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу 
чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“ број 67/21) 

30.  
Упутство о измјенама и допуни Упутства о утврђивању квалификација, броју, 
именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 73/21) 

31.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за градоначелника Града Приједора, са стањем на дан 
22. 11. 2021. године у 24.00 часа („Службени гласник БиХ“ број 74/21) 

32.  
Одлука о утврђивању извода из Централног бирачког списка за бираче који ће 
гласати путем мобилног тима за пријевремене изборе за градоначелника Града 
Приједора („Службени гласник БиХ“ број 75/21) 

33.  
Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за градоначелника Града Приједор, са стањем на дан 
12. 12. 2021. године у 24.00 сата („Службени гласник БиХ“ број 77/21) 

34.  
Одлука о потврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за 
градоначелника Града Приједор, број 05-1-07-1-1546-1/21 од 28. 12. 2021. године 
(„Службени гласник БиХ”, број 1/22) 

 
 

Акти Централне изборне комисије БиХ објављени на Интернет-страници 
www.izbori.ba 

1.  

Одлука о успостави Главног центра за бројање и именовању директора и 
замјеника директора Главног центра за бројање за провођење пријевремених 
избора за градоначеника  Града Приједор број 05-1-07-11-1412-1/21 од 11. 11. 
2021.године 

2.  

Одлука о именовању главног контролора, замјеника главног контролора, 
контролора за обраду, унос и потврђивање резултата гласања и контолора за 
транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног 
материјала на пријевременим изборима за градончеленика Града Приједор број 
05-1-07-11-1412-2/21 од 11. 11. 2021.године  

3.  Одлука о утврђивању и објави броја уписаних бирача у извод из Централног 
бирачког списка за гласање изван БиХ за пријевремене изборе за 
градоначелника Града Приједор који ће се одржати 12. 12. 2021.године  број 06-
1-07-2-570/21 од 11. 11. 2021.године 

4.  Одлука којом се одбија упис у извод из Централног бирачког списка за гласање 
изван БиХ за пријевремене изборе за градоначелника Града Приједор број 06-
1-07-2-571/21 од 11.11.2021.године 

http://www.izbori.ba/
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5.  Одлука о одређивању редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу 
за градоначелника Града Приједор за пријевремене изборе 2021.године број 06-
1-07-1-1339-3/21 од 09. 11. 2021.године 

6.  Одлука о немогућности преузимања мандата за начелника Општине Травник, 
број 05-1-07-1-93/21 од 21. 01. 2021.године 

7.  Одлука о поништењу избора одржаних дана 15. 11. 2020. године на 89 редовних 
бирачких мјеста у изборној јединици Добој за ниво градоначелника Града Добој 
и Скупштину Града Добој, број 05-1-07-1-96/21 од 21. 01. 2021.године 

8.  Одлука о поништењу избора одржаних дана 15. 11. 2020. године на 28 бирачких 
мјеста у изборној јединици Сребреница за ниво начелника Општине Сребреница 
и Скупштину општине Сребреница, број 05-1-07-1-95/21 од 21. 01. 2021.године 

9.  Иструкција о поступку провођења поновних избора за градоначелника Града 
Добој и Скупштину града Добој и начелника Општине Сребреница и 
Скупштину општине Сребреница број 05-1-02-2-376-1/21 од 02. 02. 2021.године 

10.  Упутство о роковима изборних активности за одржавање поновних избора у 
основној изборној јединици  Добој и Сребреница, број 06-1-02-2-376-2/21 од 08. 
02. 2021.године  

11.  Инстукција о примјени члана 2.9 став (1) тачка 1. Изборног закона БиХ, број 06-
1-02-2-451-1/21 од 11. 02. 2021.године 

12.  Одлука о успостави Главног центра за бројање и именовању директорице и 
замјеника директорице Главног центра за бројање за провођење поновних 
избора  у основној изборној јединици  Добој и основној изборној јединици 
Сребреница, број 05-1-07-11-450-1/21 од 11.02.2021. године 

13.  Одлука о утврђивању и објављивању резултата избора за начелника Општине 
Сребреница и Скупштину општине Сребреница, број 05-1-07-1-552/21 од 25. 02. 
2021.године 

14.  Одлука о утврђивању и објављивању резултата избора за градоначелника Града 
Добој и Скупштину Града Добој, број 05-1-07-1-553/21 од 25. 02. 2021. године 

15.  Одлука о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из 
Скупштине општине Источни Стари Град за Скупштину Града Источно 
Сарајево, број 06-1-07-3-72/21 од 28. 01. 2021. године 

16.  Одлука о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године у 
Граду Мостару број 05-1-7-1-1/21 од 03. 01. 2021. године 

17.  Одлука о измјенама Одлуке број 05-1-7-1-1/21 од 03. 01. 2021. године о 
утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године у Граду 
Мостару, број 05-1-7-1-1/21 од 14. 01. 2021. године 

18.  Одлука о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног 
бирачког списка за гласање изван БиХ за пријевремене изборе за Општину 
Травник који ће се одржати у недјељу 11. 04. 2021. године, број 06-1-07-2-320-
12/21 од 08. 03. 2021. године 
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19.  Одлука о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног 
бирачког списка за гласање изван БиХ за пријевремене изборе за Општину Фоча 
(ФБИХ) који ће се одржати у недјељу 11. 04. 2021. године, број 06-1-07-2-320-
12/21 од 08. 03. 2021. године 

20.  Одлука о утврђивању листе земаља са којима је знатно отежан  или прекинут 
поштански промет и из којих бирачи могу доставити гласачки материјал и путем 
дипломатско-конзуларних  представништава, за начелника Општине Травник  и 
начелника Општине Фоча (ФБиХ), број 05-1-02-2-658-1/21 од 25. 03. 2021. 
године. 

 
 

Акти Централне изборне комисије БиХ који се не објављују у службеним 
гласилима и Интернет страници www.izbori.ba 

 

1.  
Закључак о усвајању Иницијативе за доношење Закона о измјенама и 
допунама Изборног  закона Босне и Херцеговине, број 05-1-02-1-1218-1/21  од  
15. 09. 2021. године.  

2.  
Закључак о усвајању Иницијативе за доношење Закона о измјенама и 
допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и 
Херцеговине, број 05-1-02-1-1218-1/21 од 28. 10. 2021. године.  

3.  
Правилник о управљању и сигурности информационих система у Централној 
изборној комисији Босне и Херцеговине, број 06-2-02-2-1516-1/21 од 15. 12. 
2021. године 

http://www.izbori.ba/
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Прилог 2 – Преглед резултата и број гласова на поновним 
изборима у Граду Добоју и Општини Сребреница 

 
 

Преглед резултата и броја гласова за начелника/градоначелника 
 

Шифра Назив  Кандидат Број гласова 
15.11.2020. 

Број гласова 
21.2.2021. Разлика 

ДОБОЈ 

515 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – 
МИЛОРАД ДОДИК 

ЈЕРИНИЋ БОРИС 31982 17095 -14887 

74 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ТОДОРОВИЋ СРЂАН 4875 4386 -489 

18 СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА ФИЛИПОВИЋ ЦВИЈАН 1701 4760 3059 

            

Шифра Назив  Кандидат Број гласова 
15. 11. 2020. 

Број гласова 
21.2.2021. Разлика 

СРЕБРЕНИЦА 

90 СДА – СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ ТАБАКОВИЋ АЛИЈА 1848 124 -1724 

2977 ЗАЈЕДНО ЗА СРЕБРЕНИЦУ ГРУЈИЧИЋ МЛАДЕН 4579 4190 -389 

2443 АЛЕКСАНДАР СИМИЋ – 
НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ СИМИЋ АЛЕКСАНДАР 26 13 -13 

2572 МИЛЕ ЈАЊИЋ – НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ ЈАЊИЋ МИЛЕ 15 23 8 

 
Преглед резултата и броја освојених гласова за политичке субјекте за скупштину 

општине/скупштину града 
 

ДОБОЈ 

Шифра Назив 
Број гласова  
15. 11. 2020. 

Број гласова  
21. 02. 2021. 

Разлика 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – 
МИЛОРАД ДОДИК 25411 13527 -11884 

74 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 2915 1817 -1098 

2927 КОАЛИЦИЈА ДОБОЈ У СРЦУ 1568 960 -608 

2916 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ДЕМОС – ПРВА СРПСКА 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА  3105 2576 -529 

461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 1852 1345 -507 

1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 924 684 -240 

2771 НАПРЕДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 2020 – НДС 2020 138 102 -36 

2855 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБИХ – ЗА ПРОМЈЕНЕ 148 119 -29 

1718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 943 929 -14 

27 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 19 9 -10 

2557 ТИХОМИР ЈОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 1 -3 

2477 МЛАДЕН ТРГИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 5 2 -3 
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Шифра Назив 
Број гласова  
15. 11. 2020. 

Број гласова  
21. 02. 2021. 

Разлика 

2680 НЕНАД ЧАКАРЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 2 0 -2 

2798 БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДЕМОКРАТИ – ЏЕБРАИЛ 
БАЈРАМОВИЋ  3 1 -2 

1722 СНАГА НАРОДА 2 0 -2 

2450 КРУНИСЛАВ ЧАКАРЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 3 1 -2 

882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  2 1 -1 

2321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ – ПДА 1 0 -1 

1840 СРЂАН ТЕКИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 0 -1 

2363 ГОРДАНА КРШИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 0 -1 

996 ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЕДС 2 1 -1 

769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 0 -1 

2750 ДАРКО ЛУКИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 0 -1 

2743 НОВО ДОБА 5 4 -1 

1 БПС – СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ 3 2 -1 

2453 ТОДОРА ЈОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2366 СЛАВКО СЕКУЛИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2516 МИРКО ВАЈИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 2 2 0 

2488 АНА БЈЕЛОГРЛИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 4 0 

2498 ЗОРАН ИЛИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 1 1 0 

2485 МАРИНА ИГЊАТОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

2486 МАНДА ЈОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 2 2 0 

2811 ГОРАН СИМИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2473 РАДА ЛАЗАРЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

1971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 2 2 0 

2799 ЈЕЛКА ВЕСЕЛИНОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

36 БОСС – БОСАНСКА СТРАНКА – МИРНЕС АЈАНОВИЋ 1 1 0 

2319 БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА БНС 3 3 0 

2313 ПОКРЕТ МОСТ 21 1 1 0 

1699 ПРВА СТРАНКА 2 2 0 

2452 МЛАДЕН ДЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 7 8 1 

1179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ  1 2 1 

1728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 2 1 

1847 ЗДРАВКО КОЗАРЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 3 4 1 

2493 ЉУБАН ТРИПУНОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

2501 КРУГ 0 1 1 

2502 ДЕЈАН МАЛЧИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

2711 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СДБИХ 2 3 1 

2543 НЕНАД ГОЈКОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

2056 ГОРДАНА СИМИКИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 2 1 

2490 ДРАГАН СЕГДАР – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 
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Шифра Назив 
Број гласова  
15. 11. 2020. 

Број гласова  
21. 02. 2021. 

Разлика 

2574 СЛАЂАН СТАРЧЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 5 1 

1989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  3 4 1 

17 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ 1 3 2 

2470 ТИЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 2 2 

879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 5 7 2 

2727 СЛАВКО БОГОЈЕВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 2 2 

1706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 3 2 

2426 СДС СЕМБЕРИЈА – МИЋО МИЋИЋ 4 6 2 

1694 НС 0 2 2 

2078 ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА – ЧАПЉИНА У СРЦУ 0 3 3 

2327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 3 3 

2752 АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 3 3 

2828 ДАНИЈЕЛ НИНКОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 3 6 3 

2820 ЖЕЉКО ШУЈИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 7 3 

2004 ЈЕДИНСТВЕНА НАПРЕДНА СТРАНКА 0 4 4 

2341 ЖЕЉКА МИЋИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

2492 АЛЕКСА ПЕЈИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

2496 РЕ-БАЛАНС 0 4 4 

2579 МИЛОВАН ДУЈАКОВИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

2489 ДРАГАН ВАТИЋ – НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

49 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ  1 6 5 

2325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 3 8 5 

73 СЕЉАЧКА СТРАНКА 4 9 5 

732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА "9. ЈАНУАР" 2 12 10 

2756 ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 1999 – НОВИ 
ПОЧЕТАК 139 170 31 

2932 СДП БИХ-ХС БИХ 231 265 34 

2062 СПАС, НЕЗАВИСНИХ ЛИСТА ДОБОЈ 139 180 41 

2447 СПС – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ – 
”БУДУЋНОСТ СРПСКЕ" 306 371 65 

2995 СДА-СБИХ-ХБ 211 334 123 

440 ПДП – ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА  884 1319 435 

18 СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 480 943 463 

2460 НАРОДНИ ПОКРЕТ БАЊАЛУКА ЗОВЕ 218 847 629 
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СРЕБРЕНИЦА 
 

Шифра Назив 
Број гласова  
15. 11. 2020. 

Број гласова  
21. 02. 2021. 

Разлика 

2989 МОЈА АДРЕСА СРЕБРЕНИЦА – СДА-СБИХ-СББ-ПДА 1450 78 -1372 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД 
– МИЛОРАД ДОДИК 2008 1820 -188 

2930 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА-ГРАЂАНСКИ САВЕЗ 192 36 -156 

8 СДП – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 131 45 -86 

2969 НДП-ПУП-СП 69 12 -57 

2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 58 1 -57 

2447 СПС – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ – 
”БУДУЋНОСТ СРПСКЕ" 143 94 -49 

18 СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 888 842 -46 

461 ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 704 663 -41 

877 НАША СТРАНКА  14 0 -14 

882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  3 0 -3 

1264 НАПРЕДНА СРПСКА 2 0 -2 

2421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 2 0 -2 

1699 ПРВА СТРАНКА 2 0 -2 

49 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ  3 1 -2 

1989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 0 -1 

2327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 0 0 

2496 РЕ-БАЛАНС 0 0 0 

2743 НОВО ДОБА 0 0 0 

879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 1 0 

1415 ДРАГАН РИСТИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

2311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 0 2 2 

1730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 198 200 2 

120 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 6 8 2 

2981 ДЕМОС-СНП – БОЉА СРЕБРЕНИЦА 161 168 7 

2316 БОШЊАЧКИ ПОКРЕТ 1 13 12 

1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 309 378 69 
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Прилог 3 – Попис материјалних прописа које Централна 
изборна комисија БиХ  примјењује у провођењу својих 

надлежности 
 
1. Изборни закон 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, 7/14, 31/16 и 41/20) 

 
2. Закон о финансирању политичких странака (“(„Службени гласник БиХ“, бр. 

95/12 и 41/16) 
 
3. Закон о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 и 100/13) 
 
4. Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 
87/13, 75/15, 88/15, 16/16,  94/16, 72/17, 25/18 и 32/20) 

 
5. Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 
43/09, 8/10, 40/12 и 93/17) 

 
6. Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 50/08, 60/10, 32/13 и 93/17) 
 
7. Закон о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 

93/09 и 41/13 и 53/16) 
 
8. Закон о управним споровима Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, бр. 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10) 
 
9. Закон о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02, 102/09 и 72/17) 

 
10. Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) 
 

11. Закон о облигационим односима (Преузет од СФРЈ „Службени гласник 
РБиХ“ бр. 2/92, 13/93  и 13/94;) 

 
12. Закон о извршном поступку пред  Судом БиХ („Службени гласник БиХ“, број 

18/03) 
 
13. Закон о буџету институција  и међународних обавеза БиХ (доноси се за сваку 

фискалну годину) 
 
14. Закон о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 16/02, 14/03, 18/12, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13  
и 41/16) 
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15. Закон о уплатама на ЈРТ  и расподјели прихода  („Службени гласник“ БиХ, 
број 49/09) 

 
16. Изборни закон Републике Српске („Службени гласник РС“, бр. 34/02, 

35/02,24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 и 18/20) 
 
17. Изборни закон Брчко дистрикта БиХ ((„Службени гласник Брчко дистрикта 

БиХ“, бр. 17/08,  43/08 и 49/18) 
 
18. Закон о агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције („Службени гласник БиХ“,  бр. 103/09 и 58/13) 
 
19. Закон о избору, престанку мандата, опозиву и замјени начелника у 

општинама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
БиХ”, број 19/08) 

 
20. Закон о принципима локалне самоуправе у ФБиХ („Службене новине 

Федерације БиХ”, бр. 49/06 и 51/09) 
 
21. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16 и 36/19) 
 
22. Статути општина и градова  
 
23. Статут Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 2/10) 
 
24. Закон о Агенцији за идентификационе документе, евиденцију и размјену 

података Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 56/08) 
 
25. Закон о јединственом матичном броју („Службени гласник БиХ“, број 32/01, 

63/08, 103/11 и 87/13)   
 
26. Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 32/01, 56/08, и 58/15) 
 
27. Закон о личној карти држављана Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, бр. 32/01, 16/02, 53/07, 56/08 и 18/12) 
 

28. Закон о политичким организацијама („Службени лист СРБиХ“, бр. 27/91 – 
преузет у Федерацији БиХ) 

 
29. Закон о политичким организацијама („Службени гласник РС“, број 15/96) 

 
30. Закон о политичким организацијама („Службени гласник Брчко дистрикта 

БиХ“, бр. 12/02, 19/07 и 2/08) 
 
31. Закон о извршењу буџета Федерације БиХ (доноси се сваке године)  
 
32. Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и 

општине („Службени гласник РС“, број 65/08) 
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33. Закон о финансирању политичких странака из буџета Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр. 29/04, 14/07 
и 19/07) 

 
34. Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ”, број 42/04) 
 
35. Закон о рачуноводству и ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине 

(„Службене новине Федерације БиХ”, број 83/09) 
 
36. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник 

РС”, бр. 94/15 и 78/20) 
 
37. Закон о рачуноводству и ревизији у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бр. 22/16 и 50/18) 
 
38. Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности 

(„Службени гласник БиХ”, бр. 47/14 и 46/16) 
 

39. Закон о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06, 76/11 
и 89/11) 

 
40. Закон о Правобранилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

бр. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 и 47/14). 
 
41. Кривични закони у БиХ 
 
42. Закони о кривичном поступку у БиХ 

 
 




