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УВОД 
 
Изборним законом Босне и Херцеговине, члан 2.9 став (1) тачка 15,1  утврђено је да 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подноси годишњи извјештај 
Парламентарној скупштини БиХ о провођењу избора у Босни и Херцеговини, провођењу 
Изборног закона Босне и Херцеговине и иницира измјене тог закона. Законом о сукобу 
интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине2, члан 17. став (1) тачка е), 
регулисано је да Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подноси годишњи 
извјештај о провођењу тог закона Предсједништву БиХ, Парламентарној скупштини 
БиХ и јавности, а Законом о финансирању политичких странака3, члан 17, прописано је 
да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине обавезна да сваке године 
Парламентарној скупштини БиХ поднесе извјештај о прегледаном стању финансијског 
пословања политичких странака.  
 
Осим наведених закона, у надлежности Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине је и провођење закона из области сукоба интереса, и то: Закона о сукобу 
интереса у органима власти Федерације БиХ4 и Закона о сукобу интереса у 
институцијама Брчко Дистрикта БиХ5, као и дијела Закона  о Савјету  министара 
Босне и Херцеговине6, 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 корупције7, члан 13, Централна изборна комисија БиХ врши провјеру 
кандидата за директора и замјеника директора Агенције. 
 
С тим у вези сврсисходно је једним  извјештајем обухватити најзначајније активности 
које се односе на провођење свих закона из надлежности Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Централна изборна комисија БиХ) за период од 
1.1.2010. до 31.12.2010. године,  стварајући тиме и простор за анализу рада Централне 
изборне комисије БиХ и иницирање још квалитетнијих препорука надлежним 
институцијама БиХ, да би се изборни процес у Босни и Херцеговини приближио 
демократским стандардима развијених земаља и побољшала рјешења у начину примјене 
тих закона и унаприједило законодавство и пракса у области сукоба интереса и 
финансирања политичких странака. 
 
Током 2010. године одржано је 105 сједница Централне изборне комисије БиХ, на којима 
су разматрана питања из дјелокруга Централне изборне комисије БиХ и провођења 
одредби свих закона који су јој повјерени у надлежност. Рад Централне изборне комисије 
БиХ је отежавало неприсуство појединих чланова Централне изборне комисије БиХ 
колегијуму, на којем се врши припремање и разматрање материјала за сједнице. У 

                                                
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  и 32/10 
2 „Службени гласник БиХ“, бр.16/02, 14/03, 12/04 и 63/08 
3„Службени гласник БиХ“, бр.22/00, 102/09 и 54/10 
4„Службени гласник БиХ“, бр. 30/06, 42/03, 81/06, 76/07, 87/07, 94/07 и 24/08 
5„Службене новине ФБиХ“, бр. 70/08 
6„Службени гласник БД БиХ“, бр. 43/08 
7”Службени гласник БиХ”, бр. 103/09 
 
 
 



    
 

5 
 

периоду од 1.9. до 30.9.2010. године Централна изборна комисија БиХ свакодневно је 
одржавала сједнице, настојећи тиме да благовремено одговори свим захтјевима 
политичких субјеката  који су се односили на припрему и провођење Општих избора 
2010. године. 
 
На сједницама Централне изборне комисије БиХ расправљало се и одлучивало о 
питањима и задацима који су се односила на примјену свих закона из њене надлежности, 
на припрему и провођење Општих избора, кроз провођење сљедећих активности: овјера 
политичких субјеката за учешће на Општим изборима 2010. године, одлучивање по 
захтјевима и жалбама политичких субјеката, разматрање жалби грађана на 
ускраћивање уписа у ЦБС, и разматрање да ли је дошло до повреде бирачког права, 
утврђивање плана финансирања Општих избора, доношење одлука о свим набавкама за 
потребе програма посебне намјене – Општи избори 2010. године, провођење тендерских 
и других поступака за набавку и потписивање уговора са изабраним понуђачима, 
покретање поступака против лица која су у сукобу интереса и доношење одлука, 
разматрање финансијских извјештаја политичких странака, утврђивање престанка 
мандата изабраних званичника и додјела мандата сљедећим квалификованим 
кандидатима са листи политичких субјеката, запошљавање редовно и ванредно 
ангажованог особља у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ за вријеме 
трајања избора, оснивање Главног центра за бројање и реализација пројектних 
активности у овом сегменту изборног процеса. 
 
Слика бр. 1 - Сједница Централне изборне комисије БиХ  
 

                 
 
Извјештај о провођењу закона у надлежности Централне изборне комисије за 2010. 
годину подијељен је у седам дијелова који чине једну цјелину. 
 
Од првог до четвртог дијела изложена је материја по уобичајном распореду 
извјештавања, која се односи на досљедну примјену свих закона из надлежности 
Централне изборне комисије БиХ. 
 
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, стално побољшава свој рад и 
досљедно промовише Босну и Херцеговину. 
 
Шести дио односи се на јавност рада Централне изборне комисије БиХ који је веома 
значајан, имајући у виду чињеницу да је Централна изборна комисија БиХ независан 
орган, који треба да на непристрасан начин проведе све законе из своје надлежности, 
поштујући све принципе јавног информисања. 



    
 

6 
 

 
У седмом дијелу наглашена је синтеза закључних разматрања са препорукама, којима 
Централна изборна комисија БиХ настоји да подстакне релевантне институције БиХ да 
би убудуће рад био што квалитетнији. 
 
Централна изборна комисија БиХ је на 18. сједници, одржаној 17.03.2011.године, 
размотрила и усвојила  овај извјештај који подноси Парламентарној скупштини БиХ.  
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1. Изборне активности 
1.1. Активности на измјенама и допунама Изборног закона БиХ 
 
На иницијативу Централне изборне комисије БиХ број: 01-02-1-162/09 од 13.01.2009. 
године Савјет министара БиХ је Одлуком  именовао Интерресорну радну групу за израду 
приједлога Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ и приједлога Закона о 
измјенама и допунама Закона о финансирању политичких странака8 коју су чинили  
посланици: др. Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић; делегати: Илија 
Филиповић, Душанка Мајкић и Хазим Ранчић, који су предложени од Представничког 
дома и Дома народа Парламенарне скупштине БиХ; министари:  др. Сафет Халиловић - 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ, мр. Средоје Новић - Министарство 
цивилних послова БиХ, Бариша Чолак – Министарство правде БиХ и чланови Централне 
изборне комисије БиХ - Бранко Петрић, др. Суад Арнаутовић и Стјепан Микић.  
 
Слика бр.2 - Састанак Интерресорне радне групе 

 

                   
 
Интерресорна радна група је конституисана на 1. сједници одржаној 15.12.2009. године и 
именовала за  предсједавајућег Бранка Петрића, а за замјенике др. Суада Арнаутовића и 
Стјепана Микића.  
 
Интерресорна радна група је донијела Пословник о раду Интерресорне радне групе. У 
складу са Пословником о раду, на свакој сједници су вођени записници, а такође је 
вршено и тонско снимање свих сједница, те је Секретаријат Интерресорне радне групе 
сачињавао транскрипте са сједница. Записници и стенограми се налазе у архиви 
Централне изборне комисије БиХ и сви заинтересовани могу да изврше увид у њих. 
 
Интерресорна радна група донијела је закључак да се затраже приједлози и иницијативе 
за измјене и допуне Изборног закона БиХ у писаној форми, од свих политичких странака 
заступљених у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и од клубова 
народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ. Интерресорна радна група је 
разматрала и 22 иницијативе пристигле од: политичких субјеката, невладиних 
организација  и других (ОЕБС, РАК и др.), као и чланова Интерресорне радне групе, 
након чега је заузела став и о њима одлучивала, тако да су поједине иницијативе 
прихваћене и уграђене у приједлог Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ. 

                                                
8 „Службени гласник БиХ”, бр. 22/00 и 102/09 
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Интерресорна радна група је радећи на приједлогу Закона о измјенама и допунама 
Изборног закона БиХ одржала укупно осам сједница.  
 
Свим сједницама Интерресорне радне групе су присуствовали овлашћени представници 
ОХР-а и ОЕБС-а и активно учествовали у разматрању приједлога, давању одређених 
мишљења и сугестија на предложене измјене и допуне Изборног закона БиХ. Сједнице 
Интерресорне радне групе су биле отворене за јавност. 
 
Интерресорна радна група је текст Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног 
закона БиХ упутила актом дана 24.03.2010. године у парламентарну процедуру Дому 
народа и Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ ради разматрања и 
благовременог доношења Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ у 
редовној законодавној процедури, да би се Општи избори у 2010. години провели у 
складу са измијењеним и допуњеним одредбама Изборног закона БиХ.  
 
Закон о измјенама и допунама Изборног закона БиХ усвојен је 07.04.2010. године у 
Представничком дому и 19.04.2010. године у Дому народа Парламентарне скупштине 
БиХ9. Закон је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику БиХ“, који је објављен 22.04.2010. године, што значи дана 23.04.2010. године.  
 
Усвојени Закон о измјенама и допунама Изборног закона БиХ односи се на допуну члана 
1.1а који прописује дефиниције појединих израза у овом закону на начин да су 
прецизирани појмови „изборни период“ под којим се подразумијева период од дана 
расписивања избора до дана потврђивања резултата избора и „изборна година“ која 
представља период који се поклапа са календарском годином у којој је предвиђено 
одржавање избора. Даљње значајније измјене и допуне Изборног закона БиХ су се 
односиле на измјену одредбе члана 2.12 став (9) којом је прописана висина накнаде за рад 
чланова општинских изборних комисија, тако да у изборном периоду  висина накнаде се 
исплаћује у висини исплаћеног паушала одборника, а ван изборног периода накнада 
износи 30% висине исплаћеног паушала одборника. Исто тако овим законом допуњена је 
одредба члана 5.6 новим ставом (2) тако да је предсједник бирачког одбора приликом 
отварања бирачког мјеста дужан да одреди дужности сваком члану бирачког одбора. Што 
се тиче Заштите изборног права измјене и допуне Изборног закона БиХ извршене су у 
члану 6.2 став (1), којим се регулише период улагања приговора изборним комисијама, 
који је скраћен са 48 часова на 24 часа у изборном периоду. 
 
1.2. Нормативна дјелатност 
 
Припрема и израда  нормативних аката је била једна од значајних активности Централне 
изборне комисије БиХ након доношења Закона о измјенама и допунама Изборног закона 
БиХ и његовог ступања на снагу. Низ нових законских рјешења захтијевао је њихову 
разраду и појашњење  начина примјене њиховом разрадом и уграђивањем у већ постојеће 
проведбене акте или доношењем нових аката (правилници, инструкције, упутства). 
Дакле, нове законске измјене су захтијевале благовремено доношење нормативних аката 
који би омогућили политичким субјектима, бирачима и учесницима цјелокупног 
изборног процеса остварење бирачког права као једног од основних људских права и 
слобода утврђених Европском конвенцијом о људским правима.  
 

                                                
9 „Службени гласник БиХ“, бр. 32/10 
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Подзаконски акти које је Централна изборна комисија БиХ донијела према одредбама 
Изборног закона БиХ  у 2010. години10  су сљедећи: 
 
1. Правилник о вођењу Централног бирачког списка11,  
 
2. Правилник о начину провођења избора у БиХ12,  
 
3. Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Опште изборе у Босни и 

Херцеговини  који ће се одржати у недељу 03.октобра 2010. године13,  
 
4. Упутство о утврђивању квалификација и броја чланова бирачких одбора, поступак 

жријебања и именовања бирачких одбора и мобилних тимова за гласање14,  
 
5. Правилник о организацији Главног центра за бројање, начину верификације и бројања 

гласачких листића15,  
 
6. Правилник о пријави и овјери политичке странке, независног кандидата, коалиције и 

листе независних кандидата за учешће на непосредним изборима и поступак пријаве и 
овјере кандидата за попуну гарантованих мандата за припаднике националних 
мањина16,  

 
7. Правилник о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана 

расписивања избора до дана одржавања избора17,  
 
8. Правилник о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана 

расписивања избора до дана одржавања избора18,  
 
9. Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста19,  
 
10. Исправка Упутства о утврђивању квалификација и броја чланова бирачких одбора, 

поступак жријебања и именовања бирачких одбора и мобилних тимова за гласање20,  
 
11. Правилник о допунама Правилника о начину провођења избора у Босни и 

Херцеговини21,  
 
12. Правилник о измјени и допунама Правилника о начину провођења избора у 

дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине22,  
 

                                                
10 „Службени гласник БиХ“, бр. 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 и 32/10 
11 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
12 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
13 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
14 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
15 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
16 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
17 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
18 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
19 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
20 „Службени гласник БиХ“, бр. 57/10 
21 „Службени гласник БиХ“, бр. 71/10 
22 „Службени гласник БиХ“, бр. 71/10 
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13. Упутство о измјенама и допунама Упутства о утврђивању квалификација, броја 
чланова, поступка жријебања и именовања, обуке, провјере знања и цертификовања 
чланова бирачких одбора и мобилних тимова за гласање23,  

 
14. Упутство о измјени и допуни Упутства о утврђивању квалификација, броја чланова, 

поступка жријебања и именовања, обуке, провјере знања и цертификовања чланова 
бирачких одбора и мобилних тимова за гласање24,  

15. Упутство о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним 
Централној изборној комисији БиХ и изборним комисијама25,  

 
16. Одлука о дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине у 

иностранству, у којима се планира организовање гласања за Опште изборе у БиХ 
2010. године26,  

 
17. Одлука о висини накнаде за рад чланова Изборне комисије основне изборне јединице 

у БиХ27,  
 
18. Упутство о додјели и престанку мандата28,  
 
19. Упутство о изгледу и начину испуњавања образаца изјаве о имовинском стању29,    
 
20. Одлука о расписивању и одржавању Општих избора који ће бити одржани у недјељу 

03.октобра 2010.године30,  
 
21. Упутство о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача31,  
 
22. Упутство о допунама Упутства о додјели и престанку мандата32,  
 
23. Упутство о измјени Упутства о условима и процедурама за акредитовање изборних 

посматрача33,  
 
24. Одлука о успостављању Главног центра за бројање за Опште изборе 2010. године, 
  
25. Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде за рад чланова Изборне комисије основне 

изборне јединице у БиХ34,  
 
26. Упутство о допунама Упутства о процедурама  за рјешавање по приговорима и 

жалбама поднесеним Централној  изборној комисији БиХ и изборним комисијама35,  
 

                                                
23 „Службени гласник БиХ“, бр. 71/10 
24 „Службени гласник БиХ“, бр. 71/10 
25 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
26 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
27 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
28 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
29 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
30 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
31 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
32 „Службени гласник БиХ“, бр. 71/10 
33 „Службени гласник БиХ“, бр. 63/10 
34 „Службени гласник БиХ“, бр. 53/10 
35 „Службени гласник БиХ“, бр. 53/10 
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27. Одлука о одређивању бирачких мјеста за гласање у дипломатско-конзуларним 
представништвима Босне и Херцеговини36,  

 
28. Одлука о допуни Одлуке о одређивању бирачких мјеста за гласање у дипломатско-

конзуларним представништвима Босне и Херцеговине37,  
 
29.Одлука о именовању директора и замјеника директора Главног центра за бројање38,  
 
30. Оперативни план едукације чланова органа за провођење Општих избора за 2010. 
годину, 
 
31. Инструкција о провођењу члана 5.10, 5.11, 5.16 и 7.4 Изборног закона БиХ39, 
 
32. Упутство о поступку провођења посредних избора  законодавних органа власти у 

Босни и Херцеговини40,  
 
33. Упутство о измјени Упутства о поступку провођења посредних избора  законодавних 

органа власти у Босни и Херцеговини41,  
 
34. Одлука о броју чланова општинске изборне комисије, Изборне комисије Града Бања 

Луке, Изборне комисије Града Мостара и Изборне комисије Брчко Дистрикта БиХ42.   
 
1.3. Активности уписа бирача у Централни бирачки списак за Опште изборе 2010. 

године 

1.3.1. Објава Општих избора 2010. године 
 
Дана 05.05.2010. године Централна изборна комисија БиХ је, у складу са чланом 1.14 и 
чланом 2.9 став (1) тачка 2.а Изборног закона БиХ, објавила да ће Општи избори бити 
одржани 03.10.2010.године, за сљедеће нивое власти43: 
 

 Предсједништво Босне и Херцеговине, 
 Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, 
 Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине,  
 Предсједника и потпредсједнике Републике Српске,  
 Народну скупштину Републике Српске и   
 Скупштине кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.  

 
Имајући у виду чињеницу да су избори основа демократије у свакој држави, циљ нам је 
да кроз индикаторе мјерљивости и упоредивости са претходним изборима упознамо 
јавност са релевантним показатељима који дефинишу изборни процес, настојећи тиме да 
представимо све учеснике изборног процеса и њихово учешће у самом провођењу 

                                                
36 „Службени гласник БиХ“, бр. 63/10 
37 „Службени гласник БиХ“, бр. 66/10 
38 „Службени гласник БиХ“, бр. 66/10 
39 „Службени гласник БиХ“, бр. 63/10 
40 „Службени гласник БиХ“, бр. 83/10 
41 „Службени гласник БиХ“, бр. 94/10 
42 „Службени гласник БиХ“, бр. 83/10 
43 „Службени гласник БиХ“, бр. 32/10 
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Општих избора 2010. године. У извјештају су представљене све активности које су 
потребне за реализацију приоритета потребних за провођење избора, поштујући 
досадашње научене лекције из претходних избора и испуњене предуслове (законске, 
институционалне и техничке) за реализацију избора.  

1.3.2. Ажурирање Централног бирачког списка 
 
Поступак вођења и уписа бирача у Централни бирачки списак прописан је поглављем 3. 
Изборног закона БиХ - Бирачки списак, те Правилником о вођењу Централног бирачког 
списка. Централни бирачки списак је евиденција о држављанима БиХ који имају бирачко 
право у складу са 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.  
Централни бирачки списак је јединствен, сталан и редовно се ажурира. У складу са 
наведеним, активности Централне изборне комисије БиХ у 2010. години су укључивале и 
континуиране послове редовног ажурирања Централног бирачког списка. 
 
Централна изборна комисија БиХ је дана 05.05.2010. године донијела Одлуку о 
расписивању и одржавању Општих избора у Босни и Херцеговини 2010. године, као и 
Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Опште изборе у Босни и 
Херцеговини који ће се одржати у недјељу 03.10.2010. године.  
 
Пресјек стања Централног бирачког списка за потребе провођења Општих избора 2010. 
године на основу члана 3.6 став (6) Изборног закона БиХ, извршен је дана 19.08.2010. 
године, те је Одлука о броју уписаних бирача у Централни бирачки списак за Опште 
изборе 2010. године објављена на веб страници Централне изборне комисије БиХ. 
Наведени подаци коришћени су за израду Извода из Централног бирачког списка по 
бирачким мјестима на дан одржавања Општих избора 03.10.2010. године. 
 
Табела бр.1 - Регистровани бирачи по категоријама за Опште изборе 2010. године 
 

Р/Б                          Категорија              Број бирача 
  1. Редовни бирачи              3.073.085 

  2. Бирачи који гласају лично                     8.595 

  3. Бирачи који гласају у одсуству                   13.878 

  4. Бирачи регистровани за гласање  путем
поште 

                   36.673 

 УКУПНО               3.132.231 

 
На дан Општих избора 03.10.2010. године у Централни бирачки списак укупно је уписано 
3.132.231 бирача. На 5.276 бирачких мјеста, на изборе је изашло 1.770.388 бирача или 
56,52% од чега 1.571.132 или 50,16% жена и 1.561.099 или 49,84% мушкараца. 
 
  Табела бр.2 - Број уписаних бирача у ЦБС на дан Општих избора са одзивом                                                    
 

Р/Б Назив Регистровано Гласало Одзив 
1 Федерација БиХ  1.937.609 1.099.092 56,72% 

2 Република Српска  1.194.622    671.296 56,19% 
 УКУПНО 3.132.231 1.770.388 56,52% 
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Графикон бр. 1 Упоредни показатељи броја регистрованих бирача на Општим  изборима од 2002-2010. године 

                   
 
Графикон бр. 2-  Старосна структура бирачког тијела за Опште изборе 2010. године 

                   
 
На дан одржавања Општих избора, 03.10.2010. године, укупно је изашло на гласање 
1.770.388 бирача или 56,52%, од чега: у Федерацији БиХ 1.099.092 или 56,72%, а у 
Републици Српској 671.296 или 56,19% бирача. 

Графикон бр. 3 - Упоредни показатељи излазности бирача на Општим изборима од 2002-2010. године 

 

                   
 
 Највећи одзив бирача у односу на број уписаних бирача забиљежен је у Општини 
Бановићи у којој је од укупно уписаних 19.704 бирача на изборе изашло 15.683 бирача 
или 79,59%, док је најмањи одзив бирача у односу на број уписаних забиљежен у 
Општини Усора у којој је од укупно уписаних 5.268 бирача на изборе изашло 1.778 
бирача или 33,75%. 
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1.3.3. Упис бирача у Централни бирачки списак који своје бирачко право 
остварују на редовним бирачким мјестима (редовни бирачи) 

 
Упис бирача који гласају на редовном бирачком мјесту врши се системом „пасивне 
регистрације“, односно сва лица којима се изда важећа лична карта државе Босне и 
Херцеговине аутоматски се уписују у Централни бирачки списак. На основу одредби 
члана 3.5 Изборног закона БиХ, надлежни орган који води регистар грађана БиХ 
доставља податаке за ажурирање Централног бирачког списка у складу са Законом о 
Централној евиденцији и размјени података. 
 
Потребно је нагласити да није могуће у сваком моменту имати стварно стање Централног 
бирачког списка, већ се број бирача утврђује на основу пресјека података сваког првог 
понедјељка у мјесецу или у зависности од потребе, а у складу са Јединственом 
методологијом и програмом обраде и вођења евиденција Централног бирачког списка. 
За потребе провођења Општих избора 2010. године извршен је пресјек и ажурирање 
података у четири (4) термина:  
 
Први пресјек направљен је на дан расписивања избора 05.05.2010. године и коришћен је 
за израду пријевремених извода из Централног бирачког списка. 
 
Други пресјек направљен је на дан 30.07.2010. године и коришћен је у сврху одређивања 
бирачких мјеста и прављења спецификација за штампање гласачких листића. 
 
Трећи пресјек направљен је на дан 19.08.2010. године и коришћен је за израду Извода из 
коначног бирачког списка који је дистрибуисан на бирачка мјеста у Босни и 
Херцеговини. 
 
Четврти пресјек направљен је на дан 03.10.2010. године, односно на дан избора, са циљем 
утврђивања бирачког права гласача који су гласали непотврђеним гласачким листићима. 

1.3.4. Упис избјеглих лица и лица која привремено бораве у иностранству у 
Централни бирачки списак 

 
Упис избјеглих лица и лица која привремено бораве у иностранству у Централни бирачки 
списак врши се системом активне регистрације. У складу са наведеним Упутством о 
роковима и редослиједу изборних активности за Опште изборе у Босни и Херцеговини 
који су одржани 03.10.2010. године  и чланом 3.6 став (6) тачка б) Изборног закона БиХ, 
рок за достављање података о промјенама у евиденцијама расељених лица, евиденцији 
држављана који гласају ван БиХ и за одређивање бирачке опције за бираче из Брчко 
Дистрикта БиХ је одређен у периоду од 05.05.2010. године (даном објаве Општих избора 
2010. године) до 19.07.2010. године, до 24 часа. 
 
Достава пријавног обрасца за гласање ван БиХ са пратећом документацијом у наведеном 
периоду, Централној изборној комисији БиХ могла се вршити путем поште на поштански 
претинац 450 и 451, путем телефакса, путем електронске поште или лично у  Централну 
изборну комисију БиХ. Упис лица која бораве ван Босне и Херцеговине је стални процес 
који захтијева и стално ажурирање и контролисање података.  
 
У сврху доступности образаца за пријаву за гласање ван Босне и Херцеговине као и 
информисања бирача, даном расписивања Општих избора 2010. године, 05.05.2010. 
године, обрасци пријаве са пратећим Водичем и обавјештењима били су постављени на 
веб страницу Централне изборне комисије БиХ  www.izbori.ba. 
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У настојању да грађани БиХ који бораве у иностранству буду информисани о начину 
уписа бирача и гласања ван БиХ за Опште изборе 2010. године, дана 23.06.2010. године 
припремљено је и прослијеђено путем Министарства вањских послова БиХ, 
дипломатско-конзуларним представништвима БиХ, 6.000 сетова изборног материјала 
који су садржавали пријавне обрасце за нове регистранте (ПРП-1), Одлука о 
дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у иностранству у којима се планира 
гласање за Опште изборе 2010. године и 1.500 Водича за гласање ван БиХ са 
обавјештењем о начину и роковима за регистрацију бирача из иностранства на 
службеним језицима у БиХ. 
 
На адресе удружења грађана БиХ и партнера у иностранству упућено је 1.700 сетова 
гласачког материјала (обрасци ПРП-1 са Одлуком о дипломатско-конзуларним 
представништвима БиХ у иностранству у којима се планира гласање за Опште изборе 
2010. године и Водича за пријаву бирача за гласање ван БиХ на службеним језицима у 
БиХ).  
Такође, дана 23.06.2010. године путем Министарства вањских послова БиХ је на адресе 
дипломатско-конзуларних представиштава БиХ у Подгорици, Београду, Осијеку, 
Љубљани и Минхену као и Регионалном одбору за помоћ избјеглим Војводине у Новом 
Саду достављена и додатна количина изборног материјала (обрасци ПРП-1, радио 
џинглови, обрасци ПБД-1 и ЦД са презентацијом и изборним материјалом). 
У периоду од 08.-10.06.2010. године, свим бирачима који су били уписани у Централни 
бирачки списак за гласање ван БиХ за претходне, Локалне изборе 2008. године, упућено 
је 35.599 комада персонализованих потврдних образаца ПРП-2, лично на адресе бирача. 
 
У периоду од расписивања Општих избора 2010. године па до завршетка процеса 
регистрације бирача, закључно са даном 19.07.2010.године, на Хелп лајн Централне 
изборне комисије БиХ који се успоставља у наведену сврху за сваке изборе, био је 
запримљен велики број е-маил порука са пријавама за гласање путем поште, измјенама 
адреса, захтјевима за слање образаца за упис бирача у Централни бирачки списак, 
захтјевима за провјеру података, као и упитима о начину уписа бирача и роковима за 
упис бирача за Опште изборе 2010. године. Путем е-маила је на  info@izbori.ba Босне и 
prijava@izbori.ba укупно примљено око 7000 порука, међу којима су често биле 
достављене пријаве за више лица у једној е-маил поруци. 
  
Надаље, у наведеном периоду примљено је више од 2.100 позива телефоном на Хелп лајн, 
у вези са уписом бирача у Централни бирачки списак и пријавом за гласање бирача који 
живе ван Босне и Херцеговине. Више од 600 позива је било из Босне и Херцеговине, 
углавном по питању провјере бирачког мјеста. Остали позиви су били ван Босне и 
Херцеговине, од којих је највише позива из Њемачке - 300, Шведске - 225, Аустрије - 123, 
Норвешке и Данске по 92 позива. Питања су углавном била о начину пријаве за гласање 
ван БиХ, у вези са провјером комплетности достављених пријава, које су упућене путем 
факса или е-маила. 
 
У року за пријаву бирача, запримљено је око 2.900 факсова, међу којима су често биле на 
једном факсу пријаве за више лица. Посљедњег дана рока за пријаву, 19.07.2010 путем 
факса је запримљено око 900 пријава. Послије извршених провјера и ажурирања података 
(адреса, личних података и др.) путем е-маила упућени су одговори на упите, као и 
велики број пријавних образаца ПРП-1 за упис бирача који бораве у иностранству, а који 
су доставили своје е-маил адресе.  
 
Укупно је запримљено 44.676 захтјева за гласање ван Босне и Херцеговине (потврда 
гласања ван БиХ, промјена бирачке опције за гласање ван БиХ и упис нових бирача). Сва 



    
 

17 
 

лица која су поднијела пријаву за гласање путем поште могла су да провјере статус своје 
пријаве на веб страници Централне изборне комисије БиХ. Након завршене обраде 
поднесених пријава, у Централни бирачки списак за гласање ван Босне и Херцеговине  
укупно је уписано 36.649 бирача. 
Приликом обраде приспјелих пријава за регистрацију бирача који бораве ван Босне и 
Херцеговине, одбијено је укупно 4.842 пријава из сљедећих разлога: 
 
Табела бр.3 - Преглед одбијених захтјева за регистрацију бирача за гласање ван БиХ са разлозима одбијања 
 

 
Р/Б 
 

 
Разлози одбијања пријава за регистрацију бирача гласањем путем
поште 
 

 
Број пријава 

1 Пријаве без валидног доказа о држављанству 1157 
2 Пријаве без валидног доказа о идентитету 1574 
3 Пријаве без валидног доказа о пребивалишту   752 
4 Пријаве без валидног доказа о држављанству и пребивалишту   427 
5 Пријаве без валидног доказа о држављанству и идентитету   377 
6 Умрла лица       8 
7 
 
 

Остале категорије     547 

 Укупан број одбијених        4.842 

1.3.5. Проблеми у поступку уписа бирача у Централни бирачки списак за гласање 
ван БиХ 

 
Приликом слања пријавних образаца путем е-маила јавили су се проблеми по питању 
њиховог достављања као и обезбјеђења валидне документације од стране држављана 
Босне и Херцеговине, а у вези са чим је упућен и већи број приговора Централној 
изборној комисији БиХ од бирача. Међутим, дио грађана, и поред достављених упутстава 
о начину попуњавања и слања образаца пријава путем е-маила, није адекватно попунио и 
доставио валидну документацију (непотписани обрасци, истекли документи, неважећи 
документи и сл.), што је такође био један од узрока због којег дио грађана није уписан у 
Централни бирачки списак за гласање ван БиХ. О недостацима у пријавама обавијештено 
је 1.282 бирача на сљедећи начин: 
 
- путем е-маил-а је укупно обавијештено 689 бирача, 
- путем телефона је позивано 522 бирача, а успјешно је обавијештено 319 бирача, 
- путем поште је укупно обавијештено 274 бирача, 
 
Од укупног броја обавијештених бирача, 673 лица нису допунила своје пријаве никако 
или нису послала адекватну документацију. Такође, лица која су поднијела пријаву за 
гласање путем поште могла су да провјере статус своје пријаве на веб страници 
Централне изборне комисије БиХ. 
Дио проблема у поступку гласања ван Босне и Херцеговине односио се и на доставу 
гласачког материјала на адресе бирача у иностранству, о чему су нас бирачи обавијестили 
путем е-маила и телефоном. Према евиденцији телефонских позива, укупно 63 лица нису 
запримила своје гласачке пакете, а у којим случајевима је адреса правилно евидентирана 
са образаца за пријаву на гласачки пакет и исти благовремено упућен на адресе бирача. 
Највише лица се јавило из Њемачке - 19 лица, Шведске - 7 лица, Француске - 7 лица. 
Остали позиви су из Швајцарске, Хрватске, Аустралије, Белгије, Саудијске Арабије, 
УСА, Аустрије, Србије, Данске, Италије и Велике Британије. Желимо да напоменемо, да 
је Централна изборна комисија БиХ у могућности да прати гласачке пакете до границе 
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Босне и Херцеговине, а касније је то у надлежности пошта других земаља. Сматрамао да 
би пошиљке требало слати препоручено, да би се успоставила ефикаснија достава 
гласачких пакета лицима која су поднијела пријаву за гласање путем поште. 

1.3.6. Упис расељених лица  
 
У складу са чланом 1.1 став (1) тачка 9. Изборног закона БиХ под расељеним лицима се 
подразумијевају држављани Босне и Херцеговине чији је статус расељеног лица утврдио 
надлежни орган за питања расељених лица у складу са законом. Расељена лица која имају 
бирачко право имала су могућност да се попуњавањем обрасца ПБО-2 до 19.07.2010. 
године изјасне за гласање лично у општини пребивалишта из 1991. године или за гласање 
у одсуству из општине у којој имају боравиште.  
 
Са циљем ажурирања података о расељеним лицима у Централном бирачком списку, на 
ранијим  састанцима су договаране процедуре и координације појединих институција 
које имају информације и податке о расељеним лицима, те назначена потреба за 
благовременим достављањем података Централној изборној комисији БиХ. Централна 
изборна комисија БиХ је у фебруару 2010. године упутила захтјев за доставу ажурираних 
података за расељена лица Министарству за људска права и избјеглице БиХ за потребе 
одржавања Општих избора 2010.године. Подаци за ову категорију бирача су достављени 
почетком маја 2010. године. Достављени су подаци за 101.639 лица која имају статус 
расељеног лица у евиденцијама надлежног министарства. Након анализе достављених 
података утврђено је бирачко право наведених лица, односно да је у Централни бирачки 
списак уписано укупно 76.348 лица, док 25.291 лице није пронађено у Централном 
бирачком списку, односно за наведена лица нису  достављени потпуни подаци или су 
достављени нетачни подаци.  
Основна потешкоћа за упис расељених лица је неажурна и непотпуна евиденција 
надлежних органа, чиме је отежана идентификација расељених лица у Централном 
бирачком списку, а да би она могла да остваре бирачко право. За потребе будућег 
рјешавања наведеног проблема неопходно је у сарадњи са надлежним органима извршити 
допуну и исправку нетачно унесених података у неизборном периоду, да би они били 
ажурни до почетка наредних избора.  

1.3.7. Одређивање бирачке опције гласања у Брчко Дистрикту БиХ  
 
Према подацима којима раполаже Централна изборна комисија БиХ из фебруара 2010. 
године, у Брчко Дистрикту БиХ 30.895 грађана није имало одређену бирачку опцију 
(ФБиХ или РС). Да би сви грађани Брчко Дистрикта БиХ могли да остваре бирачко право 
на Општим изборима 2010. године, било је неопходно да се изјасне о бирачкој опцији 
гласања. С тим у вези, у периоду 12.05-19.07.2010. године грађани Брчко Дистрикта БиХ 
који нису имали одређену бирачку опцију гласања били су дужни да поднесу захтјев на 
обрасцу ПБД-1 Централној изборној комисији БиХ путем Изборне комисије Брчко 
Дистрикта БиХ за одређивање бирачке опције. У том периоду поднесено је укупно 2.392 
захтјева за одређивање бирачке опције, путем којих се 947 грађана Брчко Дистрикта БиХ 
опредијелило за бирачку опцију Федерација БиХ, а 1.445 за опцију Република Српска. 
Неподношењем захтјева за одређивање бирачке опције гласања, 28.503 лица нису могла 
да остваре своје бирачко право на Општим изборима 2010. године. 

1.3.8. Упис бирача за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ 
 
Чланом 1.5 Изборног закона БиХ грађанима Босне и Херцеговине који бораве у 
иностранству омогућено  је да се приликом попуњавања пријаве за гласање ван Босне и 
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Херцеговине, могу опредијелити да гласају у дипломатско-конзуларним 
представништвима Босне и Херцеговине у иностранству (у даљњем тексту ДКП БиХ) или 
путем поште. Централна изборна комисија БиХ и Министарство вањских послова БиХ су 
оформили Радну групу за гласање босанскохерцеговачких држављана ван земље. На 
састанцима Радне групе договорене су активности и сарадња ове двије институције у вези 
са свим релевантним питањима у вези са гласањем држављана Босне и Херцеговине ван 
земље. Велики дио активности је реализован кроз сарадњу ове двије институције.  
 
Централна изборна комисија БиХ је на приједлог Министарства вањских послова БиХ, а 
на основу члана 1.5 и 20.12а Изборног закона БиХ, дана 05.05.2010. године донијела 
Одлуку о ДКП БиХ у којима је планирано организовање гласања за Опште изборе 2010. 
године, у укупно 22 државе.  
На Општим изборима 2010. године први пут је одржано гласање у ДКП БиХ у 
иностранству. Правилником о начину провођења избора у ДКП БиХ утврђена је 
процедура за провођење ових избора, организационо-технички услови за организовање 
гласања у ДКП БиХ, те је прецизирано да Централна изборна комисија БиХ одреди 
бирачка мјеста за гласање у ДКП БиХ, уколико је број регистрованих бирача за гласање 
лично у ДКП БиХ најмање 50 бирача. У складу са наведеним, донесене су одлуке 
Централне изборне комисије БиХ према којима је лично гласање у иностранству 
организовано у сљедећим ДКП БиХ: 
 
Табела бр.4 - Преглед ДКП БиХ у којима је организовано гласање са одзивом 

 
Р/Б Назив земље Назив ДКП БиХ 

Град у којем
се налази ДКП
БиХ 

Уписано  
бирача Гласало Одзив 

% 

1.   Аустрија Амбасада БиХ  Беч    65     50 76,92 

2.   Њемачка Амбасада БиХ  Берлин 198   125 63,13 

3.   Њемачка Генерални конзулат  Минхен   77     45 58,44 
4.   Њемачка Генерални конзулат  Штутгарт 528   339 64,20 
5.   Њемачка Генерални конзулат Франкфурт    99     70 70,71 
6.   Норвешка Амбасада БиХ  Осло    52     47 90,38 

7.   Данска Амбасада БиХ  Копенхаген    46     26 56,52 

/ / / УКУПНО    1.065   702 65,91 

 
Након проведених избора у ДКП БиХ, очигледно је да је заинтересованост грађана Босне 
и Херцеговине који привремено живе у иностранству да гласају у ДКП БиХ изузетно 
мала. Податак да је било планирано да се гласање у ДКП БиХ одржи у 22 државе,  а да се 
одржало у само четири државе, оставља отворено питање оправданости организације 
гласања у ДКП БиХ. 

1.3.9. Уклањање из евиденције Централног бирачког списка лица осуђених за 
ратне злочине 

 
Дана 30.06.2010. године, обрађене су 93 судске одлуке за лица којима је изречена пресуда 
по основу повреда хуманитарног права. На основу члана 1.6,1.7. и 1.7а Изборног закона 
БиХ, послије извршене провјере, из евиденције Централног бирачког списка брисана су 
укупно 84 имена лица, а једно лице је поново евидентирано у Централном бирачком 
списку због одслужења казне. 
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1.4. Овјера пријава политичких субјеката и кандидата за учешће на изборима 2010. 
године 
 
Питање овјере политичких субјеката и кандидата за учешће на изборима регулисано је 
одредбама Изборног закона БиХ и Правилника о пријави и овјери политичке странке, 
независног кандидата, коалиције и листе независних кандидата за учешће на 
непосредним изборима и поступак пријаве и овјере кандидата за попуну гарантованих 
мандата за припаднике националних мањина44 (у даљњем тексту: Правилника). 
 
Централна изборна комисија БиХ је дана 05.05.2010. године донијела Одлуку о 
расписивању и одржавању Општих избора у Босни и Херцеговини 2010. године, као и 
Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Опште изборе у Босни и 
Херцеговини који ће се одржати у недјељу 03.10.2010. године (у даљњем тексту: 
Упутство о роковима)45. 

Графикон бр. 4 – Овјерени политички субјекти   
 

             
 
У складу са Поглављем 4. Овјера и кандидовање за изборе, и члана 2.9 Изборног закона 
Босне и Херцеговине, Централна изборна комисија БиХ овјерава политичке субјекте за 
учешће на свим нивоима непосредних избора у Босни и Херцеговини, те потврђује и 
овјерава кандидатске листе. 
На основу наведеног законског оквира процес овјере политичких субјеката и 
кандидатских листи одвијао се у три (3) међусобно условљене временске активности: 

1.4.1. Овјера  пријава политичких странака и независних кандидата 
 
У складу са одредбама члана 3. став (1) Правилника  и члана 2. став (1) тачка 1. Упутства 
о роковима, рок за подношење пријава политичких странака и независних кандидата 
истекао је 21.05.2010. године у 17.00 часова. Централној изборној комисији БиХ 
поднесено је укупно 48 пријава политичких странака и 15 пријава независних кандидата.  
У складу са одредбама Изборног закона БиХ и релевантног Правилника, Централна 
изборна комисија БиХ је извршила све неопходне провјере достављених пријава за овјеру 
политичких субјеката за учествовање на Општим изборима 2010. године. 
 
                                                
44 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
45 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
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Табела бр. 5 - Преглед пријављених, овјерених и одбијених пријава политичких странака и независних кандидата   
 

Р/Б Политички 
субјекти Пријављено Овјерено Одбијено Разлог одбијања 

 
1. 

 
 

Политичке 
странке 

 

40 39 1 

Једна (1) политичка странка није доставила
комплетну документацију  (потписе подршке
бирача, доказ о уплаћеном новчаном износу
таксе за овјеру, фотокопија рјешење о упису
у судски регистар политичких организација и
фотокопија извода из судског регистра ниси
издани од истог суда). 

 
2. 

 
Независни 
кандидати 

 

15 13 2 

Један (1) независни кандидат је одбијен због
недовољног броја потписа подршке бирача. 
Један (1) независни кандидат је одбијен јер је
поднио пријаву путем телефакса.  

 

1.4.2. Овјера пријава коалиција и листи независних кандидата  
 
У складу са чланом 4.12 Изборног закона Босне и Херцеговине и чланом 35. Правилника, 
до истека рока за подношење пријаве за овјеру коалиција, утврђеног Упутством о 
роковима,  поднесено је и овјерено 11 пријава за овјеру коалиција за учешће на Општим 
изборима 2010. године.  Пријава за овјеру листи независних кандидата није било.  

1.4.3. Овјера и потврђивање кандидата и кандидатских листи за учешће на 
изборима 
 
У складу са одредбама члана 40. став (1) Правилника и члана 2. став (2) тачка 1. Упутства 
о роковима, рок за подношење кандидатских листи политичких странака и коалиција 
истекао је 05.07.2010. године у 17.00 часова. До истека предвиђеног рока, 39 политичких 
странака и 11 коалиција поднијело је Централној изборној комисији БиХ 778 
кандидатских листи са укупно 8.369 кандидата на истим. Од укупног броја поднесених 
кандидатских листи, 569 кандидатских листи је валидно, док је невалидних кандидатских 
листи укупно било 209. Од укупног броја овјерених политичких странака и коалиција, 
једна политичка странка није поднијела кандидатску листу за Скупштину Кантона 
Сарајево, ниво органа власти за који је овјерена за учешће на Општим изборима 2010. 
године. 
 
У складу са одредбама члана 42. и 43. Правилника, рок за подношење кандидатских 
листи са свим прописаним обрасцима за замјенске кандидате, као и додатне 
документације, након пријема обавјештења Централне изборне комисије БиХ, истекао је 
24.07.2010. године.  
 
Након тога Централна изборна комисија БиХ је за Опште изборе 2010. године овјерила 
8.242 кандидата, и то за:  
 

 Предсједништво БиХ – 19 кандидата ( 16 из ФБиХ, три (3) из РС), 
 Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ – 881 кандидата, 
 Представнички дом Парламента Федерације БиХ – 1.442 кандидата 
 Народна скупштина Републике Српске – 1.539 кандидата 
 Предсједник и потпредсједници Републике Српске  - 19 кандидата 
 Скупштине кантона у Федерацији БиХ – 4.342 кандидата 
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Графикон бр. 5 – Полна структура овјерених кандидата  
 

                     
 
Табела бр. 6 – Број овјерених кандидата за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ по изборним 

јединицама 
 

Изборна јединица Овјерено кандидата 
511 86 
512 63 
513 131 
514 137 
515 101 
521 119 
522 121 
523 123 

УКУПНО 881 
 
Табела бр. 7 –Број овјерених кандидата за Представнички дом Парламента ФБиХ по изборним јединицанма 
 

Изборна јединица Овјерено кандидата 
401 150 
402   99 
403 144 
404 104 
405 185 
406   93 
407 137 
408 148 
409 109 
410   33 
411 177 
412   63 

УКУПНО                1.442 
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Табела бр. 8 – Број овјерених кандидата за Народну скупштину РС по изборним јединицама 
 

Изборна јединица Овјерено кандидата 
301 291 
302 329 
303 263 
304 216 
305 274 
306 166 

УКУПНО                1.539 
 
Табела бр. 9 – Број овјерених кандидата за Скупштину кантона у ФБиХ по изборним јединицама 
 

Изборна једница Овјерено кандидата 
201 434 
202 255 
203 648 
204 611 
205 293 
206 476 
207 398 
208 204 
209 672 
210 351 

УКУПНО                4.342 

Графикон бр. 6 – Национална структура овјерених кандидата 

 

                   
 
У складу са одредбама члана 4.24 став (1) Изборног закона БиХ и члана 45. став (1) 
Правилника и члана 2. став (2) тачка 3. Упутства о роковима, рок за подношење 
кандидатских листи политичких странака и коалиција за додјелу компензационих 
мандата за Опште изборе 2010. године истекао је 04.08.2010. године у 17.00 часова.  
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Табела бр.10 - Преглед овјерених кандидатских листи за додјелу компензационих мандата  
 

Назив органа власти 
Број овјерених кандидатских 

листи за додјелу 
компензационих мандата 

Број кандидата на
листама 

Представнички дом Парламента
Федерације БиХ  24 кандидатске листе 387 кандидата 

Народна скупштина Републике
Српске 29 кандидатских листи 382 кандидата 

Представнички дом
Парламентарне скупштине БиХ
из Федерације БиХ 

22 кандидатске листе 189 кандидата 

Представнички дом
Парламентарне скупштине БиХ
из Републике Српске 

27 кандидатских листи 172 кандидата 

 
1.5. Обука и едукација изборне администрације 
 
На основу Плана и програма едукације изборне администрације за 2010. годину, 
усвојеног на 8. сједници Централне изборне комисије БиХ, одржаној 11.03.2010. године и 
Плана едукације чланова бирачких одбора у дипломатско-конзуларним 
представништвима Босне и Херцеговине, усвојеног на 35. сједници, одржаној 26.07.2010. 
године,  успјешно су обављене сљедеће активности: 
 
а) Проведена је обука за чланове изборних комисија основних изборних јединица 

„Процедуре гласања и бројања на дан избора”, која је организована у периоду од 23.8. 
- 31.8.2010. године.  Циљ обуке је био упознавање чланова изборних комисија са 
процедурама гласања и бројања на бирачким мјестима. Обука се састојала од 
теоретског и практичног дијела и том приликом су се учесници упознали са 
процедурама бројања гласачких листића, паковањем изборног материјала те са 
начином подношења извјештаја са резултатима према Централној изборној комисији 
Босне и Херцеговине на дан избора. Обука је проведена регионално, и то у сљедећим 
градовима: Бихаћ, Бања Лука, Брчко, Сарајево и Мостар. Обуку су извршили 
координатори за рад са ОИК Секретаријата Централне изборне комисије БиХ. 

б) У периоду од 1.9. – 15.9.2010. године проведена је обука контролора уноса података 
при изборним комисијама основних изборних јединица. Циљ ове обуке је био 
упознавање особља чланова изборних комисија основних изборних јединица, или 
другог овлашћеног особља (нпр. запосленици у центрима за бирачки списак), са 
процедурама уноса и контроле резултата са редовних бирачких мјеста. Обука се 
састојала од практичног дијела, гдје су учесници прошли комплетан процес уноса 
резултата. Ова обука је такође проведена регионално, и то у сљедећим градовима: 
Мостар, Сарајево, Брчко, Бања Лука и Бихаћ. Обуку су вршили запосленици компанија 
које су развиле апликацију за унос резултата (Сцyтл и QСС). Обукама су 
присуствовали и запосленици ОЕБС БиХ, те особље у име Секретаријата Централне 
изборне комисије БиХ.  
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Слика бр.3 - Едукација општинских изборних комисија               
 

                                      
 
ц) Обука чланова бирачких одбора у дипломатско-конзуларним представништвима Босне 

и Херцеговине је проведена у периоду од 3.9. – 5.9.2010. године. Циљ едукације је био 
упознавање запослених у ДКП БиХ, а који су обављали улогу чланова бирачких 
одбора на дан избора, са процедурама гласања, бројања, паковања изборног материјала 
и начина извјештавања према Централној изборној комисији БиХ. Обука се састојала 
из теоретског дијела у којем су чланови бирачких одбора упознати са својим 
дужностима и са самим процедурама гласања, и из практичног дијела у којем су се 
упознали са бројањем коверата са гласачким листићима, попуњавањем образаца и 
паковањем материјала. Обука је извршена у Берлину, Штутгарту и Ослу, а извршили 
су је чланови Централне изборне комисије БиХ, те запосленици Секретаријата 
Централне изборне комисије БиХ. 

 
У циљу што квалитетнијег рада Централна изборна комисија БиХ је одржала 21 тренинг 
на општинском нивоу, те девет (9) тренинга на кантоналном нивоу у Федерацији БиХ. 
Овој едукацији је присуствовало укупно 790 званичника на општинском нивоу, те 134 
званичника на кантоналном нивоу. 
 
Осим ових тренинга, одржана су четири (4) тренинга за политичке партије у Сарајеву, 
Бањалуци, Мостару и Тузли, чему је укупно присуствовало 47 представника политичких 
субјеката. Такође, одржана су и три (3) тренинга за невладине организације и медије, и то 
у Мостару, Бањалуци и Тузли. Овим тренинзима је присуствовало девет (9) представника 
невладиних организација и 12 представника медија. 
 
1.6. Едукативна и промотивно-информативна кампања 
 
Централна изборна комисија БиХ је у сарадњи са Министарством вањских послова БиХ 
учинила много на анимирању држављана  Босне и Херцеговине по питању регистрације 
за изборе у иностранству. Осим редовне кампање намијењене овом дијелу 
босанскохерцеговачких држављана која се сатојала од ТВ спотова, радијских џинглова и 
огласа у новинама, чланови Централне изборне комисије БиХ су радили на едукацији и 
информисању бирача у директном контакту са нашим грађанима у готово 15 држава. 
Уложена су значајна средства да бисмо осавремењавањем система комуникације 
бирачима помогли да благовремено буду информисани о евентуалним недостацима и 
статусу њихове пријаве за изборе. Осим овога интернет страница Централне изборне 
комисије БиХ садржавала је све информације битне за све учеснике у изборном процесу. 
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а) Кампања - Упис бирача у Централни бирачки списак  
 
Циљ едукативне кампање, проведене у сврху уписа бирача у Централни бирачки списак, 
био је да се грађани информишу о начину уписа бирача у Централни бирачки списак, те 
да се бирачи који гласају путем поште (ван БиХ) упознају на који начин могу да остваре 
своје бирачко право, односно на који начин могу да се пријаве да би гласали на Општим 
изборима 2010. године.  
У вези са наведеним, сачињена су четири (4) ТВ спота и радио џингла који су емитовани 
на свим јавним ТВ станицама и већини приватних ТВ станица. Такође, урађен је видео 
запис, који је био постављен на веб страницу Централне изборне комисије БиХ, са 
детаљним објашњењем бирачима како се пријавити да би гласали путем поште, те 
начином на који се попуњавају пријавни обрасци (ПРП 1 и ПРП 2). Ова кампања трајала 
је од дана објаве избора до 19.07.2010. године, када је истекао рок за регистрацију путем 
поште и избора бирачке опције за расељена лица. Оглас Упис бирача у Централни 
бирачки списак објављиван је шест (6 пута) у шест (6) дневних новина на подручју Босне 
и Херцеговине на пола странице у црно/бијелој техници, у терминима највећих тиража 
дневних новина.  
ТВ спотови и радио џинглови едукативне кампање – Централни бирачки списак 
припремљени су и објављени у више варијанти, зависно од категорије бирача којима су 
намијењени: 
 

 Упис бирача у Централни бирачки списак и избор бирачке опције  – опција А од 
24.04.2010. године до 05.05.2010. године (за лица која желе да се кандидују на 
Општим изборима 2010. године), 

 Упис бирача у Централни бирачки списак и избор бирачке опције – опција Б од 
05.05.2010. године до 03.10.2010. године (редовни бирачи), 

 Упис бирача у Централни бирачки списак и избор бирачке опције – расељена лица 
05.05.2010. године до 19.07.2010. године, 

 Упис бирача у Централни бирачки списак и избор бирачке опције – избјегла лица 
и лица која привремено  живе ван БиХ 05.05.2010. године до 19.07.2010. године 

Видео запис са детаљним објашњењем како се пријавити да би гласали путем поште 
постављен је на веб страницу Централне изборне комисије БиХ до истека рока за 
регистрацију 19.07.2010. године. 
 
б) Кампања „Како гласати“ 
 
Циљ ове едукативне кампање био је упознавање бирача са изборним нивоима у Босни и 
Херцеговини, за које се врши гласање на Општим изборима 2010. године, те о начину 
исправног попуњавања гласачких листића. Ова кампања трајала је од 01.09.2010. године 
до 03.10.2010. године. Оглас „Како гласати“ објављиван је четири (4) пута у шест (6) 
дневних новина на подручју Босне и Херцеговине на пола странице у црно/бијелој 
варијанти, у терминима највећих тиража дневних новина. Ова кампања је укључила и ТВ 
спотове и радио џинглове „Како гласати“. Продуковани су и постери у форматима Б1, 
пуни колор: „Како гласати“ и „Злоупотреба бирачког права“. 
 
ц) Мотивациона кампања 
 
Циљ мотивационе кампање је био да се бирачи анимирају да у што већем броју изађу на 
бирачка мјеста и остваре своје бирачко право. Сачињена су четири (4) ТВ спота и радио 
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џингла који су емитовани на свим јавним ТВ станицама и већини приватних ТВ станица. 
Сви мотивациони ТВ спотови и радио џинглови припремљени су под слоганом 
Централне изборне комисије БиХ „3. октобар - дан када ви доносите одлуке“.  
 
Мотивациони спотови емитовани од 01.09.2010. године до 03.10.2010. године били су 
намијењени превасходно апстинентима, младим и инвалидним лицима. Општи 
мотивациони спот „Помакни се са мјеста“ емитован је од 15.09.2010. године до 
03.10.2010. године. Као и претходних година, стратегија едукативне и мотивационе 
кампање за потребе избора провела се путем електронских медија, штампаних медија, те 
продукцијом плаката за истицање на бирачким мјестима. 
 
д) Информисање бирача“СМС ЦЕНТАР” 
   
Успостављањем СМС центра од стране Централне изборне комисије БиХ, сваки бирач је 
слањем свог ЈМБ путем СМС поруке на број  091 12 12 12  могао да провјери локацију 
свог бирачког мјеста. Број је био јединствен за кориснике свих мобилних мрежа у БиХ. 
Телоп са бројем СМС центра прослијеђен је свим јавним ТВ и радио станицама у Босни и 
Херцеговини, а емитовао се до 03.10.2010. године, до 19 часова.  
Све вријеме, због благовремене информисаности бирача и свих актера у изборном 
процесу, радило се на одржавању и благовременом ажурирању веб странице Централне 
изборне комисије БиХ. Све информације значајне за изборни процес, одлуке, саопштења, 
статистике, подзаконски акти и нормативи на тај начин били су на располагању јавности. 
 
е) Едукација и информисање бирача ван БиХ 
 
Централна изборна комисија БиХ је на 15. сједници, одржаној 29.04.2010. године, 
донијела Одлуку о реализацији едукације и информисања бирача ван Босне и 
Херцеговине. У складу са наведеном Одлуком, Централна изборна комисија БиХ је у 
периоду од 07.05. до 31.05.2010. године организовала и реализовала едукацију и 
информисање бирача ван Босне и Херцеговине за Опште изборе 2010. године у државама 
у којима се налази значајан број држављана Босне и Херцеговине са бирачким правом, 
односно избјеглих лица и лица која привремено бораве ван Босне и Херцеговине. За 
потребе реализовања наведене активности формирана су четири тима, које су чинили 
чланови Централне изборне комисије БиХ, а чије активности су укључивале сљедеће: 
едукација и информисање бирача о поступку регистровања за гласање ван земље за 
Опште изборе; едукацију дипломатског особља; провјера услова за организовање гласања 
у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у иностранству. Приликом 
реализације наведених активности посјећене су сљедеће дестинације: Подгорица (Црна 
Гора), Београд и Нови Сад (Србија), Загреб и Осијек (Хрватска), Љубљана (Словенија), 
Беч (Аустрија), Минхен, Штутгарт, Франкфурт и Берлин (Њемачка), Копенхаген 
(Данска), Осло (Норвешка), Малме и Штокхолм (Шведска), Чикаго, Детроит, Сент Луис 
и Гранд Рапидс (САД). Одлука Централне изборне комисије БиХ да у непосредном 
контакту информише и едукује бираче ван земље је имала изузетну подршку држављана 
Босне и Херцеговине у иностранству. Сагледавајући све сугестије, приједлоге, примједбе 
и мишљења приликом реализације наведених активности, Централна изборна комисија 
БиХ је предузела радње из своје надлежности да би се држављани БиХ ван земље 
мотивисали за активније учешће у изборном процесу.  
 
Надаље, Централна изборна комисија БиХ је сачинила промотивни летак којим се 
позивају држављани Босне и Херцеговине ван земље да се пријаве за гласање, те којим се 
на једноставан и приступачан начин појашњава процес пријаве за гласање, а који је 
постављен на веб страницу Централне изборне комисије БиХ, те који је штампан у 
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одређеном броју примјерака и достављен приликом реализације посјета чланова 
Централне изборне комисије БиХ напријед наведеним дестинацијама. Такође, Централна 
изборна комисија БиХ је иницирала и доставила позив телевизијским кућама које имају 
сателитски програм за организовање емисија које ће бити посвећене едукацији и 
информисању бирача ван Босне и Херцеговине, те се ставила на располагање за 
гостовање у наведеним емисијама. 
 
1.7. Безбједносни аспекти Општих избора 2010. године 
 
Безбједност избора у свакој земљи је различито регулисана, јер не постоје међународни 
стандарди којима би сви тежили. Свака земља је специфична по облицима уређења, 
економској стабилности, структури становништва, обичајима и навикама и дијалошкој 
култури, облицима сарадње полиције и органа за провођење избора, што у сваком случају 
усложњава израду и међународних стандарда који би се бавили безбједношћу изборног 
процеса. 
 
У циљу постизања што веће безбједности у провођењу Општих избора 2010. године 
Централна изборна комисија БиХ је на вријеме обавијестила јавност и Министарство 
безбједности БиХ да је 05.05.2010. године донијела Одлуку о расписивању и одржавању 
Општих избора46. Централна изборна комисија БиХ је на 32. сједници која је одржана 
15.07.2010. године донијела закључак да се од Министарства безбједности БиХ затражи 
формирање Одбора за безбједност избора у Босни и Херцеговини.  
У  складу са чланом 2.1. став 3. Изборног закона БиХ47, а у вези са напријед наведеним, 
министар Министарства безбједности БиХ донио је Одлуку о именовању Одбора за 
безбједност Општих избора 2010. године, уз именовање и чланова Одбора.48 
У циљу што боље оперативно-техничке припреме и провођења Општих избора 2010. 
године Централна изборна комисија БиХ је представила кључне послове и задатке које би 
Одбор за безбједност требало да реализује. Планиране безбједносне активности углавном 
су се односиле на: обезбјеђење процеса израде, паковања и транспорта гласачких 
листића; физичко обезбјеђење локација са изборним материјалом; ангажовање стручних 
лица на пословима координације и комуникације; обезбјеђење КДЗ Главног центра за 
бројање; обезбјеђење дистрибуције и пратња конвоја са изборним материјалом и пратња 
изборног материјала до Главног центра за бројање. 
 
Одбор за безбједност Општих избора 2010. године одржао је пет састанака, на којима су 
разматрана сва питања везана за безбједност избора, као и анализа стања и прописа из 
области јавног реда и мира на цијелој територији Босне и Херцеговине, мјесто и улога 
полиције у провођењу избора, као и предузимање благовремених координационих 
активности путем органа за провођење закона у вези са стварањем безбједносних услова 
за неометано одржавање избора. 
 

                                                
46 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 
47 „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  и 32/10 
 
48 Именовани чланови Одбора за безбједност за Опште изборе 2010. године били су: Ведран Мулабдић, 

координатор – Министарство безбједности БиХ, Мерзук Салкић – Државна агенција за истрагу и заштиту, 
Расим Лакота – Државна агенција за истрагу и заштиту, Предраг Радојчић – Гранична полиција БиХ, Сеад 
Кикић – Обавјештајно-безбједносна агенција, Мустафа Хајдуровић – Федерално министарство 
унутрашњих послова БиХ, Игор Кушић – Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Ђуро 
Кнежевић – Полиција Брчко Дистрикта БиХ и Ведран Хаџовић – Централна изборна комисија БиХ 
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На радном састанку Одбора за безбједност Општих избора 2010. године, одржаном 
26.08.2010. године, донесен је закључак да Државна агенција за истраге и заштиту буде 
носилац оперативних активности на Општим изборима 2010. године, те се тиме 
формирао и Оперативни штаб за безбједност Општих избора 2010. године, у који су били 
укључени представници полицијских органа у Босни и Херцеговини.  
 
Слика бр.4 - Састанак Одбора за безбједност 
 

                   
 
Дана 22.09.2010. године директор Државне агенције за истрагу и заштиту донио је одлуку 
о формирању Оперативног штаба под псеудонимом „ИЗБОРИ 2010“. 
 
Према плану Одбора за безбједност Општих избора 2010. године, физичке мјере заштите 
у мјесту и покрету са потпуном одговорношћу проводили су сљедеће полицијски органи: 
 

 Сједиште Централне изборне комисије БиХ, које се налази у улици Данијела Озме 
бр. 7., обезбјеђивала је Државна агенција за истраге и заштиту - СИПА, у периоду 
од 1.9.2010. до 15.11.2010. године; 

 Складиште Централне изборне комисије БиХ, које се налази у улици Исмета 
Алајбеговића Шербе бр. 30., обезбјеђивало је Министарство унутрашњих послова 
Кантона Сарајево у периоду од 1.9.2010. до 15.11.2010. године; 

 Физичко обезбјеђење Главног центра за бројање (Зетра) и контрадиверзионо 
обезбјеђење у вријеме рада Центра обављала је Федерална управа полиције у 
периоду од 15.9.2010. до 15.11.2010. године; 

 Физичко обезбјеђење локација општинских изборних комисија на које је 
достављан осјетљиви изборни материјал, од дана доставе, до поврата материјала 
са потпуном одговорношћу за ентитет Федерације БиХ обављала су кантонална 
министарства унутрашњих послова преко надлежних полицијских управа. На 
подручју ентитета Републике Српске ове активности водили су центри служби 
безбједности преко полицијских станица. На подручју Брчко Дистрикта БиХ, ове 
активности водила је Полиција Брчко Дистрикта БиХ; 

 Обезбјеђење, дистрибуцију изборног материјала и пратњу конвоја са изборним 
материјалом на подручју ентитета Федерације БиХ, са потпуном одговорношћу, 
обављала је Јединица за заштиту личности и објеката Федералне управе полиције, 
те надлежна кантонална министарства унутрашњих послова. Пратњу изборног 
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материјала за Главни центар за бројање са потпуном одговорношћу обављала је 
Јединица за заштиту личности и објеката Федералне управе полиције. 

Посебан облик активности Одбора за безбједност Општих избора односио се на 
обезбјеђење КДЗ опреме за Главни центар за бројање који је обухватао преглед простора 
прије постављања КДЗ на улазу, као и за вријеме рада Главног центра за бројање.  
 
Током дистрибуције гласачких листића предузете су безбједносне мјере у погледу 
координација праћења транспорта папира за гласачке листиће од граничног прелаза до 
компаније за штампање гласачких листића, као и само обезбјеђење дистрибуције и 
пратња камиона са изборним материјалом која је била усклађена са Временским планом 
изборних активности од складишта Централне изборне комисије БиХ до сједишта 
општинских изборних комисија у свим општинама, изборним комисијама градова 
Мостара и Бањалука и Изборне комисије Брчко Дистрикта БиХ, као и поврат гласачког 
материјала од општинских изборних комисија, изборних комисија градова Мостара и 
Бањалука и Изборне комисије Брчко Дистрикта БиХ до складишта Централне изборне 
комисије БиХ.  
 
Пратња изборног материјала за Главни центар за бројање обухватао је радње обезбјеђења 
од складишта Централне изборне комисије БиХ до Главног центра за бројање и поврат 
материјала у складиште Централне изборне комисије БиХ, обезбјеђење гласачког 
материјала од поштанског претинца (Центар пошта Сарајево) до Главног центра за 
бројање и обезбјеђење од сједишта Централне изборне комисије БиХ до Главног центра 
за бројање. 
 
Након проведених Општих избора 2010. године, општи дојам свих релевантних фактора 
је да су Општи избори 2010. године протекли у доброј атмосфери, да није било већих 
инцидената и да је полиција на свим нивоима, у неким инцидентним ситуацијама, 
реаговала на вријеме у складу са законом и веома професионално. Општа је оцјена  да је 
формирање Одбора за безбједност избора испунио своју сврху и да овај вид безбједности 
изборног процеса треба задржати и на наредним изборима у Босни и Херцеговини.  
 
1.8. Рад Главног центра за бројање 
 
Поступајући према одредби  члана 2.9 став (1) тачка 2. и  члана 5.22 став (2) и (3)  
Изборног закона БиХ49, Централна изборна комисија БиХ је: 
 

 на 27. сједници, одржаној 17.06.2010.године, донијела Одлуку о успостављању 
главног Центра за бројање за Опште изборе 2010. године, 

 на 32. сједници, одржаној 15.09.2010. године, донијела Одлуку о именовању 
директора и замјеника директора Главног центра за бројање50, 

 на 16. сједници, одржаној 04.05.2010.године, донијела Правилник о организацији 
Главног центра за бројање, начину верификације и бројања гласачких листића51,  

Истакнутим поступањем - доношењем неопходних проведбених аката Централна изборна 
комисија БиХ утврдила је правни оквир за законитост рада Главног центра за бројање (у 
наставку текста: Центар за бројање), као и сједиште и временски оквир рада те његову 
                                                
49“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 и 37/08 
50 „Службени гласник БиХ“, бр. 66/10 
51 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/10 



    
 

31 
 

општу организациону структуру, која се огледа кроз прописивање послова односно 
надлежности које Центар за бројање има :  
  

 верификација права гласа бирача који гласају ван Босне и Херцеговине  путем 
поште, у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ као и бирача који 
гласају непотврђеним гласачким листићима, 

 пријем и контрола бирачког материјала са бирачких мјеста за гласање у одсуству и 
непотврђених гласачких листића, 

 бројање свих категорија гласачких листића бирача који су гласали на један од 
начина из тачке а) и б) овог извјештаја, 

 унос и овјера резултата гласања за све гласачке листиће који се броје у Центру за 
бројање, 

 пријем, контрола, унос и провјера резултата гласања са редовних бирачких мјеста 
и обједињених збирних резултата гласања, 

 обрађивање и припремање изборних резултата за Централну изборну комисију 
БиХ за објаву   утврђених  и потврђених изборних резултата, и 

 вршење првог или поновног бројања гласачких листића са редовних бирачких 
мјеста за које Централна изборна комисија БиХ донесе одлуку о поновном 
бројању. 

Центар за бројање био је смјештен  у дијелу објекта ЗОИ 84 ОЦ „Зетра“ у Сарајеву, и у 
његовом раду, у вријеме пуне оперативности Центра, осим запосленика Секретаријата 
Централне изборне комисије БиХ, учествовали су и вањски сарадници, њих укупно 485 
који су били распоређени у 3 (три) смјене, на бази 24 - часовног радног дана. Радило  се 
углавном  о лицима са стеченим искуством  на истим пословима, што представља битну  
претпоставку укупног успјешног функционисања Центра за бројање.   
 
Треба посебно истаћи да је Централна изборна комисија БиХ пуно повјерење у 
извршавању најсложенијих и истовремено најодговорнијих послова за укупан обим рада 
и интегритет у раду Центра за бројање, поклонила сопственом кадру - запосленим 
лицима у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ. Тако су директор Центра за 
бројање и  његови замјеници, главни контролор, контролор за транспорт, руковање и 
складиштење гласачких листића и другог изборног материјала и контролори,  именовани 
из реда лица која су у сталном радном односу у Секретаријату Централне изборне 
комисије БиХ. На овај начин рад Центра за бројање, иако је он реализован као засебан 
организациони пројекат у склопу припреме и провођења Општих избора 2010. године, 
потпуно је био интегрисан у постојећу структуру Секретаријата Централне изборне 
комисије БиХ - добијао је пуну логистичку подршку свих одсјека и запосленика 
Секретаријата, и тако на најбољи начин чинио јединствену цјелину са остатком изборне 
администрације, која је била укључена у укупан изборни процес на нивоу државе. 
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Слика бр.5 - Главни центар за бројање 
 

             
 
I- Технички аспекти рада Центра за бројање 
 
Иако је Центар за бројање у Сарајеву за Опште  изборе 2010. године успостављен 
одлуком Централне изборне комисије БиХ у јуну мјесецу 2010. године,  планске 
припреме за  његово оснивање и опремање отпочеле су знатно раније. Организација  и 
формирање Центра за бројање су пројекат који је изискивао значајне логистичке и 
оперативне припреме уз обиман ангажман  кадровских и материјалних ресурса.  Све 
активности  проводиле су се у оквиру стриктно задатих временских рокова, који су били 
дефинисани “Временским планом активности провођења избора 2010. године”. 
 
Кључни аспекти у реализацији  активности које су обављане  у Центру за бројање  били 
су,  са једне  стране, захтјев за што краћи завршетак свих послова у вези са бројањем као 
и пратећих активности верификације, комплетирања  уноса података,  контроле резултата  
и архивирања изборног материјала и документације, да би се коначни резултати Општих 
избора 2010. године објавили  у предвиђеним роковима, а, са друге стране, једнако  важан 
аспект био је  поштовање принципа законитости  у раду и  поштовање осталих принципа  
који се односе на тачност и безбједност гласачког материјала, као и транспарентност у 
свим радњама и оперативним процедурама у току цијелог процеса  који је реализован у 
склопу  Центра за бројање. Прве техничке припреме за успостављање Центра за бројање 
подразумијевале су идентификацију одговарајуће локације на којој ће он бити смјештен, 
односно простора који би функционално испуњавао тражене карактеристике са 
техничкога становишта које пројекат овог типа подразумијева, а односе се на укупну 
површину простора, потребну инфраструктуру, опремљеност и положајну погодност у 
односу на сједиште Централне изборне комисије БиХ и складиште изборног материјала у 
Сарајеву.  
 
Централна изборна комисија БиХ је извршила  анализу  могућих расположивих  локација 
за простор који би одговарао овој намјени, те се одлучила за  простор који се раније 
користио у  склопу комплекса ЗОИ 84 ОЦ ”Зетра” као  најприхватљивију опцију од свих 
локација које су биле разматране. Лимитирајући  фактори  у избору одговарајућег 
простора, осим оних финансијске природе, били су и захтјеви за независну просторну 
цјелину одговарајуће површине, просторног распореда и основне инфаструктуре, са 
могућношћу  да обезбиједи несметану комуникацију  потребну за смјештај  приближно 
180 запослених који су радили у  оквиру једне  радне смјене, као и предуслове за 
безбједност и безбједну доставу изборног материјала, са аспекта  удаљености од 
складишта Централне изборне комисије БиХ, и на крају  да постоје објективни  
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предуслови  за  постављање властите службе обезбјеђења на улазу/излазу у простор 
Центра за бројање. 
  
По завршетку фазе избора простора приступило се његовом опремању и техничком 
оспособљавању према захтјевима послова који су се обављали у ГЦБ. Више различитих 
компанија и добављача услуга било је укључено у опремање простора, набавку опреме и 
његово функционално преуређивање, да би се задовољили сви потребни предуслови за   
несметан рад  Центра за бројање: 
 

 у фази опремања простора постављене су све неопходне инсталације за 
компјутерску мрежу и активиране привремене телефонске линије неопходне у 
раду Главног центра за бројање. Успостављена је бежична рачунарска конекција 
која је повезивала рачунарски сервер са базом података у сједишту Централне 
изборне комисије БиХ са сервером и опремом која је била смјештена у простору 
Центра за бројање и обезбијеђен уређај за непрекидно напајање електричном 
енергијом свих компјутерских ресурса који су били смјештени у Главном центру 
за бројање. На тај начин обезбијеђени су сви технички предуслови за безбједну и 
ажурну обраду изборних резултата и унос података у Главном центру за бројање. 

 у завршној фази простор је био опремљен одговарајућим намјештајем и 
компјутерском опремом, у складу са реалним захтјевима оперативног дијела  
процеса, гдје је требало обезбиједити радни простор за смјештај готово 180 
запослених службеника (у једној смјени)  као и посјетилаца и посматрача рада 
Главнога центра за бројање. Већи дио намјештаја и рачунарске опреме обезбијеђен 
је из постојећег инвентара Секретаријата Централне изборне комисије БиХ, док је 
дио опреме (компјутери и намјештај) набављен, а мањи дио опреме и средстава 
био је изнајмљен, руководећи се при томе принципима економичности и 
ефикасности у реализацији свих набавки. Опремање простора захтијевало је 
плански приступ, дуготрајне логистичке припреме и обимно ангажовање   
кадровских ресурса и вријеме. Компјутерска мрежа у простору Центра за бројање 
у свом склопу имала је више од 80 компјутера, сервере са базама података, а осим 
ове опреме значајан број осталих канцеларијских и мрежних уређаја коришћен је 
за активности и послове који су реализовани  у Центру.  

Укупна радна површина Центра за бројање износила је више од 1000 m2, гдје је простор 
био подијељен у више цјелина потребних за поједина радна одјељења, спремишта 
гласачког материјала, смјештај администрације и посматрача рада Центра за бројање. 
Просторна организација радних одјељења омогућавала је несметано и функционално 
кретање гласачког материјала у појединим фазама процеса верификације и бројања 
гласова. Сав гласачки материјал након завршетка обраде и уноса резултата бројања 
одлаган је у архиву, одакле је периодично био транспортован до складишта изборног 
материјала. Сва документација са резултатима бројања гласова по појединим изборним 
јединицама чувана је одвојено у склопу архиве контроле резултата и, ако су били 
потребни додатне провјере и увиди у резултате бројања,  била је непосредно доступна.  
 
Јасно дефинисана спремишта и тачке на којима се привремено чува и задржава  гласачки 
материјал,  вођење и контрола свеукупне примопредајне документације којом су 
евидентиране све доставе и отпреме гласачког материјала на релацији Центар за бројање 
- складиште, разграничења одговорности  и послова између појединих носилаца посла, уз 



    
 

34 
 

непосредно  и тачно вођење  података о извршеним активностима, времену и 
извршиоцима, уређеном систему извјештавања и комуникације неки су од императива у 
техничко-организационом смислу који морају да буду испоштовани у реализацији 
пројекта овакве врсте. На овај начин, oбезбјеђивањем техничких претпоставки и 
поштујући све специфичности и захтјеве које изборни процес носи као цјелина, могу да 
се обезбиједе и претпоставке за успјешно функционисање изборне администрације уз 
испуњење принципа законитости и нормативне уређености, обезбјеђења неповредивости 
тајности гласа и непристрасности, те ефикасности и тачности  у раду са гласачким 
материјалом.  
 
II- Обезбјеђење и мјере безбједности у раду са гласачким материјалом 
 
Општи безбједносни аспект  у раду Центра за бројање, мјере обезбјеђења и нарочито сам  
процес  дистрибуције и примопредаје  изборног материјала који је достављан у Центар за 
бројање из складишта Централне изборне комисије  БиХ и по завршеној обради поново 
транспортован назад -  у складиште, имали су изузетно важну улогу. Реализацију овог 
дијела изборног процеса пратио је низ посебних оперативних и практичних поступака. 
Све активности које су провођене на овом плану имале су за циљ да максимално 
обезбиједе гласачке листиће, документацију са изборним резултатима и остали изборни 
материјал, тачност и квалитет оперативних активности које су провођене у Центру за 
бројање и   елиминишу све ризике и неовлашћена дјеловања  из окружења. 
 
Безбједносни аспект  се одвијао у складу са планом рада Одбора за безбједност Општих 
избора 2010. године, и у практичном смислу имао је двије компоненте: 
 

 физичко обезбјеђење простора, запослених, опреме и изборног материјала, 
 процедуралне и нормативне  мјере  безбједности у раду са изборним материјалом.  

Сви транспорти гласачког материјала одвијали су се према унапријед утврђеном плану и 
временској шеми доставе која је договорена са представницима безбједносних агенција. 
Процедурална компонента безбједности у раду са изборним материјалом реализована на 
начин предвиђен  процедурама  које су се примјењивале у руковању и обради гласачког 
материјала, његовој примопредаји, задуживању и архивирању. Кретање гласачког 
материјала и врећа са гласачким листићима унутар  Центра за бројање, као и на релацији 
Центар за бројање – складиште изборног материјала било је под сталним надзором 
овлашћеног и руководећег особља уз детаљну евиденцију о свим доставама и отпремама 
изборног материјала у форми примопредајне документације.  
Дизајнирано је и коришћено више различитих врста контролних образаца за праћење 
кретања гласачког материјала и контролу квалитета процеса верификације и бројања 
путем којих су  се могли добити и подаци о извршиоцима, датуму и времену  реализације 
одређених активности, чиме су створени предуслови да се све техничке грешке 
благовремено уоче и  отклоне. 
Уз наведене обрасце пројициран  је и посебан компјутерски програм који је омогућавао 
праћење рада  Центра за бројање и који је укључивао све важније параметре и податке 
који су битни за поједине фазе рада. Осим тога, припремљена су упутства и инструкције 
за рад који су служили истовремено и као материјал за обуку запосленог особља и као 
информативни садржај који је презентован свим посјетиоцима, представницима медија и 
посматрачима политичких  субјеката који су пратили процес бројања гласова и рад  
Центра за бројање. 
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III -  Активности у  Центру за бројање 
  
У уводу овог извјештаја таксативно су побројане активности којима се Центар за бројање 
бавио, тако да ће на овом мјесту детаљније бити обрађене поједине активности у 
зависности од фазе рада: 
  
(а) Прве  оперативне  активности  које су се у склопу Центра за бројање реализовале,  
непосредно по завршетку опремања простора, постављању све потребне инфраструктуре 
и тестирања опреме укључивале су тестирање апликације за унос резултата и стварни рад 
на верификацију права гласа гласачких комплета бирача који гласају путем поште и који 
су пристигли у поштански претинац ЦИК  БиХ, до дана избора. Паралелно са овим 
активностима, извршен је опсежан низ радњи на селекцији и организационом 
структурисању особља које је било ангажовано  на различитим пословима у Центру за 
бројање, као и на  припреми и организацији обуке за све запослено особље. Сачињен је 
план и програм обуке запосленог особља, који је реализован према хијерархијској 
љествици организационе структуре Центра за бројање са циљем постизања пуне 
оперативности и несметаног функционисања Центра за бројање од дана избора. Кључни 
аспекти обуке  били су посебно посвећени тренинзима надзорника радних одјељења, да 
би они били  упознати са свим фазама рада, системом извјештавања и динамиком и 
редослиједом активности бројања и верификације. 
 
(б)  У другој фази рада Центра за бројање, која је започела од дана избора 04.10.2010. 
године, непосредно након затварања бирачких мјеста, вршено је бројање:  
 

 верификованих гласачких листића  пристиглих путем поште, 
 гласачких листића којима су гласали бирачи који гласају у одсуству, 
 гласачких листића којима су гласали бирачи који гласају путем мобилног тима, 
 гласачких листића којима су гласали бирачи који гласају у ДКП,  
 верификација и бројање непотврђених гласачких листића по њиховом  допремању 

од општинских   изборних комисија.  

Упоредо са доставом гласачких листића у Центар за бројање из складишта изборног 
материјала достављана је и документација са резултатима гласања на редовним бирачким 
мјестима и обједињеним збирним резултатима гласања на нивоу општина, односно 
изборних јединица.  
 У циљу објаве прелиминарних резултата Општих избора и у складу са законским 
обавезама, све општинске изборне комисије имале су обавезу да до 05.10.2010. године 
непосредно доставе обједињене збирне резултате гласања са одржаних избора. Дио 
изборних комисија није испоштовао ову обавезу. 
 
IV- Контрола, валидација и верификација резултата  
 
Од дана избора,  до завршетка уноса и обраде података и објаве потврђених резултата, 
било је  неопходно  вршити валидацију унесених података. Подаци  који су се 
контролисали и  валидирали су: 
 

 утврђивање разлике између првог и другог контролног уноса, 
 утврђивање потпуности уноса и гдје уноси недостају, 
 утврђивање логичке несугласице у оквиру уноса. 
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Валидацију су вршили главни контролор и замјеник главног контролора,  преко 
контролора који су били распоређени за рад у смјенама,  и то на начин: 
 

 главни контролор и замјеник софтверски су прегледали табеле које служе за унос 
изборних резултата,  

 сачињавања специјалних упита којима се утврђивала динамика уноса потребних 
података,  

 утврђивања евентуалних грешака приликом уноса,  

По завршетку  бројања свих гласачких листића који су се бројали  у Главном центру за 
бројање подаци са образаца са резултатима гласања унесени су у базу података путем 
програма за обраду изборних резултата, извршена је њихова валидација и контрола 
тачности и консолидовани подаци су објављени на веб страници Централне изборне 
комисије БиХ  02.11.2010. године, осим података за Скупштину Херцеговачко - 
неретванског кантона (ови подаци објављени су након провођења поновних избора на пет 
бирачких мјеста у основној изборној јединици Чапљина).  
 
Табела бр. 11- Укупан број пребројаних гласачких листића 
 
  Укупно Важећи Неважећи 
Пошта 88.203 85.353 2.850 
Потврђени   2.477   2.161    316 
Одсуство 21.650 16.188 5.462 
ДКП   2.785   2.546    239 
Мобилни тимови 26.566 25.503 1.063 

УКУПНО  
141.681 131.751 9.930 

 
У складу са приједлозима и извјештајима главног контролора, Централна изборна 
комисија БиХ је наложила поновно бројање за 186 бирачких мјеста или по основу 
усвојеног приједлога овлашћеног лица. Ове године, с обзиром да бирачки одбори нису на 
прописани начин завршили свој дио посла, први пут у Центру за бројање извршено је 
прво бројање за укупно 72 бирачка мјеста. 
 
Исто тако, први пут извршено је контролно бројање неважећих гласачких листића за 
члана Предсједништва БиХ са територије Републике Српске - ниво 703 са 2.099 редовних 
бирачких мјеста. Резултати добијени контролним бројањем нису могли да утичу на 
изборни резултат - промијене већ утврђени поредак међу кандидатима. 
 
V- Поновљено гласање у општини Чапљина 
 
Централна изборна комисија БиХ је, поступајући по поднесцима ХДЗ 1990 ОО Чапљина 
и ХДЗ 1990, а који су се односили на чињеницу да је, наводно, у изборној јединици 
Чапљина вршен изборни инжињеринг на начин да су бирачи били потписивани у извод 
из Централног бирачког списка,  а друга лица гласала за њих,  приступила провјери 
навода. Наређено је поновно бројање гласачких листића за Представнички дом 
Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Парламента Федерације БиХ и 
Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона, на укупно 10 бирачких мјеста у 
изборној јединици Чапљина. На укупно пет (5) бирачких мјеста констатоване су 
неправилности и незаконитости у извјештају главног контролора, те се приступило и 
увиду у изводе из Централног бирачког списка за наведена бирачка мјеста. Такође, 
прелиминарним графолошким вјештачењем судског вјештака-графолога утврђено је да 
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постоји велика сличност између знатног броја потписа, а за велики број потписа 
евидентно је да потичу од истог лица/лицâ.  
 
С обзиром на чињеницу да се провођење избора на овим бирачким мјестима није 
извршило у складу са релевантним одредбама Изборног закона БиХ и Правилника о 
проведби избора, те да су утврђене неправилности могле да утичу на  изборни резултат за 
Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона, Централна изборна комисија БиХ је 
донијела Одлуку  о поништавању и понављању избора на пет бирачких мјеста у општини 
Чапљина за Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона број: 05-1-07-5-1-438/10 од 
28.10.2010. године. Одлуком је утврђено да се дана 07.11.2010. године одрже поновни 
избори на пет бирачких мјеста у општини Чапљина. Поред Одлуке, Централна изборна 
комисија БиХ је донијела инструкцију којом је, између осталог, прописано да ће на 
поновљеним изборима у својству посматрача бити овлашћено особље Секретаријата 
Централне изборне комисије БиХ.  Такође, Инструкцијом је прописано да се гласачки 
листићи са наведених пет бирачких мјеста броје у Главном центру за бројање дана 
07.11.2010. године у 24.00 часа. Ни поновљени избори нису значајније утицали на већ 
раније утврђене резултате. 
 
1.9. Посматрачи изборног процеса 
 
Питање посматрања изборног процеса регулисано је одредбама Изборног закона БиХ и 
Упутством о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и 
Херцеговине52. Централна изборна комисија БиХ је за Опште изборе 2010. године 
акредитовала укупно 1.416 посматрача, и то: 
 

 106 посматрача испред 15 политичких субјеката,  
 779 посматрача испред 20 удружења грађана, 
 531 међународних посматрача, испред четрдесет двије (42) међународне 

организације53. 

Централна изборна комисија БиХ је у процесу акредитовања посматрача одбацила три (3) 
захтјева НВО за акредитовање посматрача, и то: 
  

 „Глас жене“, јер захтјев за акредитацију није благовремено достављен, (достављен 
08.09.2010. године); 

  „Дрина Скелани“, јер није достављен Извод из регистра удружења.  
 „Кућа људских права“- Сарајево, јер захтјев за акредитовање није благовремено 

достављен, (достављен 02.10.2010. године). 

Општинске изборне комисије (142)  акредитовале су укупно 53.738 посматрача испред 
политичких субјеката за посматрање рада на бирачким мјестима.    

                                                
52 „Службени гласник БиХ“ бр. 37/10 
53 Прилог бр.1 – Преглед међународних организација акредитованих за посматрање Општих избора 2010. 

године у БиХ, стр. 195 



    
 

38 
 

1.9.1. Оцјена међународних посматрача        
 
Посматрачка мисија ОЕБС је била отворила своју канцеларију у Сарајеву 26. августа 
2010. године, са 15 експерата и 20 дугорочно ангажованих посматрача који су били 
распоређени по цијелој територији Босне и Херцеговине. На дан избора, око 307 
краткорочно ангажованих посматрача били су распоређени у Међународној изборној 
посматрачкој мисији (ИЕОМ), укључујући ту и делегацију Парламентарне скупштине 
ОЕБС-а која броји 39 чланова, 26 - члану делегацију Парламентарне скупштине Савјета 
Европе, те петочлану делегацију Парламентарне скупштине НАТО-а. Укупно је било 
распоређено 39 посматрача из земаља чланица ОЕБС. 
Међународна изборна посматрачка мисија  (ИЕОМ) званично је захвалила властима 
Босне и Херцеговине на позиву да посматра изборе, Централној изборној комисији БиХ 
на сарадњи и документима за акредитацију, те Министарству вањских послова БиХ и 
другим органима на помоћи и сарадњи. 
 
У циљу што лакшег праћења изборног процеса у Босни и Херцеговини, Централна 
изборна комисија БиХ је организовала тренинг за међународне посматраче, са посебним 
освртом на изборни процес у Босни и Херцеговини и законско регулисање права 
међународних посматрача при праћењу избора. 
 
Слика бр.6 - Тренинг за међународне посматраче  
 

               
 
Општа је оцјена међународних посматрача да Централна изборна комисија БиХ ужива 
повјерење међу заинтересованим странама у изборном процесу, и да су избори углавном 
били проведени у складу са увјерењима ОЕБС и Савјета Европе као и са међународним 
стандардима за демократске изборе, иако одређени аспекти захтијевају даљњи рад. У 
финалном извјештају Међународне посматрачке мисије наглашене су и одговарајуће 
препоруке које би власти у Босни и Херцеговини требало и да прихвате.54 
 

                                                
54 www.оsce.оrg/оdihr/еlections/bih/74610 
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1.10. Утврђивање изборних резултата 
 
Након обједињавања и контроле резултата Централна изборна комисија БиХ је на 80. 
сједници која је одржана 02.11.2010. године објавила изборне резултате.55 Након што су 
се одржали поновљени избори у општини Чапљина Централна изборна комисија БиХ је 
на 83. сједници, која је одржана 11.11.2010. године, донијела и допунску одлуку о 
потврђивању изборних резултата.56 
 
Након провођења Општих избора 2010. године и потврђивања изборних резултата, 
Централна изборна комисија БиХ је обрадила око 500 аката имајући у виду упите, 
захтјеве за мишљење и остале акте упућене Централној изборној комисији БиХ. У 2010. 
години Централна изборна комисија БиХ је обрадила 135 оставки/престанак мандата на 
општинском нивоу, на кантоналном нивоу 15, те у органима власти, како слиједи: за 
Парламентарну скупштину БиХ четири (4), за Парламент Федерације БиХ четири (4) и 
Народну скупштину Републике Српске четири (4).  
 
Након проведених Општих избора 2010. године и потврђивања резултата избора 
Централна изборна комисија БиХ је припремила и дистрибуисала 518 увјерења о додјели 
мандата за изабране званичнике који су директно изабрани на изборима, те 28 увјерења о 
додјели мандата у Вијеће народа Републике Српске. У поступку додјеле мандата након 
проведених Општих избора 2010. године, Централна изборна комисија БиХ се суочила са 
мањим проблемима узрокованим техничким недостацима нове апликације за додјелу и 
управљање мандатима. Ипак, процес додјеле мандата је окончан на најбољи могући 
начин, па су увјерења за све нивое власти одштампана и послана на вријеме, а замјенски 
мандати у случају одбијања мандата завршени су прије конституисања органа власти. У 
складу са одредбама члана 1.10 Изборног закона БиХ Централна изборна комисија БиХ је 
припремила 160 одлука о утврђивању престанка мандата за изабране званичнике, те 
додијелила 160 замјенских мандата. 
   
Табела бр.12  – Број утврђених престанака мандата са разлозима 
 

Р/Б Назив органа 

Број утврђених
престанака 
мандата у
2010.години 

1. Парламентарна скупштина БиХ     4 
2. Парламент Федерације БиХ     4 
3. Народна скупштина РС     4 
4. Кантоналне скупштине   15 
5. Општинска вијећа/Скупштине општина сазив 2008             135 
 УКУПНО 160 

 
  

 
Табела бр. 13 -  Разлози престанка мандата 
 

 

 
Р/Б 

 
Разлог престанка мандата 

 

 
Број донесених 

одлука 
1. Одбијени мандати 16 
2. Радне или породичне обавезе   3 
3. Неспојивост на основу локалних прописа   2 

                                                
55 „Службени гласник БиХ“, бр. 91/10 
56 „Службени гласник БиХ“, бр. 94/10“ 
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4. Оставке због неспојивости по члану 1.8 Изборног закона
БиХ 75 

5. Промјена пребивалишта   4 
6. Престанак мандата због сукоба интереса  28 
7. Оставка због запослења у државној служби    3 
8. Лични разлози  22 
9. Смрт    6 

10. Здравствени разлози    1 
 УКУПНО             160 

 
1.11. Достављање образаца Изјава о имовинском стању 
 
а) Ниво Босне и Херцеговине и ентитета 
 
Чланом 15.7 став (1) Изборног закона БиХ прописано је да је сваки кандидат за изборну 
функцију на нивоу Босне и Херцеговине или на нивоу ентитета дужан у року од 15 дана 
од дана прихватања кандидатуре за изборе да поднесе Централној изборној комисији БиХ 
потписану изјаву о имовинском стању. Након истека рока и по пријему доказа о уручењу 
обавјештења, утврђено је да четири (4) политичка субјекта подлијежу санкцијама из 
члана 19.9 став (1) тачка р) Изборног закона БиХ, јер кандидати политичких субјеката 
нису поднијели изјаву о имовинском стању у складу са Изборним законом БиХ. 
Укупно 3.900 кандидата за изборне функције на нивоу Босне и Херцеговине или на нивоу 
ентитета је подлијегало обавези достављања Изјаве о имовинском стању. Увидом у 
достављену документацију утврђено је да је Изјаву о имовинском стању Централној 
изборној комисији БиХ доставило укупно 3.892 кандидата, док осам (8) кандидата није 
доставило Изјаву о имовинском стању и они подлијежу санкцијама на основу члана 19.9 
став (4) Изборног закона БиХ.  Политички субјекти којим су изречене санкције због 
недостављања Изјаве о имовинском стању су: 
 
- БОСС - БОСАНСКА СТРАНКА - МИРНЕС АЈАНОВИЋ 
- ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА ХДЗ 1990 - ХСП БиХ 
- СДУ БИХ - СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 
- СТРАНКА УДРУЖЕНИХ НЕЗАВИСНИХ ДЕМОКРАТА БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
б) Кантоналне скупштине 
 
Чланом 15.8 став (1) Изборног закона БиХ прописано је да сваки кандидат изабран на 
свим нивоима власти, осим нивоа Босне и Херцеговине и нивоа ентитета, дужан је, у року 
од 30 дана од дана објаве овјере мандата у ”Службеном гласнику БиХ”, на посебном 
обрасцу, да преда Централној изборној комисији БиХ потписану изјаву о имовинском 
стању. У складу са напријед наведеним, обавезу достављања обрасца Изјаве о 
имовинском стању Централној изборној комисији БиХ имало је 289 изабраних 
функционера који су добили мандат у десет (10) кантоналних скупштина. У припреми је 
анализа достављених изјава о имовинском стању за наведене изабране функционере. 
  
ц)  Изабрани функционери – на свим нивоима власти из мандатног периода 2006.-
2010. године  
 
Одредбама члана 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.     
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Потписану изјаву о имовинском стању Централној изборној комисији БиХ дужно је било 
доставити 514 изабраних функционера којима је престао мандат у року од 30 дана након 
истека мандата. 
 
У складу са напријед наведеним Централна изборна комисија БиХ 29.10.2010. године 
упутила је свим органима власти обавјештење којим је подсјетила да су сви изабрани 
чланови органа власти у мандатном сазиву 2006. – 2010. године дужни у року од 30 дана 
након истека мандата на који су изабрани да поднесу образац Изјаве о имовинском стању 
Централној изборној комисији БиХ.  
 
У припреми је анализа достављених изјава о имовинском стању за изабране функционере 
из мандатног сазива 2006.-2010. године. 
 
1.12. Посредни избори  
 
У складу са одредбама Упутства о поступку провођења посредних избора законодавних 
органа у Босни и Херцеговини57, извршена је овјера кандидатских листи и кандидата за 
сљедеће органе власти: 
 

 Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Републике Српске (овјерено је осам 
(8) листи са 20 кандидата), 

 Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
 Вијеће народа Републике Српске, 

Табела бр. 14 – Поднесене листе за Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
 

 
Кантон 

 
Поднесено листи/кандидата 

 
Овјерено листи/кандидата 

  
Бошњаци

 
Хрвати

 
Срби

 
Остали

 
Бошњаци

 
Хрвати

 
Срби

 
Остали

 
Унско-сански кантон 3/5 1/3 1/2 0 3/5 1/3 1/2 0 

 
Тузлански кантон 6/21 1/2 1/2 1/1 6/21 1/2 1/2 0 

 
Зеничко-добојски кантон 6/21 3/7 1/1 0 6/21 3/7 1/1 0 

 
Босанско-подрињски кантон – Горажде 
 

6/9 1/1 1/1 1/1 6/9 1/1 1/1 0 

 
Кантон Сарајево 6/13 1/1 2/4 4/6 6/13 1/1 2/4 4/6 

 
Табела бр.15  - Поднесене листе за Вијеће народа Републике Српске 
 

Поднесено 
листи/кандидата 

Поднесено 
листи/кандидата 

Поднесено 
листи/кандидата 

Поднесено 
листи/кандидата 

Бошњаци Хрвати Срби Остали 

3/18 5/17 13/34 2/5 

 
Централна изборна комисија БиХ је до јануара 2011. године припремила резултате 
посредних избора за Вијеће народа РС, Дом народа Парламентране скупштине БиХ пет 
(5) делегата из реда српског народа, те резултате посредних избора за Дом народа 

                                                
57 „Службени гласник БиХ“,  бр. 83/10  и 94/10 
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Парламента ФБиХ из Унско-санског кантона, Кантона Сарајево, Босанско-подрињског 
кантона, Тузланског кантона и Зеничко-добојског кантона.   
 
У току провођења пријевремених избора за Вијеће народа Републике Српске поднесене 
су двије жалбе на одлуку о овјери кандидатских листи политичких странака.   
Странка за Босну и Херцеговину је поднијела жалбу Централној изборној комисији БиХ 
на одлуку о овјери кандидатске листе политичке странке за избор делегата у Вијеће 
народа Републике Српске из реда бошњачког народа, коју је Апелационо одјељење Суда 
БиХ својим рјешењем одбило као неосновану и потврдило одлуку Централне изборне 
комисије БиХ.  
 
Политички субјект ХСС-НХИ уложио је такође приговор Централној изборној комисији 
БиХ  на све одлуке о овјери кандидатских листи за Вијеће народа Републике Српске. 
Централна изборна комисија БиХ је својом одлуком одбацила приговор као 
недопуштен. Политички субјект ХСС-НХИ је поднио  жалбу на наведену одлуку 
Централне изборне комисије БиХ, коју је Апелационо одјељење Суда БиХ својим 
рјешењем одбило као неосновану и потврдило одлуку Централне изборне комисије 
БиХ.  
 
1.13. Провођење пријевремених избора  
 
а) Активности на припреми избора за органе локалне управе и самоуправе 
 
У току 2010. године у четири (4) општине и шест (6) мјесних заједница одржани су 
избори за органе локалне управе и самоуправе. Избори за савјете мјесних заједница 
одржани су у општинама Орашје/Доњи Жабар, Хан Пијесак, Илијаш и Вишеград, као и у 
МЗ Ступари и МЗ Тарево (Општина Кладањ), МЗ Дабрац, Горњи Бараћи и Медна 
(Општина Мркоњић Град) и МЗ Рељево (Општина Нови Град Сарајево). 
Активности на припреми избора за савјете мјесних заједница односиле су се на 
припрему, израду и доставу извода из Централног бирачког списка за провођење 
поступка избора за органе локалне самоуправе у наведеним општинама. 
 
б) Активности на припреми и организовању пријевремених избора за начелника 

Општине Билећа и Општине Босански Петровац 
 
Због смрти начелника Општине Билећа и Општине Босански Петровац, Централна 
изборна комисија БиХ је дана 18.11. 2009. године расписала пријевремене изборе за 
начелника Општине Билећа који су одржани 24.01.2010. године, односно за Општину 
Босански Петровац/Петровац, који су одржани 29.08.2010. године. С тим у вези, 
извршене су и цјелокупне активности које захтијева изборни процес, а које, између 
осталог, укључују регистрацију бирача ван Босне и Херцеговине, активности на 
обавјештавању бирача, достављање бирачких пакета у иностранство, сачињавање извода 
из Централног бирачког списка за потребе одржавања избора, као и по захтјеву 
политичких субјеката. 
 
У поступку пријаве и овјере политичких странака за пријевремене изборе за начелника 
Општине Билећа, који су одржани 24.01.2010. године, Централна изборна комисија БиХ 
је донијела одлуке о овјери четири (4) политичке странке и једне (1) коалиције, а за 
пријевремене изборе за начелника Општине Босански Петровац/Петровац, који су 
одржани 29.08.2010. године, донијела је одлуке о овјери двије (2) политичке странке. 
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За овјеру кандидатских листи за начелника Општине Билећа пријавила се једна (1) 
политичка странка и једна (1) коалиција, а за овјеру кандидатских листи за начелника 
Општине Босански Петровац/Петровац пријавила се једна (1) политичка странка. 
Централна изборна комисија БиХ је донијела Одлуку о овјери два (2) кандидата за 
начелника Општине Билећа и једног (1) кандидата за начелника Општине Босански 
Петровац/Петровац. 
 
ц) Активности на припреми и организовању пријевремених избора за начелнике 

општина: Бихаћ, Србац, Оџак/Вукосавље, Орашје/Доњи Жабар, Сребреник, 
Калесија/Осмаци, Шековићи и Вогошћа 

 
Централна изборна комисија БиХ је дана 15.11.2010. године, у складу са чланом 14.3 став 
(1) Изборног закона БиХ расписала пријевремене изборе за начелнике општина: Бихаћ, 
Србац, Оџак/Вукосавље, Калесија/Осмаци, Шековићи, Сребреник, Орашје/Доњи Жабар и 
Вогошћа за 16.01.2011. године. С тим у вези, у 2010. години извршене су припремне 
радње које су обухватиле активност на регистрацији бирача ван БиХ за ове општине, 
доставу пријавних образаца Министарству вањских послова БиХ ради обавјештавања 
бирача путем ДКП мреже о одржавању пријевремених избора, утврђивање броја 
уписаних бирача ван Босне и Херцеговине одлуком Централне изборне комисије БиХ и 
објава исте, те доставу бирачких пакета на адресе бирача ван БиХ. Такође је на дан 
27.12.2010. године сачињен пресјек Централног бирачког списка, а на основу којег су 
сачињени бирачки спискови по бирачким мјестима у сврху провођења пријевремених 
избора. 
 
У складу са одредбама члана 2. став (2) Упутства о роковима изборних активности за 
одржавање пријевремених избора за начелнике општина: Бихаћ, Србац, Оџак/Вукосавље, 
Сребреник, Калесија/Осмаци, Шековићи, Орашје/Доњи Жабар и Вогошћа број: 06-1-02-2-
5481/10  од 15.11.2010. године (у даљњем тексту: Упутство), рок за подношење пријава 
политичких странака и независних кандидата истекао је 22.11.2010. године у 16.00 
часова. До наведеног рока Централној изборној комисији БиХ поднесено је укупно 
једанаест (11) пријава политичких странака и три (3) пријаве независних кандидата.  
              
Након извршених провјера, Централна изборна комисија БиХ је овјерила 10 политичких 
странака и три (3) независна кандидата. Једна политичка странка није овјерена, јер није 
поднијела пријаву на прописаним обрасцима. У складу са чланом 2. став (5) Упутства, 
рок за пријаву кандидата за начелнике општина истекао је 07.12.2010. године у 16.00 
часова.  
 
До наведеног рока Централној изборној комисији БиХ поднесено је  укупно двадесет и 
пет (25) кандидатских образаца од стране овјерених политичких субјеката. 
 
Табела бр. 16 - Преглед овјерених политичких субјеката и кандидата за пријевремене изборе 
 

 
Општина 

Овјерено 
политичких

субјеката 

 
Овјерено 
кандидата 

(003)  Бихаћ 5 4 
(012)  Србац 3 2 
(018)  Оџак/Вукосавље 4 2 
(023) Орашје/Доњи
Жабар 

4 3 

(049)  Сребреник  6 4 
(081)  Калесија/Осмаци 5 4 
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(101)  Шековићи 4 2 
(135)  Вогошћа 4 4 

 
1.14. Заштита изборног права 
 
Након што је расписала Опште изборе 2010. године, Централна изборна комисија БиХ је 
предузела активности у складу са својим надлежностима, у вези са припремом и 
одржавањем Општих избора 2010. године. 
У свим фазама изборних активности које је предузела Централна изборна комисија БиХ у 
циљу припреме и одржавања избора за државне органе власти, учесници у изборном 
процесу су подносили приговоре и жалбе. 
 
а)  У складу са чланом 4.6 став (2) Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија 

БиХ врши овјеру пријава политичких странака за учествовање на изборима, ако су 
испуњени услови утврђени овим законом, најкасније у року 15 дана од дана пријема 
пријаве. У складу са чланом 4.21 став (2) Централна изборна комисија БиХ прегледа и 
кандидатску листу и овјерава или одбија кандидате на листи најкасније 25 дана, након 
што је кандидатска листа поднесена. У складу са чланом 6.9 став (1) и (2) Изборног 
закона БиХ политички субјекти су подносили жалбе Апелационом одјељењу Суда БиХ 
на одлуке Централне изборне комисије БиХ донесене на основу напријед наведених 
одредби. Укупан број жалби уложених на овјеру политичких субјеката и овјеру 
кандидатских листи био је 10 жалби. Од укупно 10 жалби седам (7) је одбијено и 
потврђена је одлука Централне изборне комисије БиХ, двије (2) одлуке Централне 
изборне комисије БиХ су враћене на првостепено одлучивање, док је једна (1) жалба 
уважена. 

 
б) Једна од фаза изборних активности, поступак именовања чланова бирачких одбора за 

Опште изборе 2010. године, одликовала се чињеницом да су политички субјекти 
подносили приговоре и жалбе. Именовање бирачких одбора врше општинске изборне 
комисије на начин и по поступку прописаном одредбама Упутства о утврђивању 
квалификација, броја чланова, поступка жријебања и именовања, обуке, провјере 
знања и цертификовања чланова бирачких одбора и мобилних тимова за гласање, у 
коме су утврђени критеријуми које морају задовољавати лица која се именују за 
чланове бирачких одбора. Укупан број приговора уложених од стране политичких 
субјеката на рјешења општинских изборних комисија о именовању чланова бирачких 
одбора су 34 приговора. На одлуку општинске изборне комисије којом је одлучено по 
приговору уложено је девет (9) жалби Централној изборној комисији БиХ, као 
другостепеном органу  које су одлукама Централне изборне комисије БиХ одбијене 
као неосноване. На ове одлуке Централне изборне комисије БиХ уложене су двије (2) 
жалбе Суду Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Суд БиХ) које су рјешењима Суда 
БиХ одбијене.58  

 
ц) Сљедећу групу приговора у поступку припремања активности за одржавање Општих 

избора 2010. године представљају приговори политичких субјеката уложени због 
повреде члана 16.14 став (3) Изборног закона БиХ, прва реченица којом је прописано 
да је забрањено вођење плаћене изборне кампање путем електронских и принтаних 
медија, или било којег облика плаћеног јавног оглашавања, осим одржавања интерних 
скупова органа и статутарних органа политичких субјеката, у периоду од дана 
расписивања избора до дана службеног почетка изборне кампање. По овом основу 

                                                
58 Прилог бр.2 – Приговори и жалбе  на одлуке о именовању бирачких одбора за Опште изборе 2010. 

године, стр. 196 
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Централна изборна комисија БиХ водила је укупно 12 поступака, од којих је у два 
случаја Централна изборна комисија БиХ покренула поступке по службеној дужности, 
а у осталих 10 случајева поступци су вођени по приговорима поднесеним од стране 
политичких субјеката Централној изборној комисији БиХ. Централна изборна 
комисија БиХ је донијела три (3) одлуке којим је политичким странкама изречена 
новчана казна у износу 1.000,00 КМ, три (3) одлуке којим се приговори одбијају као 
неосновани, једну (1) одлуку којом се приговор одбацује као неблаговремен и 
поднесен од неовлашћеног лица, два (2) обавјештења којим су подносиоци приговора 
обавијештени да конкретни случај не представља плаћено политичко оглашавање, из 
којих разлога не постоји правни основ за вођење поступка, један (1) закључак о 
обустављању поступка, један (1) закључак о одбацивању приговора као да није ни 
поднесен и сачињена је 1 службена забиљешка у спису предмета којом је констатовано 
да нема елемената за вођење поступка. На одлуке Централне изборне комисије БиХ 
није уложена нити једна жалба Суду Босне и Херцеговине. 59 

 
  д) Највећи број приговора и жалби везан је за период изборне кампање политичких 

субјеката, односно за период у којем политички субјекти на законом утврђен начин 
упознају бираче и јавност са својим програмом и кандидатима за предстојеће изборе и 
који према одредбама Поглавља 16. Изборног закона БиХ представља период од 30 
дана прије дана одржавања избора. Надаље, правила понашања  политичких субјеката 
у периоду изборне кампање су прописана у Поглављу  7. Изборног закона БиХ под 
називом „Правила понашања у изборној кампањи“, а представљање политичких 
субјеката путем електронских медија прописано је у Поглављу 16. Кршења правила из 
Поглавља 7., као и кршење ових правила приликом представљања путем електронских 
медија од стране политичких субјеката у периоду изборне кампање су пратила и ове 
изборе. У периоду изборне кампање укупно су поднесена 62 приговора и жалбе по 
којима је надлежна да поступа општинска изборна комисија или Централна изборна 
комисија БиХ. Од овог броја 38 приговора су били у надлежности општинске изборне 
комисије и по истим су поступале оштинске изборне комисије. Централна изборна 
комисија БиХ је водила поступак у 24 случаја, од којих је у 13 случајева поступак 
вођен по основу поднесених приговора из  надлежности Централне изборне комисије 
БиХ, у два случаја Централна изборна комисија БиХ је покренула поступак по 
службеној дужности, на основу пријаве БХТ1 и по приговору поднесеном од 
политичке странке „Наша странка“ и уложено је осам (8) жалби Централној изборној 
комисији БиХ на првостепене одлуке општинских изборних комисија.  
 
У поступцима вођеним у надлежности Централне изборне комисије БиХ, Централна 
изборна комисија БиХ је донијела једну одлуку којом је БОСС - Босанској странци - 
Мирнес Ајановић изрекла новчану казну у износу 7.000,00 КМ и Мирнесу Ајановићу, 
кандидату ове политичке странке за Представнички дом Парламентарне скупштине 
БиХ на Општим изборима 2010. године, новчану казну у износу 3.000,00 КМ због 
повреде правила понашања у изборној кампањи из члана 7.3 став (1) тачка 7) Изборног 
закона БиХ – коришћење језиком који би некога могао навести или подстаћи на 
насиље или ширење мржње. На наведену одлуку БОСС  Босанска странка  - Мирнес 
Ајановић је уложила жалбу Апелационом одјељењу Суда БиХ, која је Рјешењем Суда 
БиХ број Иж-72/10 од 01.10.2010. године одбијена.  

     
    Надаље, Централна изборна комисија БиХ  је донијела одлуку којом је Мирнесу 

Ајановићу, кандидату БОСС  Босанска странка  - Мирнес Ајановић за Представнички 

                                                
59 Прилог бр.3 – Приговори политичких субјеката уложени Централној изборној комисији БиХ на кршење 

члана 16.14 став (3) Изборног  закона БиХ, стр. 206 
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дом Парламентарне скупштине БиХ на Општим изборима 2010. године, због повреде 
правила понашања у изборној кампањи из члана 7.3 став (1) тачка 3) Изборног закона 
БиХ - спречавање новинара да обављају свој посао у складу са правилима професије и 
изборним правилима, изречена новчана казна у износу од 2.500,00 КМ. На наведену 
одлуку је Мирнес Ајановић, по пуномоћнику Фаруку Балијагићу, адвокату из Тузле, 
уложио жалбу Апелационом одјељењу Суда БиХ, која је Рјешењем Суда БиХ број Иж-
71/10 од 19.10.2010. године одбијена.  

     
     Централна изборна комисија БиХ је осам (8) приговора одбила као неосноване, један 

приговор је одбацила као неблаговремен, три приговора су одбачена јер су поднесени 
од неовлашћеног лица, један приговор је закључком одбачен као да није поднесен, 
сачинила једно обавјештење по приговору којим се подносилац обавјештава да нема 
правног основа за вођење поступка и сачињена је једна службена забиљешка по 
приговору поднесеном од анонимног подносиоца, којом је констатовано да нема 
правног основа за вођење поступка. 

     
     Рјешавајући по жалбама поднесеним на првостепене одлуке општинских изборних 

комисија, Централна изборна комисија БиХ је четири (4) жалбе одбила као 
неосноване, двије (2) жалбе уважила и предмет вратила општинској изборној комисији 
на поновни поступак (у поновном поступку ОИК Високо је донијела одлуку којом 
поступак обуставља, а ОИК Бановићи је донијела одлуку којом се приговор Савеза за 
бољу будућност БиХ – Фахрудин Радончић и акредитованог посматрача ове политичке 
странке Софић Нијаза одбија као неоснован. На ове одлуке нису улагане жалбе) и 
двије (2) жалбе је уважила и преиначила првостепене одлуке општинских изборних 
комисија у погледу висине изречене новчане казне тако да је својим одлукама 
политичким странкама изрекла новчане казне у минималном законом прописаном 
износу од 1.000,00КМ. На ове одлуке Централне изборне комисије БиХ није уложена 
нити једна жалба Суду Босне и Херцеговине.60  

 
е) У периоду изборне кампање политички субјекти су подносили приговоре због кршења 

изборне шутње за које повреде су надлежне да одлучују општинске изборне комисије 
и Централна изборна комисија БиХ. Због кршења изборне шутње уложено је укупно 
20 приговора, од којих је у осам (8) случајева била надлежна поступати Централна 
изборна комисија БиХ док је осталих 12 приговора било у надлежности општинских 
изборних комисија. Централна изборна комисија БиХ, рјешавајући приговоре уложене 
због кршења изборне шутње, донијела је једну одлуку којом се приговор одбија као 
неоснован, три (3) одлуке којима се приговори одбацују као неблаговремени, закључак 
којим се приговор одбацује као да није поднесен, закључак којим се поступак 
обуставља, један приговор је прослијеђен Регулаторној агенцији за комуникације БиХ 
на надлежност (која је обавијестила Централну изборну комисију БиХ да су у 
поступку утврдили да нема кршења одредаба Изборног закона БиХ од стране 
кандидата Странке демократске акције на предстојећим изборима) и на првостепену 
одлуку општинске изборне комисије уложена је жалба Централној изборној комисији 
БиХ коју је Централна изборна комисија БиХ одбила као неосновану. На ове одлуке 
Централне изборне комисије БиХ уложене су три (3) жалбе Суду БиХ, које су 
рјешењима Суда БиХ одбијене као неосноване.61  

 
ф) Сам дан одржавања сваких избора карактерише велики број приговора и жалби, што је 

био случај и за Опште изборе 2010. године. Приговори уложени због повреда на 

                                                
60 Прилог бр.4 – Приговори и жалбе поднесени у периоду изборне кампање, стр. 210 
61 Прилог бр.5 – Приговори због кршења изборне шутње, стр. 228 
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бирачким мјестима су у надлежности општинских изборних комисија. Подаци којима 
располаже Централна изборна комисија БиХ у погледу броја поднесених приговора на 
дан избора, уложених због почињених повреда на бирачким мјестима, сачињени су на 
бази броја приговора које су подносиоци истовремено достављали и општинским 
изборним комисијама и Централној изборној комисији БиХ, те броја приговора 
достављених само Централној изборној комисији БиХ, а који су у надлежности 
општинске изборне комисије, као и на основу броја достављених првостепених одлука 
општинских изборних комисија. На дан избора поднесен је 141 приговор општинским 
изборним комисијама због повреда на бирачком мјесту. Укупно је уложено 12 жалби 
на првостепене одлуке општинских изборних комисија (којим је одлучено по 
приговорима поднесеним због повреда на бирачком мјесту). Одлучујући по жалбама, 
Централна изборна комисија БиХ је донијела 11 одлука којим се жалбе одбијају као 
неосноване и једну жалбу је уважила и предмет вратила на поновни поступак. 

    У овој фази изборног процеса уложено је 10 приговора од стране Хрватске 
демократске заједнице 1990 од 04.10.2010. године којим траже поновно бројање 
гласачких листића на 10 бирачких мјеста у основној изборној јединици Чапљина. 
Одлучујући о 10 наведених приговора, Централна изборна комисија БиХ је донијела 
Закључке којим се исти одбацују као да нису ни поднесени, с обзиром да су 
достављени подносиоцу да отклони недостатке у истом и приговоре са отклоњеним 
недостацима доставе у остављеном року, а што подносилац приговора није учинио. На 
10 наведених закључака уложено је 10 жалби Суду БиХ које је Суд БиХ рјешењима 
уважио, поништио закључке Централне изборне комисије БиХ и предмете вратио на 
поновни поступак.62   

 
г) Треба истаћи чињеницу да је Централна изборна комисија БиХ поступајући по 

рјешењима Суда БиХ   Иж-76/10, Иж-77/10, Иж-78/10, Иж-79/10, Иж-80/10 и Иж-81/10 
од 21.10.2010. године, у поновном поступку разматрања шест приговора Хрватске 
демократске заједнице 1990 од 04.10.2010. године Општински одбор Чапљина, од 
04.10.2010. године и захтјеву за поновно бројање гласачких листића Хрватске 
демократске заједнице 1990 од 21.10.2010. године, донијела Одлуку број: 05-1-07-5-
431/10 од 27.10.2010. године, којом је усвојила 6 приговора Хрватске демократске 
заједнице 1990, Општински одбор Чапљина који се односе на неправилности  на пет 
редовних бирачких мјеста (173А022Б, 173А021А, 173А022А, 173А004 и 173А024) у 
Основној изборној јединици Чапљина, усвојила захтјев за поновно бројање гласачких 
листића на 10 бирачких мјеста и наредила поновно бројање гласачких листића на десет 
бирачких мјеста у изборној јединици Чапљина, за нивое: Представнички дом 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Представнички дом Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине и Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона.  

 
У поступку посновног бројања Централна изборна комисија БиХ је дошла до сазнања 
о неправилностима и незаконитостима у процесу гласања на пет редовних бирачких 
мјеста (173А022Б, 173А021А, 173А022А, 173А004 и 13А024), а након увида у изводе 
из Централног бирачког списка за наведена бирачка мјеста утврђена је велика 
сличност између знатног броја потписа, што је потврдило и прелиминарно 
графолошко вјештачење судског вјештака криминалистичке струке-графолога. 

 
     Из напријед наведеног разлога, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 

оцијенила да се поступак гласања на овим бирачким мјестима није одвијао у складу са 
законом, а што може да утиче на резултате избора за ниво власти Скупштина 
Херцеговачко-неретванског кантона, те је поништила изборе одржане  дана 03.10.2010. 

                                                
62 Прилог бр.6 – Приговори на бирачким мјестима на дан  избора, стр. 235 
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године на напријед наведеним бирачким мјестима. Централна изборна комисија БиХ је 
донијела Одлуку број:  05-1-07-1-438/10 од 28.10.2010. године којом се поништавају 
избори на пет редовних бирачких мјеста (173А022Б, 173А021А, 173А022А, 173А004 и 
173А024) у Основној изборној јединици Чапљина. На наведену одлуку поднесене су 
двије (2) жалбе Апелационом одјељењу Суда БиХ, које су рјешењима одбијене.  

     Поновљени избори на напријед наведеним бирачким мјестима одржали су се дана 
07.11.2010. године а гласачки листићи били су пребројани у Главном центру за 
бројање, након чега је дана  08.11.2010. године Централна изборна комисија БиХ 
донијела Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Општих 
избора у Босни и Херцеговине, а потом Допунску одлуку о потврђивању резултата 
Општих избора у Босни и Херцеговини од 11.11.2010. године. 

 
х) Након одржаних Општих избора дана 03. октобра 2010. године Централна изборна 

комисија БиХ је донијела 18.10.2010. године Одлуку о утврђивању и објављивању 
резултата Општих избора у Босни и Херцеговини 2010. године број: 05-1-07-1-5116/10 
(објављена на веб страници ЦИК БиХ) са правном поуком да се против Одлуке, у 
складу са чланом 6.9 став (1) и (2) Изборног закона БиХ, може поднијети жалба 
Апелационом одјељењу Суда БиХ у року од два дана од дана објављивања ове одлуке, 
која се подноси путем Централне изборне комисије БиХ непосредно у сједишту 
Централне изборне комисије БиХ, улица Данијела Озме број 7 Сарајево или путем 
факс апарата на број 033/251-329 или 033/251-307. 

 
    На Одлуку о утврђивању и објављивању резултата Општих избора у Босни и 

Херцеговини 2010. године укупно је поднесено 87 захтјева за поновно бројање 
гласачких листића Централној изборној комисији БиХ. Централна изборна комисија 
БиХ је донијела 11 одлука о поновном бројању гласачких листића од којих је пет (5) 
одлука донијела по службеној дужности или по захтјеву главног контролора у већем 
броју основних изборних јединица, док је шест (6) одлука донесено у поступку 
одлучивања по захтјеву подносиоца захтјева. У 10 предмета Централна изборна 
комисија БиХ је донијела одлуке којим је захтјев за поновно бројање гласачких 
листића одбила као неоснован. Сви други захтјеви су одбачени јер су их поднијела 
неовлашћена лица, јер су непотпуни или су неблаговремени. На одлуке Централне 
изборне комисије БиХ којим је захтјев за поновно бројање гласачких листића одбачен 
или одбијен уложено је 20 жалби Апелационом одјељењу Суда БиХ од стране 
подносиоца захтјева, које је Суд БиХ одбацио рјешењима (у два предмета Суд БиХ је 
жалбе уважио и предмет вратио на поновни поступак. На одлуке донесене у поновном 
поступку су поднесене жалбе Суду БиХ, које су одбијене).63 Од 20 жалби поднесених 
Суду БиХ Централна изборна комисија БиХ је пет (5) жалби, као првостепени орган 
испитујући да ли су благовремене, допуштене и изјављене од овлашћеног лица, 
одлукама одбацила као неблаговремене, након што је утврдила да жалбе нису 
поднесене у законом прописаном року. 

 
и) Поред захтјева за поновно бројање гласачких листића, на Одлуку о утврђивању и 

објављивању резултата Општих избора 2010. године су уложене три (3) жалбе 
Апелационом одјељењу Суда БиХ, које су рјешењима Суда БиХ одбијене.64  

 
ј) Централна изборна комисија БиХ је 08.11.2010. године донијела Одлуку о измјени 

Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Општих избора у Босни и Херцеговини 

                                                
63 Прилог бр.7 – Захтјеви за поновно бројање гласачких листића, стр. 279 
64 Прилог бр.8 – Жалбе на Одлуку о утврђивању и објављивању резултата Општих избора у БиХ , стр. 318 
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2010. године број: 05-1-07-1-5116-2/10.  На наведену одлуку су уложене три (3) жалбе 
Апелационом одјељењу Суда БиХ, које су рјешењима Суда БиХ одбијене.65  

 
к) Централна изборна комисија БиХ је на 80. сједници одржаној дана 02.11.2010. године 

донијела Одлуку о потврђивању резултата Општих избора 2010. године у Босни и 
Херцеговини одржаних 03.10.2010. године66, осим за Скуштину Херцеговачко-
неретванског кантона, за коју су резултати избора потврђени допунском одлуком 
након проведених поновних избора одржаних на основу Одлуке Централне изборне 
комисије БиХ број: 05-1-07-1-438/10 од 28.10.2010. године и окончања жалбених 
поступака пред Судом Босне и Херцеговине, односно након правоснажности одлуке о 
објављивању и утврђивању резултата за Скупштину Херцеговачко-неретванског 
кантона. Централна изборна комисија БиХ је 11.11.2010. године донијела Допунску 
одлуку о потврђивању резултата Општих избора у Босни и Херцеговини 2010. 
године67. Затим је објављена исправка Одлуке о потврђивању резултата Општих 
избора у Босни и Херцеговини 2010. године68 и исправка Допунске одлуке о 
потврђивању резултата Општих избора у Босни и Херцеговини 2010. године69.  

 
л) Централна изборна комисија БиХ,  у складу са чланом 213. став (1) Закона о 

кривичном поступку Босне и Херцеговине70 , доставила је 03.11.2010. године три 
обавјештења са комплетним списима предмета, о почињењу кривичног дјела од стране 
чланова бирачких одбора  из члана 152. и члана 154. Кривичног закона Босне и 
Херцеговине71 на даљње поступање, Тужилаштву Босне и Херцеговине.  

 
Предметна обавјештења се односе на десет приговора поднесених од политичке 
странке Хрватске демократске заједнице 1990 Општински одбор Чапљина од 
04.10.2010. године, захтјев Хрватске демократске заједнице 1990 за поновно бројање 
гласачких листића од 21.10.2010. године и два захтјева за поновно бројање гласачких 
листића политичке странке Партија демократског прогреса од 21.10.2010. године. 

 
У наведеним поднесцима се указује на неправилности у раду чланова бирачких одбора 
на дан избора у изборној јединици Чапљина на бирачким мјестима 173А021А, 
173А021Б, 173А022А, 173А022Б, 173А026, 173А028, 173А019, 173А024, 173А004, 
173А005 и 173А033, и у изборној јединици Бања Лука на бирачким мјестима 034Б081, 
034Б082 и 034Б083, а које се огледају у чињеници да су накнадно убацивани гласачки 
листићи, те потписивање у бирачки списак лица поред имена лица која нису ни 
гласала итд. Централна изборна комисија БиХ је према одредбама Изборног закона 
БиХ покренула поступак за поступање у овим управним предметима, те, поред 
осталог, ангажовала и судског вјештака који је сачинио прелиминарни графолошки 
извјештај за напријед наведена бирачка мјеста на којима је судски вјештак означавао 
сумњиве потписе. 

                                                
65 Прилог бр.9–Жалбе на Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању и објављивању резултата, 

стр. 319  
66 „Службени гласник БиХ“, бр. 91/10 
67 „Службени гласник БиХ“, бр. 109/10 
68 „Службени гласник БиХ“, бр. 109/10 
69 „Службени гласник БиХ“, бр. 91/10 
70 „Службени гласник БиХ“, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 46/06, 76/06, 29/07 и 53/07 
71 „Службени гласник БиХ“, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 и 8/10 
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2. Остале активности 
2.1. Финансијске активности 
 
Централна изборна комисија БиХ успјешно је финансирала редован процес пословања 
кроз оперативни буџет предвиђен за 2010. годину. Редован процес пословања обухватао 
је сљедеће активности: вођење пословних књига (редовног буџета, програма посебне 
намјене: Општи избори 2010; Пријевремени избори Билећа; Донација Норвешке амбасаде 
за побољшање електро мреже; Донација Савјета Европе – Приручник за бирачке одборе,  
Приручник за изборне посматраче и Стручна литература; Пријевремени избори Б. 
Петровац/Петровац; Јединствени изборни информациони систем ЈИИС; Пријевремени 
избори 2011- за начелнике осам општина; праћење извршења буџета; вођење 
благајничког пословања; обрачуни и исплате плаћа и накнада; израде извјештаја 
надлежним органима пореске управе (спецификације обрачуна пореза и доприноса, 
МОП, ГОП и ГИП 1022  обрасци, фондовима – М4 образац за ПИО/МИО ФБиХ и ПИО 
РС,  Централној  изборној  комисији БиХ и сл.).  
 
Табела бр. 17- Структура налога 

  
Налози за 
књижење 

 
Рачуни 
фактуре 

 
Извјештај о 
плаћеним 
фактурама 

 
Налози за 
плате 

 
Пријаве 
добављача 

 
Уговори о 
дјелу 

 
 
Комисије 

Редовна  
120 

 
569 

 
120 

 
12 

 
152 

 
39 

 
6 

 
Општи избори 
2010 

 
66 

 
180 

 
66 

 
9 

 
467 

 
104 

 

 
Пријевремени 
избори - Билећа 

 
2 

 
5 

 
2 

    

 
Донација СЕ –
Бирачки одбори 
2010 

 
3 

 
3 

 
3 

  
4 

 
8 

 

 
Донација СЕ-  
Изборни 
посматрачи 2010 

 
 

2 

 
 
2 

 
 

2 

  
 

4 

 
 

8 

 

Пријевремени 
избори -
Б.Петровац/Петро
вац 

 
1 

 
1 

 
1 

  
5 

  

 
ЈИИС 

 
5 

 
9 

 
5 

  
6 

 
8 

 

 
Донација СЕ –
Стручна 
литература 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

  
1 
 

 
9 
 

 

 
Пријевремени 
избори 2011 

 
4 

 
4 

 
4 

  
3 

 
1 

 

 
Благајна 2010. године 
 

Благајна Налози за исплату Благајнички 
извјештаји 

Налози за  
подизање 
готовине-
ЧЕКОВА 

Редовна благајна                                          
ППН-Општи избори 2010                                     
Пријевремени избори Билећа                                      
Пријевремени избори Босански Петровац       
ППН-Донација ВЕ (стручна литература)                      
Пријевремени избори (Бихаћ,...,Вогошћа) 

964 149 33 
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Поред редовне активности, Централна изборна комисија БиХ је  реализовала и друге 
значајне послове, како слиједи: 

а) израда  Завршног  рачуна и извршење буџета за 2009. годину у складу са Законом о 
буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2009. годину72, 
б) завршне радње инвентарисања на дан 31.12.2009. године, 
ц) израда аката обавезујућих по Закону о Буџету  институција БиХ и међународних 
обавеза БиХ за 2010. годину73:  

 
1. Одлука о благајничком максимуму,  
2. намјенска структура капиталних издатака за 2010. годину, 
3. динамика расхода по мјесецима у 2010. години, 
4. намјенска структура програма посебних намјена – Општи избори 2010.године, 
5. намјенска структура програма посебних намјена – Јединствен изборни 

информациони      систем БиХ – ЈИИС БиХ, 
6. намјенска структура програма посебних намјена – Пријевремени избори 

БИЛЕЋА,  
7. намјенска структура програма посебних намјена – Пријевремени избори 

Босански Петровац/Петровац,  
8. намјенска структура програма посебне намјене – Донација Норвешке амбасаде 

за побољшање електро мреже,   
9. намјенска структура програма посебне намјене – Донација Савјета Европе – 

Приручник за бирачке одборе, 
10. намјенска структура програма посебне намјене – Донација Савјета Европе – 

Приручник за изборне посматраче,  

11. намјенска структура програма посебне намјене – Донација Савјета Европе – 
Стручна литературa.  
 

д)  у складу са  Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 
2010. годину, израђени су периодични извјештаји о извршењу буџета и достављени 
Министарству финансија и трезора БиХ. 
е) подаци – табела приоритета Документа оквирног буџета за период 2011-2013. 
годину у складу са Инструкцијом за буџетске кориснике број.1 од 05.02.2010. године; 
ф) израда и достава Министарству финансија и трезора БиХ пројекције буџета 
Централне изборне комисије БиХ за 2011. годину, и захтјев за додјелу средстава из 
буџета за 2011.годину у складу са Инструкцијом за буџетске кориснике  
Министарства финансија и трезора БиХ бр.2 од 14.07.2010. године; 
г) праћење финансирања и трошење средстава из програма посебне намјене - 
Донација Норвешке амбасаде за побољшање електро мреже, те поврат неутрошених 
средстава;  
х) израда буџета за одржавање пријевремених избора у општини Билећа, захтјев за 
дозначавање средстава као и праћење финансирања и трошења средстава са програма 
посебне намјене - Пријевремени избори Билећа; 

                                                
72 „Службени гласник БиХ“, бр. 7/09 
73 „Службени гласник БиХ“, бр. 103/09 
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и) израда буџета за одржавање пријевремених избора у Босанском 
Петровцу/Петровцу, захтјев за дозначавање средстава као и праћење финансирања и 
трошења средстава са програма посебне намјене - Пријевремени избори Босански 
Петровац/Петровац; 
ј) праћење финансирања и трошења средстава са програма посебних намјена –
Донација Савјета Европе-Приручник за бирачке одборе, Приручник за изборне 
посматраче, набавка стручне литературе о изборима;   
к) израда буџета за одржавање пријевремених избора за начелнике општина: Бихаћ, 
Србац, Оџак/Вукосавље, Сребреник, Калесија/Осмаци, Шековићи, Орашје/Доњи 
Жабар и Вогошћа, захтјев за дозначавање средстава као и праћење финансирања и 
трошења средстава са програма посебне намјене -Пријевремени избори 2011.године, 
л) праћење и извјештавање о приходима  институција Босне и Херцеговине из 
надлежности Централне изборне комисије БиХ у складу са процедурама, што 
укључује износе изречених новчаних казни, наплаћених казни по Изборном закону 
БиХ74, Закону о сукобу интереса у институцијама власти БиХ75, Закона о 
финансирању политичких странака76, прихода од СМС услуга, те прихода од такси за 
учешће на изборима по Правилнику о пријави и овјери политичке странке, независног 
кандидата, коалиција и листе независних кадидата за учешће на непосредним 
изборима и поступак овјере кандидата за попуну гарантованих мандата за припаднике 
националних мањина.77  

2.2. Логистичко - оперативне и персоналне активности 
 
Опште информације и нормативи 
 
Централна изборна комисија БиХ у периоду јануар-децембар 2010. године је реализовала 
значајне логистичке послове и специфичне набавке које су се односиле на потребе 
одржавања Општих избора 2010. године, те одржавање пријевремених избора  за 
начелнике Општине Билећа и Општине Б. Петровац/Петровац и започете активности на 
припреми одржавања пријевремених избора за начелнике општина: Бихаћ, Србац, 
Вогошћа, Оџак/Вукосавље, Сребреник, Калесија/Осмаци, Шековићи и Орашје/Доњи 
Жабар који би се требали одржати 16.01.2011. године. Може се рећи да су и све остале 
активности  прописане Изборним законом БиХ и Правилником о унутрашњој 
организацији Секретаријата Централне изборне комисије БиХ реализоване. Посебно је 
значајно споменути проведене активности које су реализоване финансирањем из 
донације Норвешке амбасаде за побољшање електромреже; из донација Савјета Европе – 
бирачки одбори 2010, едукација изборних посматрача 2010. године, набавка стручне 
литературе и израда “Јединственог изборног информационог система БиХ-  ЈИИС БиХ”. 
Све активности реализоване су рационално и уз поштовање принципа ефикасности, 
ефективности и економичности, те поштовању законске регулативе и прописа који су 
неопходни за пословање државних институција: 
 

a) Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине78, 

                                                
74 Службени гласник БиХ“ бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08 и 32/10 
75 „Службени гласник БиХ“ бр. 16/02, 14/03, 12/04 и 63/08 
76 „Службени гласник БиХ“ бр. 22/00 и 102/09 
77 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/08 и 47/08 
78 „Службени гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10 
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b) Упутство о примјени закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине79,  
c) Закон о правобранилаштву Босне и Херцеговине80,  
d) Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. 

годину, 
e) Интерни Правилник о процедурама и поступцима набавке роба, услуга и радова, 

стварања и уноса обавеза преко ИСФУ у Главну књигу трезора број:01-02-779/05 
од 24.03.2005. године и 

f) Правилник о поступку директног споразума број: 01-02-2-2158/06 од 05.10.2006. 
године. 

Са Агенцијом за јавне набавке и Правобранилаштвом Босне и Херцеговине, као 
контролним и координационим органима за област јавних набавки, стално је 
контактирано, размјењивана 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 раду Kомисије за јавне 
набавке број: 01-02-1367/05). 
  
А) Логистичко - оперативне активности 
 
Логистичко-оперативне активности Централне изборне комисије БиХ обављане су 
континуирано током цијелог извјештајног периода заједно са пословима на припреми и 
организацији пријевремених избора за начелника Општине Билећа у 2010. години, 
пријевремених избора за начелника Општине Б. Петровац/Петровац у 2010. године и 
Општих избора 2010. године, тако да је могуће направити генералну категоризацију 
послова на редовне активности и активности на припреми и организовању пријевремених 
избора за  начелника Општине Билећа у 2010. години, пријевремених избора за 
начелника Општине Б. Петровац/Петровац у 2010. години, Општих избора 2010. године и 
поновљених избора у општини Чапљина.  
 
Редовне активности  
 
1) Редовне активности укључивале су послове на припреми и изради  нормативних аката, 

а посебно важећих интерних правила донесених у 2010. години која регулишу 
одређена подручја потрошње, како слиједи: 

 
 Одлука о благајничком максимуму број: 07-2-16-1-590/10 од 28.01.2010. године, 
 Правилник о допуни Правилника о службеним путовањима у иностранство број: 

07-2-02-2-1350/10 од 18.03.2010. године, 
 Одлука о допуни Одлуке о употреби телефонских апарата и дозвољеним 

трошковима телефонских услуга за фиксне телефоне број: 07-2-02-2-1349/10 од 
18.03.2010. године, 

                                                
79 „Службени гласник БиХ“, бр. 3/05 и 12/09 
80 „Службени гласник БиХ“, бр. 8/02, 10/02, 44/04 и 102/09 
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 Правилник о измјенама Правилника о службеним путовањима у иностранство 
број: 07-2-02-2-1350-1/10 од 12.04.2010. године,  

 Исправка Правилника о допуни Правилника о службеним путовањима у 
иностранство број: 07-2-02-2-1350-2/10 од 12.04.2010. године, 

 Правилник о службеним путовањима у иностранство (пречишћени текст) број: 07-
2-02-2-1350-3/10 од 12.04.2010. године, 

 Одлука о измјени Одлуке о благајничком максимуму број: 07-2-16-1-590-1/10 од 
03.06.2010. године, 

 Интерне процедуре  о процесу  израде буџета број: 07-1-02-2-4145/10 од 
16.09.2010. године и 

 Одлука о измјени Одлуке о коришћењу репрезентације и поклона број: 07-1-02-2-
6055/10 од 22.12.2010.године. 

2) Набавка је реализована у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ и 
Правилника о поступку директног споразума. На основу одлука Централне изборне 
комисије БиХ извршене су набавке опреме, те остале набавке роба и услуга како 
слиједи: 

 
 набавка материјала (пет ЛОТ-ова) - отворени поступак, 
 набавка гласачких кутија - отворени поступак, 
 услуге штампања и паковања изборног материјала (четири ЛОТ-а) - отворени 

поступак, 
 услуге поштанске доставе изборног материјала-преговарачки/ограничени 

поступак, 
 услуге израде ТВ спота и радио џингла (три ЛОТ-а ) - отворени поступак, 
 услуге израде општег мотивационог ТВ спота и радио џингла за излазак бирача на 

изборе- отворени поступак, 
 услуге штампања и паковања гласачких листића-отворени поступак, 
 услуге транспорта изборног материјала-отворени поступак, 
 услуге успостављања оптичког линка-преговарачки поступак, 
 услуге штампања приручника-отворени поступак, 
 набавка хардвера-рачунара, рачунарске опреме и лиценци (десет ЛОТ-ова)- 

отворени поступак, 
 набавка специјализованих компјутерских услуга- надоградња и одржавање инфо 

система и конфигурација система заштите (шест ЛОТ-ова) отворени поступак, 
 услуге санације електо-енергетске мреже- конкурентски поступак, 
 набавка итисона-конкурентски поступак, 
 набавка горива- конкурентски поступак, 
 набавка зидних декоративних свјетиљки- конкурентски поступак, 
 услуге интернета- конкурентски поступак, 
 услуге оглашавања и медија-конкурентски поступак, 
 угоститељске услуге- конкурентски поступак, 
 услуге успостављања бежичног линка-конкурентски поступак, 
 услуге лекторисања- конкурентски поступак, 
 услуге издавања авио карата- конкурентски поступак, 
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 услуге закупа компјутера- конкурентски поступак, 
 услуге сервисирања и текућег одржавања опреме (шест ЛОТ-ова)- конкурентски 

поступак, 
 набавка тракастих завјеса и алуминијумских жалузина- конкурентски поступак, 
 набавка комби возила- конкурентски поступак, 
 набавка мобилних и аналогних телефонских апарата (два ЛОТ-а)- конкурентски 

поступак, 
 набавка батерије за виљушкаре ручних палетара (два ЛОТ-а) - конкурентски 

поступак, 
 набавка кухињског намјештаја са уградбеним елементима- конкурентски поступак 

и 
 набавка канцеларијског намјештаја- конкурентски поступак. 

Остале набавке, и то: клима уређаји; хигијена (материјал за чишћење); одржавање возила; 
услуге штампања; ситан инвентар и ауто гуме; прес клипинг; услуге медија (претплате); 
одвоз отпада на депонију; антивирусни програм; радна одијела; обезбјеђење возила; 
прање возила; демонтажа, транспорт, обезбјеђење и тестирање сервера; демонтажа, 
транспорт и монтажа клима уређаја; транспорт материјала и ствари; продукција и видео 
инсталација за веб страницу Централне изборне комисије БиХ; обезбјеђење и тестирање 
сервера и остале набавке које су реализоване примјеном поступка директног споразума 
јер је вриједност набавке била мања од 6.000,00 КМ. 
 
Слика бр.7 - Штампање гласачког материјала под видео надзором 
 

               
 
Б) Персоналне активности 
 
Редовне активности Централне изборне комисије БиХ су и персонални послови 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 часова проведених на послу; број часова проведених 
на боловању, годишњем одмору, породиљском одсуству итд; преглед плаћених 
доприноса  и пореза из плаће и на плаћу). 
 
Персонални послови у 2010. години су реализовани кроз сљедеће активности: 
 

 припрема података за годишњи извјештај М4 за претходну годину и предаја истог 
у Завод за пензијско-инвалидско осигурање, 
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 континуирана пријава нових запосленика и државних службеника током цијеле 
године на пензијско-инвалидско и здравствено осигурање, слање упита и одговора 
на упите Агенцији за државну службу БиХ, достављање одјељењу за МФП 
података о запосленим и све промјене које су значајне за обрачун плаће, као и  
припремање збирних радних листа из свих одсјека ради обрачуна плаћа, 

 ангажовање у више различитих комисија, које су извршиле  потребна тестирања, 
обавиле разговоре са кандидатима и направиле приједлоге за селекцију 
одговарајућег особља за поједине позиције које су достављене генералном 
секретару и Централној изборној комисији БиХ, 

 извршена је и комплетна процедура запошљавања и попуна радних мјеста на 
неодређено вријеме, 

 послови  на изради одговарајућих рјешења и писаних обавјештења  кандидатима у 
Одсјеку за оперативне и заједничке послове  (израда одлука о пријему у радни 
однос и уговора о раду за запосленике, израда рјешења о потврђивању 
постављења, о разврставању радног мјеста у платне разреде и о висини плате,  за 
годишње одморе, за плаћена одсуства, за накнаду за превоз, за друге накнаде, о 
прековременом раду, стимулацији, потврде о радном искуству, обавјештавање 
кандидата који нису прошли на тестирању), израда уговора о дјелу,  

 редовне мјесечне активности везане за обрачун плата и комплетирање збирних 
радних листа за све секторе и одсјеке унутар њих, Службу за ревизију 
финансијског пословања у Централној изборној комисији БиХ и чланове 
Централне изборне комисије БиХ. 

У табели у наставку презентована је структура различитих кадровских позиција и 
хронолошка листа активности за запошљавање у току 2010. године: 
 
Табела бр. 18 - Запослени на неодређено вријеме  
 

Р.Б. Назив позиције Датум запослења Број извршилаца

1. Референт за послове набавке, запосленик 07.06.2010. године 1 

2.  Сарадник за правне послове, државни службеник 15.07.2010. године 1 

3. 
 Стручни савјетник за рад са политичким странкама, државни
службеник 01.08.2010. године 1 

4. Помоћник ревизора, државни службеник 17.08.2010. године 1 

5.  Стручни савјетник за провођење избора, државни службеник 01.09.2010. године 1 

6.  Сарадник за имплементацију, државни службеник 01.09.2010. године 1 

7.  Сарадник за рад са политичким субјектима, државни службеник 15.10.2010. године 1 

8.  Запосленик на помоћним пословима, запосленик 01.12.2010. године 1 

 
У табели у наставку презентована је структура различитих кадровских позиција и 
хронолошка листа активности путем интерног огласа за запошљавање у току 2010. 
године: 
 
Табела бр.19  - Интерни оглас и премјештај  
 

Р.Б Назив позиције Датум запослења Број извршилаца
1.  Шеф одсјека за изборе,  државни службеник 20.03.2010. године 1 

2.  Ревизор, државни службеник 20.03.2010. године 1 
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У табели у наставку презентована је структура различитих кадровских позиција и 
хронолошка листа активности путем јавног огласа за запошљавање у току 2010. године 
на одређено вријеме: 
 
Табела бр. 20 - Запослени на одређено вријеме 
  

Р.Б. Назив позиције Датум запослења Број извршилаца
1. Референт за административне послове и послове обраде података 26.04.2010. године 12 
2. Надзорник за административне послове и послове обраде података 26.04.2010. године   1 
3. Сарадник за рад са политичким субјектима 26.04.2010. године   1 
4. Сарадник за упис у ЦБС  ван БиХ 26.04.2010. године   1 
5 Сарадник за правне послове 26.04.2010. године   1 
6 Асистент за рад са политичким странкама 26.04.2010. године   3 
7 Сарадник за поступак уписа  по захтјевима бирача у ЦБС ван БиХ 10.05.2010. године   1 
8. Запосленик на помоћним пословима  11.05.2010. године 11 
9.  Приправник 11.05.2010. године   1 

 
2.3. Информатичко-техничка подршка у провођењу изборних активности 
 
За провођење Општих избора 2010. године, Централна изборна комисија БиХ је уз велику 
донаторску помоћ од стране УСАИД/ОЕБС успјела да дијелом модернизује Јединствени 
изборни информациони систем БиХ-ЈИИС БиХ“,  чиме се увелико допринијело 
ефикаснијем раду Централне изборне комисије БиХ. Сама модернизација информатичког 
система која је започета је сталан процес који је на Општим изборима 2010. године дао 
своје прве резултате, уз обавезу његове даљње надоградње.  
У току 2010. године реализовани су сљедећи модули „Јединственог изборног 
информационог система БиХ - ЈИИС БиХ“: 
 

 модул за унос кандидата, 
 модул за провјеру кандидата, 
 модул за обраду кандидатских листи, 
 модул за повезивање политичких субјеката и кандидата, 
 модул за генерисање извјештаја о кандидатима и кандидатским листама, 
 модул за генерисање збирних образаца, 
 модул за генерисање гласачких листића, 
 модул за претварање података  и  попуњавање табела за каунтинг центар, 
 главни  центар  за унос резултата гласова- каунтинг центар,  
 веб апликација за приказ резултата избора, 
 модул за рачунање  и  додјелу мандата,  
 модул  за генерисање извјештаја за службени гласник у формату за службени 

гласник,  
 модул за аутоматско  генерисање  извјештаја  о мандатима,  
 модул за генерисање статистика проведених избора,  
 модул за вођење евиденције о мандатима,  
 модул за евиденцију  личних података за потребе провођења  закона о сукобу 

интереса, 
 модул о вођењу евиденције изборних органа.  
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Модул за унос кандидата 
 
Модул омогућава унос података о кандидатима и кандидатским листама. Ријеч је о два 
уноса с тим да се у првом уносу врши унос комплетних података са кандидатских листи, 
док други унос омогућава унос дијела података и  служи као контролни унос података. 
Модул омогућава брисање, претрагу и измјену података о унесеним кандидатима. Кроз 
овај модул, омогућено је поређење првог и другог уноса кандидата. 
 
Слика бр.8- Модул за унос кандидата 
 

 
 
Слика бр.9- Модул за унос кандидата -измјена података о кандидатима 

 

 
 
Модул за провјеру кандидата  
 
Модул провјерава у табели унесених кандидата да ли су унесена сва поља која су 
предмет упоређивања, нпр. ЈМБ, име, презиме. Резулат упоређивања је да ли се лице 
налази на ЦБС и да ли је изборна јединица у којој се кандидује идентична изборној 
јединици гдје је лице уписано у ЦБС, који се евидентира за сваког кандидата. Сама 
провјера се односи на: 
 

 провјеру података у табели унесених кандидата са подацима санкционисаних 
изабраних званичника и лица која имају забрану кандидовања по ЈМБ, имену и 
презимену.  
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 провјеру података у табели унесених кандидатa са подацима о именованим 
члановима изборних комисија. 

Слика бр.10- Модул за провјеру кандидата 

 

 
 
Модул за обраду кандидатских  листи  
 
Основна функција модула је провјера испуњавања услова утврђених у члану 4.19 
Изборног закона БиХ и обрада резултата провјере за кандидатске листе, која се односи 
на: 
 

 провјеру у табели унесених кандидата; односи се на питање да ли су унесена сва 
поља која су предмет упоређивања, нпр. пол и редни број. Резултат провјере 
уколико нешто недостаје се евидентира. 

 провјеру броја кандидата на кандидатској листи који прелази утврђени број према 
Изборном закону БиХ. Већи број кандидата на кандидатској листи се евидентира.  

 провјеру на кандидатској листи који је пол мање заступљен. 
 провјеру да ли је мање заступљен пол тачно распоређен према критеријуму 

утврђеном у члану 4.19 Изборног закона БиХ. Дио кандидатске листе која не 
испуњава наведене услове евидентира се почев од првог кандидата на 
кандидатској листи од којег кандидатска листа не испуњава услове.  
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Слика бр.11- Провјера кандидатских листи 
 

           
 
Модул   за  повезивање политичких субјеката  и  кандидата 
 
Овај модул производи регистар података који обухвата све политичке субјекте који су 
овјерени за учешће у изборној утрци.  
 
Слика бр.12  – Шема повезивања политичких субјеката 
 

                 
 

Модул за генерисање извјештаја  о кандидатима и кандидатским  листама  
 
 
Модул се користи за генерисање више врста извјештаја: 
 

 Валидне кандидатске листе, 

Листе које су “исправне” према свим члановима закона. Да би се приказале ове 
листе, кандидати морају бити валидни према свим члановима закона, те листе 
морају бити валидне по два критеријума (полови и максималан број кандидата). 

  
 Невалидни кандидати  

Региструју се кандидати који не задовољавају неку од валидација. Поред 
кандидата који не задовољава неку од валидација се налази информација о томе.  

 
 Одлуке о овјеравању - одбијању  
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Ове одлуке се шаљу политичким субјектима. То су кандидатске листе које 
(не)задовољавају све критеријуе и (не)задовољавају све валидације (према 
члановима закона). Ови документи се могу штампати на три (3) различита језика и 
два различита писма. Текст који је саставни дио одлуке уноси се у 
конфигурационом фајлу који се налази уз апликацију. 

 
 Збирни извјештаји  

            Дају преглед суме одобрених/одбијених канидидата за различите политичке 
субјекте. 

            Извјештаји се могу генерисати за сваки политички субјект појединачно, или се 
могу генерисати за све политичке субјекте одједном. Одабир језика се исто тако 
може извршити за сваки политички субјект. 

 
Слика бр.13 - Разне врсте извјештаја који генеришу модул 
 

 
 
Модул за генерисање  збирних образаца 
  
Модул генерише збирне обрасце који имају већ попуњене рубрике кандидованих 
политичких субјеката и кандидата. Збирни обрасци се генеришу за сваку утрку и постоје 
различити типови (намијењени бирачким мјестима, општински...). 
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Слика бр.14 - Изглед збирног обрасца за кантон 
 

 
 

 
 
 
Модул за генерисање гласачких  листића  
 
Модул генерише гласачке листиће у формату погодном за графичку обраду. На листићу 
се политички субјекти морају приказивати у редослиједу који је утврђен жријебањем, а за 
сваки политички субјект мора се користити писмо којe је политички субјект навео у 
својој пријави. 
 
Модул за претварање података  и  попуњавање табела за каунтинг центар  
 
Апликација за унос резултата гласова мора да има релевантне податке о кандидатима, 
партијама, бирачким мјестима, а сви ови подаци морају да буду организовани на начин да 
се приказ врши према гласачком листићу, тј. да форме за унос изгледају идентично као 
обрасци да би се олакшао унос.  
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Главни  центар  за унос резултата гласова - каунтинг центар  
 
Овај модул пружа све врсте извјештаја (одазив у различитим временским периодима, 
извјештаји по утркама, партијама...). Први модул апликације користе општинске изборне 
комисије које могу да пошаљу поруку Централној изборној комисији БиХ која путем 
функционалности која изгледа као "огласна плоча" прати поруке пристигле од 
општинских изборних комисија.  Главни центар за бројање прати да ли су бирачка мјеста 
отворена на вријеме, затворена на вријеме, јер се све ове информације уносе од 
општинске изборне комисије. Други модул апликације који има значајно више 
функционалности користи се у Главном центру за бројање, кроз:  
 

 пријем гласачког материјала, унос и контролу резултата гласања са редовних 
бирачких мјеста 

 бројање гласачких листића и утврђивање резултата гласања бирача који су 
гласали: ван БиХ, гласачким листићима за гласање у одсуству, путем мобилних 
тимова, непотврђеним гласачким листићима, 

 скенирање бирачких спискова 

У самој апликацији имплементиране су многобројне функционалности које врше 
провјеру и приказују све неправилности настале да ли при уносу или приликом бројања 
гласачких листића. 
 
Слика бр. 15 – Форма за унос резултата гласања 
 

 
 
Веб модул за приказ резултата избора  
 
Веб модул се користи за приказ резултата избора на веб страници Централне изборне 
комисије БиХ, који се састоји од два подмодула: прелиминарни резултати и коначни 
резултати. Прелиминарни резултати се објављују прво вече након затварања бирачких 
мјеста и користе податке које су унијеле општинске изборне комисије, док се коначни 
резултати објављују након што се изврши поновни унос, контрола и верификација 
података унутар Главног центра за бројање. Приказ се врши до нивоа бирачког мјеста, а 
поред табеларног приказа омогућен је и графички приказ резултата. 
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Слика бр.16- Приказ резултата гласања на веб страници 

 
 
Модул за рачунање  и  додјелу мандата 
 
Апликација се користи за аутоматску додјелу мандата политичким партијама, 
коалицијама и кандидатима, у складу са изборним резултатима, кроз одређивање:  
 

 изборног прага за политичке партије на нивоу изборних јединица у ентитетима, 
додјела мандата партијама са више од 3% гласова (члан 1.1а, члан 9.5 став 3) у 
изборној јединици на основу броја гласова по изборним јединицама, 

 редослиједа кандидата на кандидатској листи, додјеле мандата кандидатима са 
више од (члан 9.8 став (2) 5%) у складу са бројем гласова и редослиједом на 
кандидатској листи,  

 додјеле ентитетских мандата партијама на основу укупног броја гласова по 
ентитетима, у складу са изборним прагом на ентитетском нивоу, 

 додјеле компензационих мандата. 

Модул  за генерисање извјештаја за службени гласник у формату за „Службени 
гласник“ 
  
Овај модул се користи за генерисање извјештаја који се објављују у ”Службеном 
гласнику” при чему се текст "прелама" на начин како то захтијева објава у службеним 
гласницима. Модул генерише двије врсте извјештаја, а поред резултата објављујују се 
свеукупне статистике за сваку утрку. Резултати се приказују по нивоима за партије и по 
кандидатима који су освојили мандате, и кандидати који нису освојили мандате. 
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Слика бр.17- Извјештај за “Службени гласник” 
 

 
 
 
Модул за аутоматско  генерисање  извјештаја  о мандатима 
 
Модул генерише цијели сет разних извјештаја о мандатима (по нивоу, по политичким 
субјектима, по додијељеним мандатима, прихваћени мандати, одбијени мандати...). 
 
Слика бр.18- Модул за генерисање извјештаја о мандатима 
 

 
 
 
Модул за генерисање статистика проведених избора  
 
Унутар овог модула обједињен је цијели сет разних статистичких извјештаја. 
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Слика бр.19- Модул за генерисање статистичких извјештаја 
 

 
 
Модул за вођење евиденције о мандатима  
 
Апликација преузима податке о додијељеним мандатима, те омогућава даљње 
додјељивање, преглед редовних и замјенских мандата, претрагу по више нивоа (изборни 
ниво, име, презиме, ЈМБ…) и испис одговарајућих извјештаја и статистика. 
 
Слика бр. 20. – Вођење евиденције о додијељеним мандатима 
 

 
Модул за евиденцију  личних података за потребе провођења  закона о сукобу 
интереса  
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Централна изборна комисија БиХ води евиденције свих изабраних званичника, носилаца 
извршних власти и савјетника и евиденцију за вођење поступака по закону о сукобу 
интереса против истих, те евиденцију изречених санкција.  
Слика бр.21 - Модул за евиденцију личних података 
 

 
 
Модул о вођењу евиденције изборних органа 
 
Модул омогућава унос именованих бирачких одбора,  потребне провјере за именовање 
које су прописане законом и подзаконским актима, генерисање потребне статистике, 
извјештаја, цертификата и пореских образаца. 
 
Слика бр.22- Модул за вођење евиденције изборних органа 
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Интранет портал Централне изборне комисије БиХ 
 
У 2010. години надограђен је и унапријеђен интранет портал Централне изборне 
комисије БиХ. Такође, извршена је надоградња и унапређење постојећег ЦМС (Content 
Management System) систeма за овај портал. Сви потребни обрасци, документи који се 
размјењују између одјељења, информације о запосленицима и друге врсте података које 
се размјењу унутар институције сада су обједињени на једном мјесту. 
 
Слика бр.23- Интранет портал Секретаријата Централне изборне комисије БиХ (СЦИК БиХ) 
 

 
 
 
Апликација информација у вези са општинским изборним комисијама (ОИК) 
 
Апликација „Контакти општинских изборних комисија“ приказује основне информације 
(назив, телефон, факс и остале податке) општинских изборних комисија. Апликација 
посједује све потребне функционалности (претрага, унос, сортирање...) које омогућавају 
брз и ефикасан приступ потребним информацијама. 
 
Слика бр.24- Апликација за приказ информација о општинским изборним комисијама 
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Објава сједница, саопштење, унос нових докумената, израда нових модула на 
постојећу страницу Централне изборне комисије 
 
 Објава сједница Централне изборне комисије БиХ 

У 2010. години на веб страници Централне изборне комисије БиХ објављена су 
саопштења  свих сједница Централне изборне комисије БиХ. 
 
 Саопштења за јавност 

У 2010. години на веб страници Централне изборне комисије БиХ објављена су 173 
сапштења за јавност. 
 
 Документи 

Објављено је више од 1.040 разних докумената (одлуке, упутства, извјештаји, табеларни 
прегледи, обрасци) на постојећу веб страницу Централне изборне комисије БиХ.  
                  
 Провјера статуса пријава за бираче из иностранства 

Овај модул се користи за провјеру бирача ван Босне и Херцеговине, који су послали 
пријаву за изборе 2010. године. На основу унесеног матичног броја приказује статус 
послате пријаве. 
 
Апликација за претрагу Централног бирачког списка 
 
Циљ апликације је да се  на основу унесених података прикажу основне информације о 
бирачима као и мјесту њиховог гласања. Претрага је потребна запосленицима задуженим 
за праћење података кандидата који су освојили мандате, додјелу замјенских мандата. 
 
Слика бр.25 - Претрага Централног бирачког списка 
 
 

 
Подршка и праћење рада комуникационе мреже између општинских изборних комисија и 
Централне изборне комисије БиХ. 
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Уз сарадњу са колегама из мрежног тима Агенције за идентификационе документе, 
евиденцију и размјену података БиХ (ИДДЕЕА) направљена је цјелокупна анализа 
постојећег стања мрежног система који користе општинске изборне комисије за пренос 
података до Централне изборне комисије  БиХ. Уз сарадњу са колегама из Агенције 
(ИДДЕЕА) мрежни тим Централне изборне комисије БиХ ради на константном 
унапређењу мрежне комуникације са општинским изборним комисијама. Иначе, путем 
ове комуникационе мреже преносили су се прелиминарни подаци о резултатима гласања, 
а посебна пажња је посвећена у настојању да у одређеним периодима (током самих 
избора) неколико екипа је спремно пружити подршку како на терену тако и путем хелп 
телефонског центра. 

Графикон бр.7 - Врсте и број конекција које користе општинске изборне комисије 
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Апликација за унос и валидацију политичких субјеката, потписа подршке и 
кандидата 
 
Коришћењем ове апликације врши се електронско уношење и процесирање формулара за 
учешће на изборима за све политичке субјекте који укључују пријаву, пријавни формулар 
са општим подацима о подносиоцу, пуни назив политичког субјекта, листу изборних 
јединица, гдје се политички субјекат жели да такмичи, записник са информацијама о 
подношеним неопходним пратећим документима (доказе о регистрацији политичког 
субјекта, финансијски извјештај, састав статутарних органа политичког субјекта, писмо, 
језичка варијанта итд). У сврху олакшавања уноса, те смањења могућности граматичких 
грешака приликом уноса, апликација посједује и филтере за провјеру уноса, те забрану 
аномалијских активности, нпр. брисање партије која се већ такмичи на неком од нивоа 
власти, аутоматско брисање појединачних овјера партија које формирају коалицију и 
слично. 
 
Слика бр.26 - Одабир нивоа по партији 
 

 
 
Апликација аутоматски израчунава број потребних потписа по узорку, на основу броја 
унијетих потписа, упозорава на мањи или већи број унесених потписа итд. 
Апликација посједује вишекорисничко окружење уз могућности додјељивања 
ограничених нивоа права корисника над дијеловима апликације. Такође, укључује и 
административни панел са којег је привилегованим корисницима могућа манипулација 
права коришћења програма за остале кориснике.  
 
Израда бирачких спискова за потребе савјета мјесних заједница општина 
 
Централна изборна комисија БиХ континуирано формира све врсте бирачких спискова 
потребне за успјешно провођење избора за савјете мјесних заједница општина. У току 
процеса креирања извјештаја користе се информације о припадности улица појединим 
мјесним заједницама које се достављају од локалних власти и користи се, у том тренутку, 
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извод из Централног бирачког списка. По формирању бирачких спискова исти се 
достављају властима локалне самоуправе да би се успјешно провели споменути избори.  
 
Апликација за ревизију пословања политичких субјеката 
 
Апликација се користи за вођење евиденције и провјеру законитог финансирања 
политичких субјеката, а омогућава све потребне претраге као и претрагу по називу 
политичког субјекта. Аналогно томе, по истим параметрима је могуће генерисати 
различите извјештаје и њихову даљњу обраду у нпр. Екселу, као најпогоднијем програму 
за ту намјену. 
 
Слика бр.27 - Апликација за ревизију политичких субјеката 
 

 
 
Апликација за водење евиденције/персоналног досјеа изабраних функционера у БиХ 
 
Апликација се користи за вођење персоналног досјеа изабраних функционера на свим 
нивоима власти и покрива цијелу државу Босну и Херцеговину.  
 
Слика бр.28- Апликација за вођење евиденције/персоналног досјеа изабраних функционера у БиХ 
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Апликација за вођење евиденције изречених казни политичким субјектима 
 
Апликација служи за вођење евиденције казни које су политичким субјектима изречене у 
периодима: прије 2008. године, 2008, 2009. и 2010. године. 
 
Апликација за евиденцију приговора односно жалби од појединих политичких 
субјеката 
 
Апликација омогућава унос података директно из општинских изборних комисија, али 
тако да сваки корисник апликације види само “своје” податке, док Централна изборна 
комисија БиХ по истеку жалбеног рока има приступ комплетној бази података. 
 
 Слика бр. 29- Апликација за евиденцију приговора / жалби од политичких субјеката 
 
 

 
 

3. Питања која су отворена у процесу провођења Општих избора 2010. 
године 

 
У испуњавању својих законом утврђених обавеза, Централна изборна комисија БиХ, 
између осталог, одговорна је за благовремено штампање, дистрибуцију и безбједност 
гласачких листића и образаца за изборе на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. 
 
Након расписивања Општих избора 2010. године, Централна изборна комисија БиХ је 
била изложена великим притисцима од стране јавности, медија, појединих политичких 
странака и посланичких група, који су се односили на поједине активности Централне 
изборне комисије БиХ у процесу провођења Општих избора 2010. године. Најтеже 
оптужбе на рад Централне изборне комисије БиХ су се односиле на: одабир компаније 
за штампање и паковање гласачких листића, штампање и безбједност штампања 
гласачких листића и на појаву неважећих гласачких листића. С обзиром на то да су се у 
јавности и медијима, због неоснованих оптужби, појавиле озбиљне сумње у легалитет 
одабира компаније за штампање гласачких листића, могућности злоупотребе у процесу 
штампања гласачких листића и евентуалног довођења у питање цјелокупног изборног 
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процеса у Босни и Херцеговини, имамо потребу да се у овом извјештају осврнемо на сва 
отворена питања у процесу провођења Општих избора 2010. године, са краћим 
образложењем.  
 
3.1. Расписивање тендера за штампање гласачких листића 
 
Једно од кључних питања која су била стављена пред Централну изборну комисију БиХ 
долазила су и  од посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, а 
односила су се на расписивање тендера за штампање гласачког материјала и, по њима, 
довођење у питање интегритета изборног процеса у Босни и Херцеговини. 
 
На основу Одлуке Централне изборне комисије БиХ о набавци услуга штампања и 
паковања гласачких листића за Опште изборе 2010. године број: 07-2-16-3-437/10 од 
21.01.2010. године, а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама  Босне и 
Херцеговине,  Комисија за јавне набавке Централне изборне комисије БиХ (у даљњем 
тексту: комисија) је, у складу са овлашћењима која јој је одредила Централна изборна 
комисија БиХ, припремила и објавила у име Централне изборне комисије БиХ 
Обавјештење о набавци81, те припремила и израдила Тендерску  документацију за 
набавку услуга штампања и паковања гласачких листића за Опште изборе 2010. године, 
коју је учинила доступном свим заинтересованим добављачима. С обзиром да је 
процијењена вриједност уговора већа од 500.000,00 КМ, Обавјештење о набавци је, у 
складу са чланом 6. став (3) тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту: закон), објављено и на енглеском језику и у ино издањима листа 
„Дневни аваз“ дана 22.02.2010. године, у складу са чланом 20. став (4) овог закона.  
 
Девет компанија из Босне и Херцеговине и то: АРКА ПРЕСС д.о.о. Сарајево, АМОС 
ГРАФ д.о.о. Сарајево, АТЛАНТИК ББ д.о.о. Бања Лука, ЦПУ д.о.о. Сарајево, 
СВЈЕТЛОСТ ШТАМПА д.о.о. Сарајево, ГРИН д.о.о. Грачаница, НИГД ДНЕВНЕ 
НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ д.о.о. Бања Лука, СУТОН д.о.о. Широки Бријег и РОТО 
МЕДИА д.о.о. Хаџићи и једна компанија из иностранства из Р Словеније ЦЕТИС д.д. 
Цеље су преузеле тендерску документацију. 
До крајњег рока за пријем понуда, који је наведен у Обавјештењу о набавци и 
Тендерској документацији, на адресу Централне изборне комисије БиХ достављене су 
три понуде добављача и то: ЦЕТИС д.д. Цеље, АМОС ГРАФ д.о.о. Сарајево и ЦПУ 
д.о.о Сарајево.  
 
Након анализе и оцјењивања садржаја сваке понуде понаособ и на основу члана 34. став 
(1) тачка а) закона, комисија је једногласно предложила да Централна изборна комисија 
БиХ донесе коначну одлуку о додјели уговора за набавку услуга штампања и паковања 
гласачких листића за Опште изборе 2010. године добављачу АМОС ГРАФ д.о.о. из 
Сарајева, који је оцијењен као најповољнији у складу са критеријумима из тендерске 
документације. 
Централна изборна комисија БиХ је  на 15. сједници одржаној дана 29.04.2010. године 
донијела одлуку којом се уговор за набавку услуга штампања и паковања гласачких 
листића додјељује добављачу АМОС ГРАФ д.о.о. Сарајево, који је имао два 
подуговарача: Графомарк из Лакташа и Сутон из Широког Бријега. 
 
Добављач “ЦПУ“ д.о.о Сарајево доставио је, дана 04.05.2010. године, приговор 
Централној изборној комисији Босне и Херцеговине на одлуку, односно обавјештење о 

                                                
81 „Службени гласник БиХ“, бр. 13/10 од 22.02.2010. године 
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одлуци број: 07-2-16-3-437/10 од 29.04.2010. године којом је  уговор за набавку услуга 
штампања и паковања гласачких листића додијељен другом добављачу.  
Централна изборна комисија БиХ је рјешавајући по наведеном приговору, на 18. сједници 
одржаној дана 10.05.2010. године, донијела једногласну одлуку којом се одбија као 
неоснован приговор добављача “ЦПУ“ д.о.о Сарајево на одлуку Централне изборне 
комисије БиХ број: 07-2-16-3-437/10 од 29.04.2010. године којом је  уговор за набавку 
услуга штампања и паковања гласачких листића додијељен добављачу „АМОС ГРАФ“ 
д.о.о Сарајево, јер је установила слиједеће: 
 
a) да су три добављача доставила понуде које садрже захтијеване елементе тражене  

тендерском документацијом за набавку услуга штампања и паковања гласачких 
листића и које су одговарајуће,  

 

б) да је у складу са чланом 33. став (6) закона благовремено достављен Записник са 
отварања понуда од 05.04.2010. године добављачима који су поднијели понуде, у којем 
су наведене укупне цијене понуде, како слиједи: 

 
1) „АМОС ГРАФ“ д.о.о. Сарајево ...........1.260.667,18 КМ 
2) „ЦЕТИС“ д.д. Цеље.................................1.368.039,23 КМ  
3) „ЦПУ“ д.о.о. Сарајево............................1.591.087,63 КМ, 
 

ц) додјела уговора је била заснована на економски најповољнијој понуди, у складу са 
чланом 34. став (1) тачка а) закона, примјеном критеријума и релативним учешћем 
сваког конкретног поткритеријума у укупној оцјени понуде, а према једногласној 
одлуци комисије о утврђивању поткритеријума и начину вредновања критеријума за 
одређивање најповољније понуде и методологије вредновања понуда за услуге штампања 
и паковања гласачких листића број: 07-2-16-3-437/10 од 18.02.2010. године, те захтјевима 
из Тендерске документације, која садржи јасне и одговарајуће информације за додјелу 
уговора путем отвореног поступка, у складу са чланом 13. став (3) закона и 

 
д) одлука Централне изборне комисије БиХ број: 07-2-16-3-437/10 од 29.04.2010. године о 
додјели уговора најповољнијем добављачу „АМОС ГРАФ“ д.о.о Сарајево за набавку 
услуга штампања и паковања гласачких листића је донесена у складу са одредбама члана 
34. закона. 

 

Наиме, наводи подносиоца приговора да уговорни орган није испоштовао законску 
одредбу у вези са једнаким третманом, недискриминацијом и транспарентношћу нису 
били основани нити тачни, јер сама  чињеница да је поступак предметне набавке 
извршен примјеном отвореног поступка, односно да је обавјештење о набавци 
објављено у „Службеном гласнику БиХ“ и у новинама са међународним оптицајем, 
потврђује да је комисија обезбиједила остваривање једнаког третмана, недскриминације 
и транспарентности свим заинтересованим добављачима. Исто тако, Централна изборна 
комисија БиХ је оцијенила да је комисија поступала у складу са чланом 9. закона и да 
није откривала повјерљиве информације садржане у било којој тендерској понуди, које 
се односе на комерцијалне, финансијске или техничке информације или пословне тајне 
или знања (know-hоw) учесника тендера. 
 
На основу напријед изложеног и након увида у комплетан спис предмета, Централна 
изборна комисија БиХ је утврдила да је комисија у проведеном поступку набавке услуга 
штампања и паковања гласачких листића обезбиједила праведну конкуренцију свим 
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заинтересованим добављачима и да је поступала у складу са одредбама закона и 
Упутства о примјени овог закона, те у оквиру овлашћења које је добила од Централне 
изборне комисије БиХ као уговорног органа.  
 
Компанија “ЦПУ” је уложила жалбу Канцеларији за разматрање жалби, која је сходно 
наведеним чињеницама одбила жалбу “ЦПУ”, јер ни једна наведена чињеница није 
указивала на кршење Закона о јавним набавкама БиХ у поступку додјеле предметног 
уговора.  
 
3.2. Штампање и безбједност штампања гласачких листића 
 
На сједницама Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ изражаване су 
сумње и на обезбјеђење третмана и контроле увоза папира неопходног за штампање 
гласачких листића и спречавање злоупотребе и крађа гласачких листића,  не знајући да  
Централна изборна комисија БиХ већ дужи низ година има стандарде за заштиту у више 
фаза за праћење реализације штампања и паковања гласачких листића, контроле на 
локацији штампарије и надзор процеса штампања и паковања, координацију послова на 
отпремању и достављању одштампаног материјала, тако да је та сумња беспредметна и 
да тиме није могло доћи до злоупотребе гласачких листића. У циљу отклањања свих 
сумњи око безбједности штампања гласачких листића, Централна изборна комисија 
БиХ је 14.07.2010. године упутила акт број 01-16-3-437/10 Државној агенцији за истрагу 
и заштиту (СИПА) да изврши детаљан преглед и анализу гласачког материјала, и 
добила сигурносна сазнања да прегледом гласачког материјала нису пронађени 
елементи који би указивали на постојање „малверзација“ у току штампања и паковања 
гласачких листића или евентуалног „лажирања избора“.82 

3.3. Неважећи гласачки листићи 
 
Посебан сегмент изборног процеса који је изазвао пажњу јавности односио се на 
неважеће гласачке листиће и рад бирачких одбора. Ако бисмо направили поређење са 
Општим изборима из 2006. године, за ниво Предсједништва Босне и Херцеговине имали 
смо 8,73% неважећих гласачких листића, од тога непрописно попуњених 2,13%, а 
празних 6,60%. На Општим изборима 2010. године проценат неважећих гласачких 
листића за ниво Предсједништва је износио 7,97%, од тога непрописно попуњених 2,42%, 
а празних 5,55%. На основу анализа може се закључити да 6,85% укупно неважећих 
гласачких листића за Опште изборе 2010. године није одступао од тренда који се понавља 
из избора у изборе. Анализа гласачких листића пристиглих путем поште током избора 
2010. године је показала да за српског члана Предсједништва од укупно пристиглих 
10.713 гласачких листића, неозначених је било 975 или 9,10%, за бошњачког и хрватског 
члана Предсједништва број неозначених гласачких листића је био 42 или 0,45% 
пристиглих 9.219 гласачких листића. 
 
Централна изборна комисија БиХ је наредила поновно бројање неважећих гласачких 
листића за члана Предсједништва БиХ са територије Републике Српске, на 2.099 
редовних бирачких мјеста, са акцентом на утврђивању разлога проглашавања гласачких 
листића неважећим и њихово разврставање по утврђеним категоријама. Ова провјера у 
Главном центру за бројање је показала да је од укупног броја неважећих листића 60.794 
неозначених било 44.525, а осталих непрописно означених 16.269 гласачких листића. 

                                                
82 Сигурносна сазнања од СИПЕ – акт број: 17-02/7-04-1-2373/10 од 17.08.2010. године 
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Већина непрописних ознака односила на дописивања парола на гласачком листићу или 
више ознака за више кандидата, док су у 57 случајева за означавање више кандидата 
коришћене различите оловке, због чега ће сигурно бити покренути поступци против 
чланова бирачких одбора на бирачким мјестима. Мапинг непрописно означених 
гласачких листића је показао да се највећи број неважећих листића (непрописно 
означених) односио на повратничку популацију гласача  у општинама Дрвару, Босанском 
Грахову и општини Равно (10-15%), Босанском Петровцу, Гламочу, Зворнику, Братунцу, 
Сребреници и Фочи-ФБиХ (5-10%), што засигурно представља алармантан податак којем 
је потребно посветити посебну пажњу. 

4. Закључна разматрања 
Централна изборна комисија БиХ се у 2010. години фокусирала на изборне активности 
као примарне које су се односиле на припрему и провођење Општих избора, као и 
благовремено доношење нормативних и проведбених аката након доношења Закона о 
измјенама и допунама Изборног закона БиХ. Посљедње Измјене и допуне Изборног 
закона БиХ које се односе на скраћивање рокова за улагање приговора, уређивање 
сегмента индивидуалне одговорности чланова бирачких одбора, захтјев за идентичност 
потписа у личним документима и на бирачком списку  су допринијеле да изборни процес 
протекне ефикасније. У току припреме Општих избора 2010. године Централна изборна 
комисија БиХ је уложила значајне напоре да кроз своје иницијативе допринесе 
безбједносним аспектима избора које су резултирале формирањем Одбора за безбједност 
уз учествовање свих безбједносних агенција у Босни и Херцеговини. Поред тога 
Централна изборна комисија БиХ је за Опште изборе 2010. године успјела да организује 
први пут гласање у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине, 
први пут је организована врло јака комерцијална кампања у циљу мотивисања грађана да 
изађу на изборе итд.  
 
Уз велику донаторску помоћ УСАИД/ОЕБС Централна изборна комисија БиХ је успјела 
да настави започету модернизацију „Јединственог изборног информационог система БиХ 
– ЈИИС БиХ“, који је за Опште изборе 2010. године показао прве резултате, али који се у 
сваком случају мора наставити.  
 
У току припрема за Опште изборе 2010. године Централна изборна комисија БиХ 
сусретала се и са одређеним проблемима, као што су: неажурност података о лицима која 
имају статус расељених, нерегистрација одређеног броја бирача који су требало да 
гласају ван земље због невалидних увјерења о држављанству. Основни проблем за упис 
расељених лица била је неажурна и непотпуна евиденција надлежних органа, чиме је 
отежана идентификација расељених лица у ЦБС да би она могла остварити своја права 
утврђена чланом 20.8 Изборног закона БиХ. 
 
У периоду изборних активности, учесници изборног процеса подносили су приговоре и 
жалбе, који су се углавном односили на: жалбе на одлуке Централне изборне комисије 
БиХ којима је пријава политичког субјекта за учешће на Општим изборима 2010. године 
била одбијена или одбачена; овјеру кандидата на кандидатским листама; поступак 
именовања чланова бирачких одбора за Опште изборе; повреду члана 16.14 Изборног 
закона БиХ којим је забрањено вођење плаћене изборне кампање путем електронских и 
принтаних медија; повреде на бирачким мјестима; захтјеве за поновно бројање гласачких 
листића; жалбе на одлуке Централне изборне комисије БиХ донесене у поступцима 
додјеле и престанка мандата, апелације на одлуке Централне изборне комисије БиХ 
поднесене Апелационом одјељењу Суда БиХ које су углавном све одбијене или незнатан 
број враћен у поновни поступак.  
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Од момента кад је  Централна изборна комисија БиХ расписала изборе 05.05.2010. године 
и када је званично почео изборни период који је  трајао до потврђивања изборних 
резултата, 30 дана након дана избора, најзначајнији дио рада ове институције односио се 
на рјешавање, жалби политичких субјеката, њихових кандидата и гласача. Почетак 
изборног периода није обиљежило пуно жалби. Наиме, у вријеме регистрације 
политичких субјеката и кандидата Централна изборна комисија БиХ је запримила укупно 
осам (8) жалби. 
 
Нешто значајнији број приговора уложен је због кршења чл.16.14 став (3) Изборног 
закона БиХ (плаћено политичко оглашавањe) због плаћеног вођења кампање ван 
службеног почетка изборне кампање. Централна изборна комисија БиХ је запримила 12 
приговора по овом основу,  те изрекла три новчане санкције за три (3) политичка субјекта 
у износу по 1.000,00 КМ.83 
 
У периоду изборне кампање уложена су укупно 62 приговора због понашања политичких 
субјеката и нарушавања правила изборне кампање. Од тога је 22 одлуке донијела 
Централна изборна комисија БиХ по предметима из своје надлежности и по жалбама на 
одлуке општинских изборних комисија које су одлучивале у првом степену. Највећи број 
приговора се односио на уништавање изборних плаката, њихово дистрибуисање на 
недозвољеним мјестима, језик мржње и спречавање новинара у обављању посла. 
Централна изборна комисија БиХ је управо због језика мржње донијела одлуку да једну 
странку санкционише у износу 2.500,00 КМ, док је  због  спречавања новинара у 
обављању посла санкционисала политичку странку са 7.000,00 КМ, а њеног кандидата са 
3.000,00 КМ84. 
 
Када је ријеч о именовању бирачких одобра, стигла су укупно 34 приговора  на одлуке о 
именовању од општинских изборних комисија,  а Централна изборна комисија БиХ је 
рјешавала по жалбама и усвојила је девет (9)  одлука. Суду БиХ су на одлуке Централне 
изборне комисије БиХ уложене двије жалбе које је Суд БиХ потврдио. На повреде 
правила понашања у периоду изборне шутње Централној изборној комисији  БиХ 
уложено је седам (7) приговора. Централна изборна комисија БиХ је донијела седам (7) 
одлука на које су уложене три жалбе Суду БиХ и све жалбе су одбијене. 
На дан избора укупно је уложено 139 приговора због повреда изборних правила на 
бирачким мјестима. Од тога је Централна изборна комисија БиХ била надлежна у 13 
случајева, а на ове одлуке уложено је  шест (6) жалби Суду БиХ. Након дана избора 
током процедуре бројања у Главном центру за бројање Централна изборна комисија БиХ 
је запримила 87 захтјева за поновно бројање. У 11 предмета је донесена Одлука о 
поновном бројању (у 5 случајева Централна изборна комисија БиХ је то учинила по 
службеној дужности, а у 6 по захтјевима странака),  а овим одлукама је обухваћено 
поновно бројање на готово половини бирачких мјеста у Босни и Херцеговини85. 
Централна изборна комисија БиХ је у 2010. години у великој мјери унаприједила сарадњу 
са Тужилаштвом БиХ, тако да су одређени случајеви просљеђивани Тужилаштву БиХ и 
прије избора. Радило се о пријавама повреде бирачког права у Горажду, Босанском 
Броду/Броду, Градачцу/Пелагићеву и Дрвару гдје је више од 500 бирача  у земљи неко 
без њиховог знања пријавио да гласају из иностранства. Осим тога још четири (4) случаја 
су пријављена Тужилаштву након дана избора (исправљање података на обрасцима у 
Главном центру за бројање од стране једног починиоца, те гласање за другог на више 
бирачких мјеста у Чапљини и Бањалуци). 

                                                
83 Одлуке ЦИК БиХ на 50. сједници одржаној  02.09.2010, те 56. сједници 28.09.2010. 
84 Одлука ЦИК БиХ од 01.10.2010. 
85 Одлуке ЦИК БиХ од 20.10.2010. 21.10.2010 те 22.10.2010  
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 Централна изборна комисија БиХ је, поступајући по поднесцима ХДЗ 1990 ОО Чапљина 
и ХДЗ 1990, а који су се односили на чињеницу да је, наводно, у изборној јединици 
Чапљина вршен изборни инжињеринг на начин да су бирачи били потписивани у извод 
из Централног бирачког списка,  а друга лица гласала за њих,  приступила провјери 
навода. Наређено је поновно бројање гласачких листића за Представнички дом 
Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Парламента Федерације БиХ и 
Скупштину Херцеговачко-неретванског кантона, на укупно 10 бирачких мјеста у 
изборној јединици Чапљина. На укупно пет (5) бирачких мјеста констатоване су 
неправилности и незаконитости у извјештају главног контролора, те се приступило и 
увиду у изводе из Централног бирачког списка за наведена бирачка мјеста. Такође, 
прелиминарним графолошким вјештачењем судског вјештака-графолога утврђено је да 
постоји велика сличност између знатног броја потписа, а за велики број потписа 
евидентно је да потичу од исте лица/лицâ.  
Управо ове неправилности у Чапљини су и утицале на Централну изборну комисију БиХ 
да поништи резултате избора на пет бирачких мјеста86 и понови изборе у Чапљини дана 
07.11.2010. Поновљени избори нису значајније утицали на већ раније утврђене резултате. 
 
Желећи да у овим закључним разматрањима којa се односе на дио примјене Изборног 
закона БиХ и самог провођења избора укажемо на сва наша запажања, посебно је 
значајно осврнути се на мјесто и улогу изборне администрације, посебно бирачких 
одбора. Чињеница је да је рад бирачких одбора показао одређене недостатке које 
Централна изборна комисија БиХ анализира, чији ће резултат засигурно бити 
санкционисање одређених бирачких одбора за које се утврди да су несавјесно и 
нестручно обављали своје задатке и доставити предмете надлежном Тужилаштву Босне и 
Херцеговине. 
 

 
 

                                                
86 Одлука ЦИК БиХ на 77.сједници одржаној 28.10.2010. 
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1. Годишњи  извјештај о примјени закона о сукобу интереса 
 
1.1. Увод 

 
Чланом 17. став (1) тачка е) Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ) 
прописано је да Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 
Централна изборна комисија БиХ) подноси годишњи извјештај о свом раду 
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, Предсједништву Босне и Херцеговине 
и јавности. 

 
Извјештај се односи на рад Централне изборне комисије БиХ у периоду од 1.1.2010. до 
31.12.2010. године. Осим дијела који се односи на провођење закона, извјештајем су 
обухваћене и активности и послови који су у уској вези са одредбама закона о сукобу 
интереса. 

 
Централна изборна комисија БиХ је, на 10. сједници, одржаној 17.02.2011. године, 
размотрила и усвојила Годишњи извјештај о примјени закона о сукобу интереса, који се 
доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и Предсједништву Босне и 
Херцеговине на разматрање и усвајање. 
 
1.2. Правни оквир 

 
Сукоб интереса у Босни и Херцеговини прописан је87: 

 
1. Законом о сукобу интереса у институцијама власти БиХ 
2. Законом о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине  
3. Законом о сукобу интереса у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине  
4. Правилима о вођењу поступка из области закона о сукобу интереса 
5. Правилником о начину вођења регистра  
 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Централне изборне 
комисије БиХ, број 04-03/03, од 28.1.2003. године, основан је Одсјек за примјену Закона 
о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, у оквиру којег се извршавају послови 
који се тичу сукоба интереса. 

Од средине 2008. године Централна изборна комисија БиХ надлежна је за провођење 
наведених закона, као и за доношење правила о вођењу поступка и правилника о 
вођењу регистра.  

                                                
87 Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 16/02,14/03, 12/04 и 63/08); 
Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
БиХ“, број 70/08); 
Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ, бр. 
43/08 и 47/08); 
Правила о вођењу поступка из области закона о сукобу интереса („Службени гласник БиХ“, број 65/09);  
Правилник о начину вођења регистра („Службени гласник БиХ“, бр. 39/05, 18/09 и 27/09 ) 
Република Српска је Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 73/08); донијела у јулу 2008. године, а орган надлежан за провођење тог закона 
је Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса, коју именује Народна скупштина Републике Српске.  
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У свом прошлогодишњем извјештају о провођењу закона о сукобу интереса, Централна 
изборна комисија БиХ је у препорукама сугерисала да се приликом доношења новог 
закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ води рачуна да он буде базиран 
на позитивним искуствима држава чланица Европске уније, као и искуствима 
Централне изборне комисије БиХ. 

Приликом усвајања Закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ, у јуну 2008. године, Представнички дом Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине усвојио је Закључак којим се задужује Савјет министара 
Босне и Херцеговине да хитно приступи изради новог закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ, који ће бити заснован на позитивним искуствима земаља 
чланица Европске уније, као и искуствима Централне изборне комисије БиХ. 

У складу са споменутим закључком, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 63. 
сједници, одржаној 13.11.2008. године, донио Одлуку о именовању Интерресорне радне 
групе за израду новог Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, која је 
састављена од представника оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, 
Савјета министара Босне и Херцеговине и Централне изборне комисије БиХ. 
Интерресорна радна група је, 7.10.2009. године, утврдила коначан текст Нацрта закона о 
спречавању сукоба интереса у институцијама Босне и Херцеговине, а Савјет министара 
Босне и Херцеговине је на 106. сједници, одржаној 3.12.2009. године, утврдио Приједлог 
закона о спречавању сукоба интереса у институцијама Босне и Херцеговине и доставио 
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине на разматрање. 

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је на својој 70. сједници одржаној 
21.01.2010. године одбио Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о спречавању 
сукоба интереса у институцијама власти БиХ. 
Поводом расправе о Приједлогу закона о измјени и допуни Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ, предлагача посланика Мартина Рагужа, Представнички дом 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је на 79. сједници одржаној 16.06.2010. 
године донио закључак којим се, у сврху припреме Приједлога закона о измјенама и 
допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, иницира формирање 
интерресорне радне групе у којој ће бити представници институција које су радиле на 
припреми Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о спречавању сукоба 
интереса у институцијама власти БиХ, а који је одбијен на 70. сједници Представничког 
дома одржаној 21.01.2010. године. У току свог рада интерресорна радна група треба да 
користи мишљења Венецијанске комисије. 

До краја 2010. године ова интерресорна радна група није формирана, али је, на основу 
Закључка Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из 
јуна 2008. године, а на захтјев Министарства правде БиХ, Централна изборна 
комисија БиХ доставила  имена три лица која су у име ове институције задужена да 
учествују у раду радне групе. 

1.3. Активности Централне изборне комисије БиХ у извјештајном периоду 
 

Централна изборна комисија БиХ се, кроз провођење закона, у потпуности залаже за 
непристрасно и квалитетно функционисање органа власти и свих чланова органа власти 
обухваћених законима из области сукоба интереса и усмјерава све своје капацитете и 
напоре ка стриктној, досљедној и непристрасној примјени закона. 
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У извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ је своје активности на 
примјени закона усмјерила на директну надлежност88, односно на примјену закона о 
сукобу интереса на изабране функционере, носиоце извршне функције и савјетнике, прије 
свега на државном нивоу власти.  
Да би ефикасније проводила законе из области сукоба интереса, Централна изборна 
комисија БиХ је, у складу са чланом 17. став (1) тачка ц) Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ, донијела Правила о вођењу поступка из области сукоба 
интереса којима су утврђене јединствене процедуре када се у управним стварима рјешава 
о правима и обавезама изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника. 

У складу са чланом 11. и чланом 29. Правила о вођењу поступка из области закона о 
сукобу интереса, Централна изборна комисија БиХ је у току 2010. године извршила 
провјере и формирала 813 досјеа изабраних функционера, носилаца извршне функције 
или савјетника. Ови досјеи чувају се за вријеме трајања мандата, односно обављања 
дужности изабраног функционера, носиоца извршне функције или савјетника, и шест 
мјесеци након престанка мандата, односно престанка обављања дужности, након чега се 
архивирају. 
С обзиром на то да од 2008. године Закон о спречавању сукоба интереса у органима 
власти Републике Српске проводи Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса, 
Централна изборна комисија БиХ је у извјештајном периоду, у складу са чланом 58. став 
(4) Закона о управном поступку89, доставила Републичкој комисији за утврђивање сукоба 
интереса 23 предмета на надлежно поступање. 

Приликом додјеле мандата, освојених на Општим изборима 2010, Централна изборна 
комисија БиХ је свим изабраним функционерима доставила обавјештење о основним 
неспојивостима у вршењу функција прописаних Изборним законом и законима о сукобу 
интереса. 

Успостављена је и активна сарадња са Агенцијом за јавне набаке и Централном 
канцеларијом Пореске управе Федерације БиХ, а све у циљу ефикаснијег откривања 
сукоба интереса код изабраних функционера, носилаца извршних функција и савјетника. 
У извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ имала је и сљедеће 
активности: 

1.3.1. Мишљења 
 

У складу са чланом 18. став (5) Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, 
Централна изборна комисија БиХ надлежна је за давање мишљења о томе да ли неко 
дјеловање или пропуст изабраног функционера, носиоца извршне функције и савјетника 
представља повреду одредби закона.  

На основу примљених захтјева за давање мишљења, надлежна служба Централне изборне 
комисије БиХ предузимала је истражне радње са циљем утврђивања свих релевантних 
чињеница у вези са захтјевима, те је на основу тога Централна изборна комисија БиХ 
доносила коначан став и давала мишљење сваком подносиоцу захтјева. 

                                                
88 У складу са чланом 17. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, те чланом 14. Закона о 
сукобу интереса у органима власти у Федерацији БиХ и чланом 14. Закона о сукобу интереса у 
институцијама Брчко Дистрикта БиХ, Централна изборна комисија БиХ надлежна је за  њихово 
провођење. 
89 „Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09 
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У том смислу Централна изборна комисија БиХ је у извјештајном периоду издала 172 
мишљења о томе да ли неко дјеловање или пропуст представља кршење одредби закона о 
сукобу интереса.  

Изабрани функционери, носиоци извршних функција и савјетници који су примили 
мишљење Централне изборне комисије БиХ највећим дијелом су га испоштовали, чиме је 
изражен висок степен свјесности и жеље за отклањањем сукоба интереса да би јавну 
дужност обављали у складу са принципима прокламованим законом, односно да не би 
свој приватни интерес стављали испред јавног интереса.90 

1.3.2. Поступак за утврђивање сукоба интереса 
 

У складу са чланом 18. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, 
поступак91 за утврђивање сукоба интереса пред Централном изборном комисијом БиХ 
покреће се еx оfficio, а може да буде покренут и на основу пријаве неког другог лица. 
Централна изборна комисија БиХ је, упоредо са примљеним захтјевима за мишљење 
и пријавама, проводила и по службеној дужности истражне поступке за дужности које 
у смислу примјене закона могу да доведу до сукоба интереса92. 

Запримљено је више од 114 образаца личних података, од чега је, на основу података 
наведених у обрасцима, извршена провјера и упис у базе података за 107 изабраних 
званичника, носилаца извршних функција или савјетника. У исто вријеме, на основу 
података наведених у обрасцима, извршена је провјера и за блиске сроднике изабраних 
званичника, носилаца извршних функција или савјетника. 
По службеној дужности, извршена је провјера именовања на дужност члана управног 
одбора, надзорног одбора, скупштине или на дужност овлашћеног лица у јавним 
предузећима или приватним предузећима, агенцијама за приватизацију и удружењима и 
фондацијама, чиме је, од ступања на снагу Закона, Централна изборна комисија БиХ 
укупно провјерила именовања 19.920  лица на јавне дужности која, у смислу примјене 
закона, могу довести до сукоба интереса. У извјештајном периоду, а у оквиру 
предистражних или истражних радњи, упућено је више од 2.500 захтјева за достављање 
података потребних за утврђивање чињеничног стања, на основу чега је прибављен 
доказни материјал (спискови чланова релевантних управних органа, лични подаци, 
рјешења о судској регистрацији, структури капитала, закључивање уговора итд.). 
На основу проведених истражних радњи Централна изборна комисија БиХ је, у 
извјештајном периоду, покренула укупно 54 поступка за утврђивање постојања сукоба 
интереса и донијела је пет одлука о обустављању поступка. 

1.3.3. Одлука о санкцији 
 

Централна изборна комисија БиХ је у сваком појединачном предмету који је вођен, 
поштујући одредбе Правила о вођењу поступка и Закона о управном поступку, 
провела предвиђене истражне радње са циљем утврђивања чињеничног стања, и на 
основу проведеног доказног поступка утврдила да ли одређено дјеловање или 

                                                
90 Прилог бр.1-Преглед упита који су постављени Централној изборној комисији БиХ, стр. 98 
91 Поступак утврђивања сукоба интереса проводи се у складу са Правилима о вођењу поступка 
("Службени гласник БиХ", бр. 65/09) и Законом о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 
29/02, 12/04, 88/07 и 93/09). 
92 Подаци прикупљени из званичних службених гласила у БиХ, као и на основу извјештаја електронских и 
принтаних медија. 
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пропуст изабраног функционера, носиоца извршне функције и савјетника представља 
повреду одредби закона или не.  
Централна изборна комисија БиХ је у 35 поступака утврдила повреду релевантних 
одредби закона о сукобу интереса, гдје је, у складу са чланом 20. Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ, односно чланом 16. Закона о сукобу интереса у 
органима власти у Федерацији БиХ и чланом 17. Закона о сукобу интереса у 
институцијама Брчко Дистрикта БиХ, донијела одлуку о изрицању санкције93, којом су 
прекршиоци проглашени неподобним да се кандидују за било коју функцију 
изабраног функционера, носиоца извршне функције или савјетника у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја. За 18 функционера изречена је, осим казне 
неподобности за кандидовање, и новчана казна у распону од 1.000,00 КМ до 10.000,00 
КМ, док је за 11 функционера изречена само санкција неподобности за кандидовање, а 
за 6 само новчана санкција.94  
Приликом изрицања новчаних санкција, Централна изборна комисија БиХ руководила се 
одређеним критеријумима за њихово изрицање. Као основни критеријуми узимани су 
тежина дјела, финансијски интерес који је функционер остварио у току трајања 
сукоба интереса, дужина и временски период трајања сукоба интереса, свијест о 
кршењу одредби закона, лична примања, односно висина плате, друге врсте накнада, 
имовно стање, те породичне прилике изабраног функционера, носиоца извршне фунције 
и савјетника. 
У току поступка, а прије доношења коначне одлуке, односно прије изрицања санкције, 
Централна изборна комисија БиХ је,  у складу са чланом 18. став (6) Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ, узимала изјаву од сваког лица на које се санкција 
односи.  
У мањем броју случајева примијећен је покушај јавних функционера да избјегну 
одазивање позиву за давање изјаве, што се може протумачити као одуговлачење 
поступка и покушај избјегавања одговорности. 

Значајна активност Централне изборне комисије БиХ састојала се и у успостављању и   
ажурирању базе података неопходне за благовремено дјеловање у примјени закона, кроз 
Регистар вођења поступка и Регистар изречених санкција. 

1.3.4. Поклони 
 
У складу са чланом 10. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, Централна 
изборна комисија БиХ успоставила је Централни регистар поклона које су изабрани 
функционери, носиоци извршне функције или савјетници примили у обављању јавне 
функције. У складу са ставом (4) истог члана, све институције су дужне да информацију о 
предатим поклонима доставе Централној изборној комисији БиХ у року 15 дана од дана 
сачињавања информације. 

Ова законска одредба се углавном не поштује, јер је у току 2010. године Централна 
изборна комисија БиХ примила само два извјештаја о примљеним поклонима од 
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, а у вези са поклонима које је примио 
предсједавајући Представничког дома. 

                                                
93 Закон предвиђа сљедеће санкције за јавне функционере: 

- забрану кандидовања у периоду од четири године након почињеног прекршаја  
- новчану санкцију у распону од 1.000 до 10.000 КМ 

94 Прилог бр.2- Преглед изречених санкција по нивоима власти, стр. 130 
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1.3.5. Провјера кандидата за директоре и замјенике директора Агенције за 
превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

 
Чланом 13. Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против 
корупције95 дефинисано је, између осталог, да директора и замјенике директора Агенције 
именује Парламентарна скупштина БиХ, на приједлог посебне Комисије за избор и 
праћење рада Агенције, уз провјере које се проводе приликом именовања чланова Савјета 
министара БиХ. 

У складу са Законом о Савјету министара Босне и Херцеговине96, 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 органу надлежном за именовање.  
У складу са чланом 10ц споменутог закона, Централна изборна комисија БиХ извршила 
је провјере да ли кандидати за директора и замјенике директора Агенције за превенцију 
корупције и координацију борбе против корупције испуњавају све потребне услове 
прописане Изборним законом Босне и Херцеговине97 и да се на њих не односи ниједна 
неспојива дужност прописана тим законом, као и да ли су сви кандидати доставили све 
информације98 које су потребне Централној изборној комисији БиХ да испуни своје 
обавезе из Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ у случају да буде 
потврђено њихово именовање. 
На основу достављених инфомација и података из службене евиденције, Централна 
изборна комисија БиХ, у складу са чланом 10д Закона о Савјету министара Босне и 
Херцеговине, оцјењује да ли кандидати испуњавају услове за именовање и потврду о 
томе доставља органу надлежном за именовање. 
У извјештајном периоду обављена је провјера 15 кандидата за директора и замјенике 
директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције о 
испуњавању услова за именовање, о чему је, у законом предвиђеном року, достављен 
извјештај предсједавајућем Комисије за избор и праћење рада Агенције. 

1.4. Ефекти примјене закона о сукобу интереса 
 

Централна изборна комисија БиХ је, од почетка примјене закона о сукобу интереса па до 
краја 2010. године, постигла значајне резултате који се огледају у сљедећем: 
 
- 1.529 издатих мишљења поводом постављених упита 
- 262 покренута поступка за утврђивање постојања сукоба интереса 
- 120 одлука о обустављању поступка 
- 124 одлуке о утврђеном сукобу интереса и изреченим санкцијама, од чега се њих 
11 или 8,87 % односи на функционере који обављају дужност на државном нивоу власти, 
11 одлука или 8,87 % је на нивоу ентитета, 17 или 13,7 % на кантоналном нивоу, 84 или 
67,74 % на општинском нивоу власти и једна на нивоу Брчко Дистрикта БиХ. 

                                                
95 Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције („Службени гласник 
БиХ“, број 103/09) 
96 Закон о Савјету министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03 и 81/06) 
97 Изборни закон БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 И 32/10) 
98 Информације се подносе у форми потписане изјаве на обрасцу који је прописала Централна изборна 
комисија БиХ, а који је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, бр. 102/06 
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Odluke ukupno9%

9%

14%

1%
67%

Državni nivo

Entitetski nivo

Kantonalni nivo

Brčko distrikt BiH

Općinski nivo

 
 
Од тога, у извјештајном периоду је: 

- издато 172 мишљења, 
- покренута 54 поступка за утврђивање постојања сукоба интереса, 
- донесено 5 одлука о обустављању поступка, 
- изречено 35 санкција (двије или 6 % се односе на функционере који обављају 
дужност на државном нивоу власти, 10 или 29 % на кантоналном и 23 или 65 % на 
општинском нивоу власти). 

                  

         Odluke u 20106%

29%

65%

Državni nivo

Kantonalni nivo

Općinski nivo

 
 
Из ових података може да се закључи да код изабраних функционера, носилаца извршне 
функције и савјетника, постоји свијест о обављању јавне дужности без сукоба интереса, 
али да и даље постоји потреба њеног јачања, да би обављање јавне дужности без сукоба 
интереса постало правило. 

Од почетка примјене закона, на Суду Босне и Херцеговине покренуто је 45 поступака по 
тужбама и 29 поступака по жалбама против одлука Централне изборне комисије БиХ. До 
краја извјештајног периода Суд Босне и Херцеговине ријешио је све предмете на начин: 
- да је 37 тужби одбијено, а потврђене су одлуке Централне изборне комисије БиХ,  

- шест тужби уважено је у потпуности,  
- двије тужбе су дјелимично уважене и то у дијелу који се односи на новчану 
санкцију и санкцију за предузеће 
- 27 жалби је одбијено 
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- једна жалба је уважена и  

- једна жалба је дјеломично уважена  у дијелу који се односи на новчану санкцију 
 

 

Tužbe i žalbe ukupno

51%

8%
3%

36%

1%
1%

Odbijeno tužbi

Uvaženo tužbi

Djelimično uvaženo
tužbi
Odbijeno žalbi

Uvaženo žalbi

Djelimično uvaženo
žalbi

 
Од овог броја, на извјештајни период односи се 20 жалби које су покренуте против 
одлука Централне изборне комисије БиХ, од којих је 18 ријешено на начин да је жалба 
одбијена, једна жалба је уважена у потпуности, а једна је дјеломично уважена у дијелу 
новчане санкције што указује на квалитет одлука које је донијела Централна изборна 
комисија БиХ. 

   

Tužbe i žalbe u 2010

90%

5%
5%

Odbijeno žalbi

Uvaženo žalbi

Djelimično
uvaženo žalbi  

У истом периоду, Суд Босне и Херцеговине ријешио је 4 тужбе које су поднесене још 
2007. и 2008. године, на начин да су све одбијене. 
Од почетка примјене Закона изречено је 88 новчаних санкција у укупном износу од 
326.000,00 КМ, од којих је 56 реализовано у износу 174.369,33 КМ. 
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Novčane sankcije ukupno

36%

64% Realizirano

Nerealizirano

 
Од 56 реализованих санкција, у извјештајном периоду реализовано је њих 23 у укупном 
износу 50.696,36 КМ.99  

 

                   

Novčane sankcije u 2010

41%

59%
Realizirano

Nerealizirano

 
1.5. Међународна сарадња са невладиним сектором 
 
У  извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ учествовала је у раду 
различитих међународних организација и асоцијација, као и на конференцијама и 
семинарима на којима се расправљало о проблему сукоба интереса, а све са циљем јачања 
међународне сарадње100 у области сукоба интереса, унапређења властитог рада и 
примјене добре праксе.  

                                                
99 Прилог бр.3- Преглед извршења новчаних санкција у 2010.години, стр. 135 
100 Током извјештајног периода Централна изборна комисија БиХ имала је сљедеће међународне активности, а које 
су у вези сa провођењем закона о сукобу интереса: 

- 07. 02. – 10. 02. 2010. године - Радионица на тему „Сукоб интереса и имовински картони“ 
- 28.03. – 01.04. 2010. године – Учешће на 8. мониторинг састанку Истанбулског антикорупционог акционог 

плана, 9. састанку управне групе антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију и 2. семинару 
стручњака „имовински картони за јавне функционере- као алат против корупције“ у организацији 
Антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију (АЦН), Париз, Република Француска 

- 03.05. – 05.04.2010. године -  Учешће на међународној конференцији “Међународна сарадња у спречавању 
сукоба интереса и имовинским обрасцима – алат против корупције” у организацији Високог инспектората за 
имовинске обрасце и финансирање (ХИДАА), Албанија и Регионалне Антикорупционе иницијативе. 

- 18.10. – 20.10.2010. године - Учешће на семинару „Едукација јавних функционера о сукобу интереса“ у 
организацији Комисије за спречавање сукоба интереса Црне Горе 

- 23.11. – 25.11.2010. године - Учешће на семинару „Едукација јавних функционера о сукобу интереса“ у 
организацији Комисије за спречавање сукоба интереса Црне Горе 

- 05.12. – 08.12. 2010. године - Учешће на 9. мониторинг састанаку Истанбулског антикорупционог акционог 
плана, 11. састанку управне групе антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију и 
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Централна изборна комисија БиХ такође је остварила веома запажену сарадњу са 
међународним институцијама које дјелују у Босни и Херцеговини, а посебно са Мисијом 
ОЕБС-а и Канцеларијом високог представника у Босни и Херцеговини. Та сарадња 
огледа се у савјетодавној улози у складу са потписаним Меморандумом о разумијевању 
између Централне изборне комисије БиХ и Мисије ОЕБС-а, те Канцеларије високог 
представника у Босни и Херцеговини.  
Током извјештајног периода настављена је реализација Меморандума о сарадњи између 
Централне изборне комисије БиХ и Комисије за утврђивање конфликта интереса Црне 
Горе, који је потписан крајем маја 2007. године, а која се огледа у размјени искустава и 
учешћу на едукативним састанцима и семинарима о сукобу интереса. Тако је Централна 
изборна комисија БиХ била у радној посјети Комисији за утврђивање конфликта интереса 
Црне Горе, учествовала је на више едукативних семинара за локалне јавне званичнике у 
организацији Комисије за утврђивање конфликта интереса Црне Горе и НВО ЦЕМИ, о 
теми: „Едукација јавних функционера о конфликту интереса“. Представници Централне 
изборне комисије БиХ представили  су се на овим семинарима и мултимедијалном 
презентацијом о теми „Сукоб интереса у региону – правна регулатива и искуства у БиХ“, 
а били су и домаћин Комисији за утврђивање конфликта интереса Црне Горе приликом 
њихове посјете Централној изборној комисији БиХ. Представници Комисије за 
утврђивање конфликта интереса Црне Горе имали су прилику и да своја искуства пренесу 
нашим функционерима, кроз учешће у едукацијама о законима о сукобу интереса. 
Чланови Централне изборне комисије БиХ учествовали су, заједно са представницима 
Македоније, Албаније, Хрватске, Косова, Црне Горе, Турске, Словеније, Румуније, 
Француске и Латвије, на дводневној радионици на тему „Сукоб интереса и имовински 
картони“, коју је финансирала Европска комисија (ТАИЕX).  
Активно учешће узето је и на 8. мониторинг састанку Истанбулског антикорупционог 
акционог плана, 9. састанку Управне групе Антикорупционе мреже за источну Европу и 
централну Азију и 2. семинару стручњака „Имовински картони за јавне функционере - 
као алат против корупције“ у организацији Антикорупционе мреже за источну Европу и 
централну Азију (АЦН), Париз, Република Француска. 

Централна изборна комисија БиХ била је активни учесник и 9. мониторинг састанка 
Истанбулског антикорупционог акционог плана, 11. састанка Управне групе 
Антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију и донаторског 
координационог састанка у организацији Антикорупционе мреже за источну Европу и 
централну Азију (АЦН), Париз, Република Француска. 
У извјештајном периоду чланови Централне изборне комисије БиХ учествовали су и на 
међународној конференцији “Међународна сарадња у спречавању сукоба интереса и 
имовинским обрасцима – алат против корупције” у организацији Високог инспектората 
за имовинске обрасце и финансирање (ХИДАА), Албанија и Регионалне Антикорупционе 
иницијативе. Циљ ове конференције био је побољшати регионалну и међународну 
сарадњу у области спречавања сукоба интереса и имовинских образаца; успостављање 
неформалне Мреже практичара о интегритету и сукобу интереса ради размјене 
информација, искуства и најбољих пракси у наведеној области, те пружити учесницима 
могућност да идентификују даљње кораке које је потребно предузети на међународном 
нивоу уз подршку свих заинтересованих партнера. Том приликом усвојена је Декларација 
о побољшању међународне сарадње о спречавању сукоба интереса и имовинским 
обрасцима кроз успостављање “Мреже стручњака о интегритету” (ИЕН). 

                                                                                                                                                    
донаторском координационом састанку у организацији Антикорупционе мреже за источну Европу и 
централну Азију (АЦН), Париз, Република Француска 

 



    
 

91 
 

Сачињен је и достављен Извјештај о реализацији ГРЕЦО препорука из области сукоба 
интереса, као и извјештај за Мапу пута и либерализацију визног режима. 
Централна изборна комисија БиХ остварила је и изузетно добру сарадњу са невладиним 
сектором, прије свега са Удружењем изборних званичника у Босни и Херцеговини. Као и 
претходних година, Удружење изборних званичника у Босни и Херцеговини, у сарадњи 
са Централном изборном комисијом БиХ, реализовало је пројекат под називом „Програм 
унапређења провођења изборних закона у Босни и Херцеговини“.  

Као и до сада, за Централну изборну комисију БиХ међународна сарадња представља 
веома важан сегмент у раду, те ће и у свом будућем  раду Централна изборна комисија 
БиХ наставити интензивно да остварује међународне контакте.  

1.6. Едукација изборних званичника 
 
Нови законски оквири у области сукоба интереса изазвали су бројне недоумице код оних 
на које се закон директно односи, па је Удружење изборних званичника у Босни и 
Херцеговини (УИЗБиХ), у октобру 2009. године започело имплементацију пројекта под 
називом „Програм унапређења имплементације изборних закона у Босни и 
Херцеговини“. 

Циљ пројекта је унапређење примјене закона о сукобу интереса и Закона о 
финансирању политичких странака кроз обуку оних на које се ови закони директно 
односе, као и кроз подизање јавне и медијске свијести о одредбама закона и 
модалитетима његове примјене. Укупно су одржана 32 тренинга за изабране 
функционере на општинском и кантоналном нивоу, те осам тренинга за 
представнике невладиних организација и медија. План је био да се исти тренинзи 
одрже и за представнике власти на федералном и државном нивоу, те нивоу Брчко 
Дистрикта, али за ту врсту едукације није било довољно интереса. 

Пројектом је предвиђено и објављивање публикације са коментарима на одредбе горе 
наведених закона и њихову примјену, а на основу искустава Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине и приједлога од стране учесника тренинга. Циљ ове 
публикације јесте да помогне изабраним функционерима, носиоцима извршних 
функција и савјетницима да се што боље упознају са одредбама закона да би избјегли 
ситуације које доводе до сукоба интереса. Овај пројекат је имплементиран у складу 
са споразумом са Организацијом за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у 
Босни и Херцеговини, а захваљујући средствима америчке Агенције за међународни 
развој (УСАИД). 
Треба истаћи да је запажен изузетан одзив функционера споменутим тренинзима, а 
нарочито одборника у скупштинама општина, као и њихово активно учешће које се 
огледало у постављању бројних питања, али и давању сугестија за измјене закона о 
сукобу интереса, што је нашло одраза и у нашој анализи стања датих у препорукама 
овог извјештаја. Најчешће примједбе на тренутно важећу законску регулативу биле 
су да: 

1. Закон треба прилагодити различитим нивоима власти 

2. Казне треба да буду сразмјене примањима функционера, оствареном 
финансијском интересу и нивоу власти  

3. Закон треба конкретизовати на начин да се ограничи пословање само на ниво 
власти гдје функционер обавља функцију 

4. У закон треба укључити и финансијске институције попут Развојне банке 
ФБиХ 
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5. Јавне установе треба вратити у закон и третирати их једнако као јавна 
предузећа  

6. Закон треба да се односи и на државне службенике и намјештенике  

7. Рок од три дана за подношење оставке је прекратак и некада га је немогуће 
испоштовати, тако да би тај рок требало продужити на 30 или 60 дана 

8. Из закона треба изузети привредна и пољопривредна удружења 
9. Забрана кандидовања је у директном сукобу са Уставом и представља кршење 

људских права. 
 
1.7. Запажање Централне изборне комисије БиХ 
 
Закони о сукобу интереса спадају у сет антикорупционих закона и Централна изборна 
комисија БиХ посвећује посебну пажњу њиховој примјени, јер је успјешна борба против 
корупције и једна од обавеза наше земље за приступање Европској унији. 
Иако сукоб интереса не представља (сам по себи) ipso facto корупцију, познато је да 
сукоби између приватних интереса и дужности функционера у јавној управи могу да 
резултују корупцијом. Стога је спречавање сукоба интереса јавних функционера један од 
најефикаснијих начина спречавања корупције у јавном сектору.  
Од почетка примјене овог закона до данас остварени су релативно добри резултати, 
нарочито у сфери превенције. Иако се ради о једном од најригорознијих закона, не само у 
Босни и Херцеговини него и шире, неопходна је његова доградња и јасно успостављање 
односа, као и усаглашавање са другим законима. 
У свом досадашњем раду на примјени Закона уочено је сљедеће: 

-  поједине одредбе Закона непрецизне су и нејасне, а постоје и правне празнине, 
што Централној изборној комисији БиХ ствара тешкоће у његовој примјени. Ово је тим 
важније ако се има у виду тежина санкција које изриче Централна изборна комисија 
БиХ;  

- постојање супротних законских рјешења појединих закона и других нормативних 
аката, у односу на законе о сукобу интереса. Тако су, нпр. поједине владе, општински 
одборници и начелници општина чланови скупштина јавног предузећа, у складу са 
својим одлукама које су засноване на Закону о јавним предузећима или Закону о 
министарским, владиним и другим именовањима. О потреби усаглашавања различитих 
законских рјешења Централна изборна комисија БиХ обавијестила је Парламент 
Федерације БиХ и Владу Федерације БиХ али је очекивана активност ових надлежних 
институција изостала;  

- увођење скупштине јавних предузећа у закон довело је до тога да су сви 
функционери који посједују макар и једну дионицу у јавном предузећу по сили закона 
чланови скупштине тог јавног предузећа, што их доводи у сукоб интереса. Осим 
тога, Комисија за вриједоносне папире Федерације БиХ на захтјев Централне 
изборне комисије БиХ доставља извјештаје о власницима дионица, док Комисија за 
хартије од вриједности Републике Српске те податке не доставља уз образложење 
да се ради о службеној тајни, чиме се функционери који су  власници дионица 
доводе у неравноправан положај; 

- уочено је да поједина предузећа, у којима је већински државни капитал, нису 
извршила усклађивање са Законом о привредним друштвима, због чега је, према 
тренутној дефиницији јавног предузећа, практично немогуће утврдити да ли се 
ради о јавном или приватном предузећу; 
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- уочено је и постојање специфичних предузећа, попут СЕРДА, чији су оснивачи 
Кантон Сарајево, Град Сарајево, Град Источно Сарајево и 32 општине, тако да 
Скупштину СЕРДА чине премијер Кантона Сарајево, градоначелник Града Сарајева, 
градоначелник Града Источно Сарајево и начелници 32 општине. Досљедном 
примјеном закона, сви градоначелници и начелници општина из Федерације БиХ 
били би у сукобу интереса, што би довело до неједнаке примјене закона на 
функционере из Федерације БиХ и из Републике Српске. 

- нису сви директори и замјеници директора органа државне управе, агенција, 
дирекција, завода, установа и других институција у истом положају, јер се на једне, као 
носиоце извршних функција, примјењују одредбе закона о сукобу интереса, док се на 
друге, као државне службенике, не односи закон о сукобу интереса, иако су и они  
руководиоци институција које располажу значајним финансијским средствима (примјер 
директора Агенције за промоцију страних улагања); 

- подношење финансијских извјештаја дефинисано је Изборним законом Босне и 
Херцеговине и та обавеза односи се само на оне који су изабрани непосредно на 
изборима, док није прописана обавеза подношења финансијских извјештаја за именоване 
функционере, носиоце извршних функција и савјетнике; 

-  извршење санкције неподобности кандидовања које изриче Централна изборна 
комисија БиХ није до краја ријешено, тако да Централна изборна комисија БиХ одузима 
мандате изабраним члановима органа власти, у складу са чланом 1.10 Изборног закона 
Босне и Херцеговине, док именовани функционери и савјетници најчешће остају на 
својим функцијама и након правоснажности одлуке којом је изречена санкција због 
кршења одредби закона о сукобу интереса, а извршење је остављено на вољу органу који 
их је именовао; 

-   уочено је да се у појединим случајевима врше именовања лица којима је 
изречена санкција забране кандидовања на било коју функцију изабраног функционера, 
носиоца извршне функције и савјетника, чиме се доводи у питање поштовање 
принципа законитости и досљедног провођења закона, као и поштовање одлука 
надлежних органа; 

- постојеће новчане санкције у распону од 1.000 до 10.000 КМ не одражавају 
адекватну казнену политику у случајевима када је остварена велика имовинска 
корист, а прекршаји ове врсте нису инкриминисани као кривична дјела; 

- с обзиром на то да Централна изборна комисија БиХ поред Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ примјењује и Закон о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији БиХ и Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ, 
поставља се питање да ли нижи нивои власти могу својим законима да прописују 
надлежности државној институцији, као што је Централна изборна комисија БиХ, а да за 
то нису овлашћени  законом Босне и Херцеговине. Тиме се усложњава обим послова и 
трошкови које Централна изборна комисија БиХ има у њиховој примјени, тим прије што 
се новчане санкције уплаћују у буџете Федерације Босне и Херцеговине и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине, а сви трошкови истрага и евентуално изгубљених 
спорова на Суду Босне и Херцеговине иду на терет буџета институција Босне и 
Херцеговине; 

- поклони су прешироко дефинисани, тако да се и свакодневне уобичајене ситуације, 
које по својој природи не представљају коруптивно дјеловање, могу подвести под 
примање поклона; 
- уочено је да институције не достављају Централној изборној комисији БиХ 
информације о поклонима које су примили изабрани функционери, носиоци извршних 
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функција и савјетници. Наиме, чланом 10. Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти БиХ  дефинисано је да су „институције дужне информацију о предатим 
поклонима да доставе Централној изборној комисији БиХ у року 15 дана од дана 
сачињавања информације“. Ово рјешење није добро јер на овај начин може проћи и по 
неколико година прије него што институције саставе информацију о примљеним 
поклонима и доставе је Централној изборној комисији БиХ, а законом није предвиђена 
санкција за неизвршавање ове обавезе; 

- уочено је да један број институција и судова не сарађује на адекватан начин са 
Централном изборном комисијом БиХ по питању достављања информација које су 
Централној изборној комисији БиХ потребне ради провођења поступака (као што су 
Предсједништво БиХ, Министарство правде Федерације БиХ, Министарство рада и 
социјалне политике Федерације БиХ, Министарство финансија Кантона Сарајево и 
Општински суд Сарајево), при чему у закону нису предвиђени механизми да се ти 
субјекти обавежу на сарадњу са Централном изборном комисијом БиХ; 
- поједини изабрани функционери, носиоци извршних функција и савјетници избјегавају  
да Централној изборној комисији БиХ доставе попуњене обрасце личних података, на 
основу којих Централна изборна комисија БиХ формира базу података и обавља провјере, 
а законима о сукобу интереса није предвиђена санкција за такве изабране функционере, 
носиоце извршних функција и савјетнике; 

-   едукативна и информативна кампања о закону даје добре резултате, иако се она 
проводи тек средином мандата изабраних функционера, носилаца извршних 
функција и савјетника и зависи од донација међународних организација; 
-  повећан је тренд достављања захтјева за мишљење о постојању евентуалног сукоба 
интереса од лица која треба да буду именована на одређену дужност, као и од органа који 
су надлежни за таква именовања, чиме се избјегава именовање на евентуално неспојиву 
дужност. То је веома позитивна појава, будући да се настоји превентивно дјеловати да 
уопште не би настала ситуација која доводи до сукоба интереса, иако је уочено да се 
функционери у појединим случајевима касно обраћају Централној изборној комисији 
БиХ, односно када се већ налазе у ситуацијама које их доводе у сукоб интереса. 

На ова питања је Централна изборна комисија БиХ указивала и у својим претходним 
извјештајима. 

1.8. Циљеви 
 

С циљем досљедне примјене закона и стварања претпоставки за успостављање одговорне 
јавне власти, а у оквиру својих надлежности, утврђени су краткорочни и дугорочни 
циљеви. 

1.8.1. Краткорочни циљеви 
 

- доградња  Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ;  
- предузимање свих законских мјера за отклањање сукоба интереса 

изабраних функционера, носилаца извршне функције и савјетника; 
- континуирано праћење свих именовања; 

- активна кампања едукације функционера, невладиног сектора и нарочито 
медија; 

- ажурирање базе података; 
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- јачање активности Централне изборне комисије БиХ у области 
међународне сарадње које се односе на сукоб интереса и борбу против 
корупције. 

1.8.2. Дугорочни циљеви 
 
  Кроз примјену Закона треба обезбиједити: 

- савјесно и одговорно обављање јавне дужности; 
- придржавање етике позива и дужности; 

- стављање јавног интереса изнад приватног интереса; 
- јачање личне одговорности носилаца јавне дужности.  

1.9. Препоруке  
 

1. Потребно је отклонити постојеће нејасноће и непрецизности у 
Закону и ставити већи акценат на остварени финансијски 
интерес, умјесто на неспојивости функција; 

2. Неопходно је, у смислу закона о сукобу интереса, прецизније 
дефинисати јавна и приватна предузећа, као и обрте и самосталне 
дјелатности, те дефинисати који је то минимум вриједности 
дионица које неко треба да посједује да би дошао у сукоб интереса, 
односно степен учешћа у одлучивању и на тај начин искључити мале 
дионичаре као чланове скупштина јавних и приватних предузећа. 

3. Потребно је ускладити Закон о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ са другим законима на државном и 
ентитетском нивоу који се на посредан или непосредан начин 
односе на ову област; 

4. Ускладити законодавства из области сукоба интереса 
поштујући генералне препоруке Европске комисије за 
демократију путем закона (Венецијанска комисија), дате у 
Мишљењу број 560/2009 од 4.06.2010. године, (Прилог 4); 

5. У околностима када ентитети  и Брчко Дистрикт БиХ имају 
властите законе о сукобу интереса, одредбе тих закона не смију 
да буду у супротности са Законом о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ; 

6. Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ треба 
допунити стварањем законског основа тако да се ентитетима и 
Брчко Дистрикту БиХ омогући да провођење њихових закона дају у 
надлежност Централној изборној комисији БиХ, као и да се 
предвиди да се дио средстава од наплате новчаних санкција 
изречених по тим законима уплаћује у буџет институција БиХ; 

7. С обзиром на чињеницу да сви који су изабрани на непосредним и 
посредним изборима имају обавезу достављања финансијских 
извјештаја у складу са Изборним законом, ту исту обавезу треба 
увести и за све остале функционере на које се односи закон о сукобу 
интереса, а који нису изабрани директно на изборима, као и 
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предвидјети санкције за недостављање извјештаја или  за 
достављање лажних података и непотпуних извјештаја; 

8. Ријешити питање неједнакости правних посљедица по изабране 
функционере са једне стране, и именоване функционере и 
савјетнике са друге стране, када је у питању извршавање одлука 
Централне изборне комисије БиХ. Садашња недореченост 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ 
омогућава именованим функционерима и савјетницима да остају 
на својим функцијама и након правоснажности одлуке 
Централне изборне комисије БиХ, јер је извршење остављено на 
вољу органу који их је именовао, док се изабраним функционерима 
одузима мандат у складу са Изборним законом БиХ;  

9. Требало би преиспитати санкцију забране кандидовања која за 
собом повлачи губитак мандата изабраних функционера, а што је 
упитно са аспекта поштовања Европске конвенције о људским 
правима и њених протокола и Устава БиХ; 

10. Потребно је дефинисати који државни службеници, као 
руководиоци и наредбодавци за финансијска средства, треба да 
потпадају под одредбе закона о сукобу интереса; 

11. Потребно је јасније дефинисати обавезу органа власти, 
институција и судова на свим нивоима у Босни и Херцеговини да 
сарађују са Централном изборном комисијом БиХ; 

12. Повећати новчане санкције у случајевима када је остварена 
знатна  имовинска корист; 

13. Одредбе које се односе на поклон треба прецизирати, а 
дефиницију свести само на оне поклоне који заиста могу да 
представљају коруптивне активности; 

14. Дефинисати обавезу институција да Централној изборној 
комисији БиХ достављају полугодишње извјештаје о примљеним 
поклонима и увести санкцију за недостављање ових извјештаја; 

15. Законом дефинисати обавезу свих институција и појединаца 
надлежних за именовања да прије именовања на јавне функције 
провјере код Централне изборне комисије БиХ да ли кандидати 
за поједине функције имају изречену санкцију због сукоба 
интереса; 

16.  Неопходна је свеобухватна едукација из области сукоба интереса 
за изабране функционере, носиоце извршних функција и савјетнике, 
те медије и невладине организације и то одмах након проведених 
избора, за шта је потребно предвидјети одговарајућа средства у 
буџету; 

17. Рок од три дана за подношење оставке на сваку од неспојивих 
функција и послова је кратак и требало би га повећати; 

18. Након успостављања Агенције за борбу против корупције, 
Централна изборна комисија БиХ треба са њом успоставити 
сарадњу на институционалном нивоу. 
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Прилог 1. - Преглед упита који су постављени Централној изборној комисији БиХ 
 
 

РЕД. 
 БР. ЗАХТЈЕВ УПУТИО ПРЕДМЕТ УПИТА НИВО 

ВЛАСТИ 

1 РАМИЗ ЏАФЕРОВИЋ  
Да ли је Скупштина Развојне банке ФБиХ, коју у складу са чланом 10. Закона о Развојној банци 
Федерације БиХ чини Влада ФБиХ у сукобу интереса према Закону о сукобу интереса у 
органима власти у ФБиХ. 

ФБиХ 

2 

САВЕЗ 
ДЕМОБИЛИСАНИХ 

БОРАЦА ОДБРАМБЕНО 
ОСЛОБОДИЛАЧКОГ 

РАТА 92-95  

Да ли је Омер Хелда, вијећник у Општинском вијећу Травник у сукобу интереса, с обзиром да је: 
1. запосленик у Кабинету начелника Општине Травник 
2.предсједник Скупштине демобилисаних бораца одбрамбено-ослободилачког рата 92-95 и члан 
Управног одбора Савеза демобилисаних бораца одбрамбено-ослободилачког рата 92-95 
Федерације БиХ. 
3.члан више надзорних одбора. 

ФБиХ 

3 МАРИНА ДЕРОЊИЋ 

Да ли доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти ФБиХ уколико 
државни службеници и руководећи државни службеници буду предложени и изабрани за 
чланове надзорних одбора у јавним предузећима према којима овлашћења и обавезе власника по 
основу државног капитала врше тијела/органи града Мостара 

ФБиХ 

4 САМИР БУРЗИЋ 
Да ли је  сукобу интереса истовремено обављање  функције директора Основне школе 
"Острожац" у Цазину и функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
"Водовод" Цазин. 

ФБиХ 

5 МУЈО НЕШУСТ Да ли је вијећник у Општинском вијећу Јајце у сукобу интереса с обзиром да је истовремено 
сувласник и директор приватне фирме која је склапала уговоре са Општином Јајце. ФБиХ 
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6 СЕНА СОФТИЋ 

Да ли се може пријавити на конкурс за мјесто директора Јавне установе Завод за хитну 
медицинску помоћ Кантон Сарајево лице које је одлуком Владе Кантона Сарајево именовано за 
члана Управног одбора ЈУ Завод за хитну медицинску помоћ Кантон Сарајево и за предсједницу 
Управног одбора ЈУ Општа болница "Прим. Абдулах Накаш". 

ФБиХ 

7 ЕНЕС ШАЧИЋ 
Да ли би довело до сукоба интереса евентуално именовање на функцију генералног директора 
Јавне установе Дом здравља Кантона Сарајево док истовремено обавља функцију вијећника у 
Општинском вијећу Илиџа. 

ФБиХ 

8 
МИНИСТАРСТВО 
ПРАВДЕ УНСКО-

САНСКОГ КАНТОНА 

Да ли је именовање члана привременог Управног одбора Универзитета у Бихаћу у сукобу 
интереса са његовим именовањем на функцију проректора за финансије и развој Универзитета у 
Бихаћу. 

ФБиХ 

9 СТЈЕПАН ХЕРЦЕГ  
Да ли доводи до сукоба интереса уколико општински вијећник посједује фирму, која послује са 
Општином Купрес у износу преко 5.000,00 КМ, те коме се изричу санкције уколико се утврди 
постојање сукоба интереса. 

ФБиХ 

10 КУД "САНСКИ БИСЕРИ" Да ли општински вијећник може истовремено да обавља и функцију члана управног или 
надзорног одбора удружења грађана. ФБиХ 

11 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
УНИЈА БиХ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би вијећник у Општинском вијећу Калесија 
конкурисао на функцију директора Основне школе "Вуковија". ФБиХ 

12 АБДУЛАХ СУЉКАНОВИЋ Да ли би довело до сукоба интереса уколико би као вијећник у Опћинском вијећу Калесија 
истовремено обављао и функцију директора ЈУ Основне школе "Вуковија". ФБиХ 

13 ИЛИЈА БЕРНАТОВИЋ 

Да ли доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти ФБиХ уколико 
наставник у основној школи буде на одсуству за вријеме обављања функције посланика у 
скупштини кантона, те се након истека мандата посланика врати на обављање послова 
наставника у основној школи. 

ФБиХ 
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14 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ 
КУПРЕС 

Да ли доводе до сукоба интереса сљедеће ситуације: 
1. Уколико директор Центра за социјални рад Купрес, којег именује Општинско вијеће Купрес, 
истовремено обавља и функцију члана скупштине јавног предузећа, којем је оснивач Општина 
2. Уколико помоћник општинског начелника за привреду, финансије и питања бранилаца 
истовремено обавља и функцију члана скупштине јавног предузећа, којем је оснивач Општина. 

ФБиХ 

15 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 
И ЗАШТИТЕ ОКОЛИША 

КАНТОНА САРАЈЕВО 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико помоћник главног директора јавног комуналног 
предузећа истовремено обавља и функцију члана надзорног одбора истог јавног предузећа. ФБиХ 

16 ФЕРИД Т. СЕЛМАНОВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа БиХ Пошта д.о.о.Сарајево, функције директора Службе за правне, кадровске и 
опште послове ЈП БиХ Пошта д.о.о.Сарајево и функције предсједника Управног одбора Дома 
здравља. 

ФБиХ 

17 ТИЏА ХРЊИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико је Шатор Адиса именована за члана Управног одбора 
ЈУ Завод за јавно здравство ХНК, док истовремено њен супруг Елмир Шатор обавља функцију 
члана Управног одбора Завода здравственог осигурања ХНК, који директно финансирају ЈУ 
Завод за јавно здравство. 

ФБиХ 

18 МЕХМЕД ПОЈСКИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције федералног истражног 
инспектора у Федералној порезној управи и функције предсједника кантоналног одбора 
политичке странке. 

ФБиХ 

19 ИВИЦА ЈОЗИЋ Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Скупштини 
Кантона 10 и функције директора Кантоналне болнице у Ливну. ФБиХ 
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20 ТОМИСЛАВ ДОНДРАС Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у Општинском 
вијећу Какањ и функције директора основне школе. ФБиХ 

21 ЏЕВАД БЕЋИРОВИЋ  
 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције начелника Општине Центар и 
функције члана Управног одбора Фудбалског клуба "Сарајево". ФБиХ 

22 МИРКО ПАВЛОВИЋ 

Да ли би довеле до сукоба интереса сљедеће ситуације: 
1. Уколико би лице које је члан Надзорног одбора јавног предузећа "Комунално Неум" д.о.о., а 
које се налази сљедеће на листи за вијећника у општинском вијећу, прихватило мјесто вијећника; 
2. Уколико лице које је директор Градске апотеке у Неуму и члан Управног одбора Дома 
здравља Неум, а које се налази на листи за вијећника у општинском вијећу, прихвати мјесто 
вијећника. 

ФБиХ 

23 ТЕУФИК ЗАХИРОВИЋ 

Да ли доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у ФБиХ уколико 
вијећник потпише уговор са Општином Градачац о пружању услуга мртвозорника, односно 
колика је вриједност уговора о пружању личних услуга, на годишњем нивоу дозвољена 
наведеним Законом, узимајући у обзир члан 8. наведеног Закона. 

ФБиХ 

24 ЈАСМИНА ХОЏБО 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико државни службеник, који је запослен у министарству 
унутрашњих послова на пословима стручног сарадника у сектору за подршку, а који није 
овлашћени службеник према Закону о Министарству унутрашњих послова, нити руководећи 
државни службеник, обавља и функцију члана надзорног одбора неког јавног предузећа или 
другог предузећа са већинским државним капиталом. 

ФБиХ 
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25 АДМИР ХАСАНСПАХИЋ 
Да ли би довело до сукоба интереса прихватање функције директора Јавне здравствене установе 
бањско-рекреативни центар "Акватерм" Олово од стране предсједника Надзорног одбора Јавног 
предузећа Шумско-привредно друштво ЗДК Завидовићи. 

ФБиХ 

26 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ 
ГРАДАЧАЦ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник општинског вијећа потпише уговор са 
Општином Градачац о пружању услуга за новчану накнаду, односно колика је дозвољена 
вриједност уговора о пружању услуга, на годишњем нивоу. 

ФБиХ 

27 АЛЕМ КУКИЋ 

Да ли доводе до сукоба интереса сљедеће ситуације: 
1. Обављање функције члана школског одбора у основној школи из реда наставника и функције 
директора у другој основној школи; 
2. Обављање функције члана управног одбора факултета и функције директора основне школе. 

ФБиХ 

28 СЕНАД ЗАКЕТОВИЋ Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције директора основне школе и 
функције члана општинског извршног одбора политичке странке. ФБиХ 

29 АБДУЛАХ ГАРАЧА 
Да ли доводи до сукоба интереса кандидовање за директора рудника или извршног директора 
рудника са позиције посланика у Парламенту ФБиХ, као и истовремено обављање функције 
извршног директора рудника и посланика Парламента ФБиХ. 

ФБиХ 

30 ЗЕЈНИЛ ДУРМО 

Да ли је рјешење Владе ФБиХ о именовању члана привременог Надзорног одбора јавног 
предузећа "Босанскохерцеговачке шуме" Сарајево, у складу са чланом 4. став (1) Закона о сукобу 
интереса у органима власти у ФБиХ, односно може ли Влада ФБиХ да обавља функцију 
скупштине јавног предузећа "Босанскохерцеговачке шуме" Сарајево. 

ФБиХ 
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31 

МАНДАТНО-
ИМУНИТЕТСКА 

КОМИСИЈА ДОМА 
НАРОДА ПАРЛАМЕНТА 

ФБиХ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико делегат у Дому народа Парламента ФБиХ истовремено 
обавља функцију вршиоца дужности декана факултета. ФБиХ 

32 СКУПШТИНА КАНТОНА 
САРАЈЕВО 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико посланик у кантоналној скупштини истовремено 
обавља функцију вршиоца дужности декана факултета, с обзиром да избор на функцију декана 
није коначан. 

ФБиХ 

33 КАНИТА МУЈАНОВИЋ Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник у општинском вијећу истовремено обавља 
функцију савјетника у кантоналном министарству образовања. ФБиХ 

34 
МИНИСТАРСТВО 

СТАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
КАНТОНА САРАЈЕВО 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико би лица која имају статус носилаца извршних 
функција била именована на функције чланова Управног одбора Кантоналног стамбеног фонда 
Сарајево. 

ФБиХ 

35 ФУАД КАСУМОВИЋ 
Да ли би довело до сукоба интереса уколико би супруга изабраног функционера, по занимању 
доктор медицине, преузела дужност члана Управног одбора Јавне установе Кантонална болница 
Зеница. 

БиХ 

36 БЕСИМА БРДАРЕВИЋ 

Да ли би постојао сукоб интереса у ситуацији да се лице, које обавља функцију директора 
подружнице јавног предузећа и функцију члана надзорног одбора дионичарског друштва, 
кандидује на изборној листи за одређени ниво власти на предстојећим изборима, и да ли тек 
након што буде изабрано може да поднесе оставку на сваку од споменутих функција, које 
тренутно обавља. 

ФБиХ 
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37 ШЕВАЛИЈА ЂОНЛИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би општински вијећник, истовремено обављао и 
дужност предсједника скупштине општинског ногометног савеза, с обзиром да се ради о 
спортској организацији, регистрованој у складу са Законом о удружењима и фондацијама која се 
дијелом финансира из буџета општине у износу мањем од 10.000,00 КМ и у којој предсједник 
скупштине није овлашћен за обављање финансијских трансакција. 

ФБиХ 

38 ЗАИМ ИМАМОВИЋ - 
КАЗЕ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико би супруга посланика у Скупштини Зеничко-добојског 
кантона и делегата у Дому народа Парламента ФБиХ била именована за члана Управног одбора 
Јавне здравствене установе "Кантонални завод за борбу против болести зависности Зеница". 

ФБиХ 

39 ДАНИЈЕЛА 
МАРТИНОВИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би прихватила обављање функције члана Управног 
одбора Удружења грађана Друштво економиста Сарајево док истовремено обавља функцију 
посланика у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

ФБиХ 

40 СЕАД ХАСИЋ Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Скупштини 
Тузланског кантона и функције секретара-волонтера Црвеног крижа/крста Општине Тузла. ФБиХ 

41 ХСС - НХИ Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник у општинском вијећу истовремено обавља 
функцију савјетника у Министарству за саобраћај и комуникације Босне и Херцеговине. ФБиХ 

42 АЛИСА ИБРАКОВИЋ 
Да ли би довело до сукоба интереса уколико као именовани руководилац, замјеник директора 
Агенције за предшколско, основно и средње образовање, буде именована за члана Управног 
одбора Јавне установе "Дом и породица" Зеница. 

БиХ 
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43 СЕЛВЕР ДИЗДАР Да ли доводи до сукоба интереса уколико се кандидује и заснује радни однос као директор неке 
од државних основних школа у Зеници, с обзиром да је вијећник у Општинском вијећу Зеница. ФБиХ 

44 СЕМИН ЖДРАЛОВИЋ 

Да ли је ријешен сукоб интереса чланова Владе Средњобосанског кантона који врше функцију 
Скупштине Јавног предузећа Шумскопривредног друштва "Средњобосанске шуме", измјенама и 
допунама кантоналног Закона о шумама, којима је предвиђено да сваки члан Владе опуномоћи 
по једног пуномоћника, који ће обављати функцију Скупштине друштва. 

ФБиХ 

45 
МЕХМЕД 

ХАЏИСАЛИХОВИЋ И 
АЛЕН КАТОВИЋ 

Да ли члан управног одбора јавне здравствене установе, а који је истовремено аплицирао за 
мјесто директора те исте установе, може да учествује у раду управног одбора, односно може ли 
да учествује у гласању и доношењу одлука тог управног одбора, а везано за избор и именовање 
директора. 

ФБиХ 

46 АЛИЈА МУЛАОМЕРОВИЋ 

Да ли се запосленица, која је тренутно распоређена на послове и радне задатке помоћника 
директора за медицинске послове, могла да пријави на конкурс за мјесто директора Јавне 
установе Завод за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево, с обзиром да је одлуком Владе 
Кантона Сарајево именована за члана Управног одбора Јавне установе Завод за хитну 
медицинску помоћ Кантона Сарајево и за предсједницу Управног одбора Јавне установе Општа 
болница "Примаријус Абдулах Накаш". 

ФБиХ 
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47 АЛИЈА МУЛАОМЕРОВИЋ 

Да ли кандидат за мјесто директора Јавне установе Завод за хитну медицинску помоћ Кантона 
Сарајево, који је истовремено и члан Управног одбора јавне установе Завод за хитну медицинску 
помоћ Кантона Сарајево, приликом гласања Управог одбора за именовање директора, има право 
гласа,односно да ли може гласати сам за себе. 

ФБиХ 

48 НУРУДИН ЏИХО 

Да ли Мирсад Делалић може да врши функцију замјеника директора Фонда меморијала, с 
обзиром да му је изречена санкција неподобност кандидовања за било коју функцију изабраног 
функционера, носиоца извршне функције или савјетника у периоду од четири године од 
почињеног прекршаја. 

ФБиХ 

49 СЛАВЕН КОВАЧЕВИЋ 

Захтјев на давање мишљења на сљедећа питања: 
1. да ли би био у сукобу интереса у 2009. години, сходно члану 12. Закона о сукобу интереса у 
органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине, вијећник у Општинском вијећу Центар 
Сарајево који истовремено обавља функцију овлашћеног лица - генералног секретара  
Универзитетско-спортског друштва "Босна", које има статус удружења и које је основано у 
складу са Законом о удружењима и фондацијама Федерације Босне и Херцеговине, а којем 
удружењу су у току 2009. године додијељена буџетска средства у износу од 23.000 КМ. 
2. у којим ситуацијама долази до сукоба интереса у складу са чланом 12. и које се санкције могу 
изрећи у складу са чланом 16. Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 

ФБиХ 

50 ДАМИР ХАЏИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник у општинском вијећу истовремено обавља 
послове приправника у Јединственом општинском органу управе и посебних општинских 
служби Општине Нови Град Сарајево. 

ФБиХ 
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51 ЕРМИН ХАЈДЕР 
Да ли би довело до сукоба интереса да је супруга  начелника Општине Босански Петровац и 
члана Скупштине АРДЕ-е изабрана да обавља послове менаџера за развој стратегије и стратешко 
планирање у АРДА-и (Акредитована регионална агенција сјеверозападне БиХ). 

ФБиХ 

52 ФУАД СЕЛИМБАШИЋ Да ли доводи до сукоба интереса уколико се вијећник у општинском вијећу пријави на конкурс 
за радно мјесто директора јавне установе основне школе, чији је оснивач кантон. ФБиХ 

53 АМИРА ТУРБИЋ-
ХАЏАГИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса  истовремено обављање функције члана  Предсједништва 
Општинског одбора Савеза за бољу будућност Босне и Херцеговине и функције предсједника 
Школског одбора Јавне установе Гимназија "Меша Селимовић" у Тузли. 

ФБиХ 

54 ПЕРО ЛУЈИЋ 

Да ли је у сукобу интереса вијећник Општинског вијећа Усора Јозо Гргић, с обзиром да је са 
Општином Усора потписао уговор о имплементацији потицајних средстава у износу 35.000 КМ 
као потицај за покретање предузетничке активности, да ли може да врши функцију вијећника те 
да ли постоји одговорност општинског начелника за потписивање наведеног уговора. 

ФБиХ 

55 ХАЛИМ СПАХИЋ Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у општинском 
вијећу и функције члана управног одбора основне школе, која је у надлежности кантона. ФБиХ 

56 МУХАМЕД ХАЏИПАШИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса избор на јавном конкурсу за предсједника Управног одбора 
Јавне установе Завод за просторно уређење града Бихаћа, чији је оснивач Општинско вијеће 
Бихаћ, с обзиром да је супруга истовремено посланик у Скупштини Унско-санског кантона. 

ФБиХ 
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57 САМИР МАЗАЛОВИЋ Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник у Општинском вијећу Кладањ буде изабран 
за директора Јавне установе Основна школа "Кладањ". ФБиХ 

58 ДАНИЈЕЛА 
МАРТИНОВИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би прихватила да обавља функцију члана невладине 
хуманитарне организације Лионс Клуб Сарајево-Олимпијски град док истовремено обавља 
функцију посланика у Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине. 

ФБиХ 

59 

СТРУЧНА СЛУЖБА 
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

И ОПШТИНСКОГ 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

КЛАДАЊ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико у надзорни одбор јавног предузећа буде именован 
кандидат, чији брат у том предузећу има дионице у вриједности 10.900,00 КМ, а брат његове 
супруге посједује дионице у вриједности 15.000,00КМ, те ако постоји сукоб интереса у 
конкретном случају, да ли тај сукоб произилази због дионичарског учешћа његовог брата или 
због дионичарског учешћа брата његове супруге. 

ФБиХ 

60 АЛЕН ТАЛЕТОВИЋ 

Да ли општински вијећници као изабрани функционери у представничком органу локалних 
заједница могу истовремено да примају новчану накнаду за свој рад (паушал) али и накнаду за 
рад у посебним комисијама и колегијуму општинског вијећа као радним органима овог 
представничког органа, а које нису установљене законима виших органа власти већ њиховим 
сопственим унутрашњим актима. 

ФБиХ 

61 МЛАДЕНКО ЧАВАРА Да ли доводи до сукоба интереса истовремено  обављање функције предсједавајућег општинског 
вијећа и функције посланика у кантоналној скупштини. ФБиХ 

62 НАФИЗ БАЛИХОЏИЋ 
Да ли би довело до сукоба интереса да је Есад Ајановић изабран у Управни одбор Јавне установе 
"III Основна школа" Оборци, из реда наставника, с обзиром да његова супруга истовремено 
обавља послове наставника у истој школи. 

ФБиХ 
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63 РИЗАМА ТУКУЉ 

У којем моменту је општински вијећник обавезан да поднесе оставку на дужност вијећника, да 
не би дошло до повреде одредби Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине, с обзиром да је претходно на јавном конкурсу за директора јавног 
предузећа изабран као најуспјешнији кандидат и требало би да преузме дужност директора 
јавног предузећа. 

ФБиХ 

64 ОМЕР ИБРИШИМОВИЋ 

Да ли сљедеће ситуације доводе до сукоба интереса:  
1) уколико запосленици Јавне установе Дом здравља Сребреник, а нарочито директор и замјеник 
директора истовремено обављају и  функцију вијећника у Општинском вијећу Сребреник и 
учествују у изјашњавању Општинског вијећа о Извјештају о раду Јавне установе Дом здравља 
Сребреник, капиталним инвестицијама у здравству и другим питањима из домена здравства о 
којима одлучује Општинско вијеће Сребреник. 
2) ко је обавезан да упозори општинске вијећнике прије изјашњавања и расправљања о 
појединим питањима да постоји могућност сукоба интереса, те да се исти суздрже приликом 
расправе и изјашњавања о конкретном случају. 
3) да ли општинска изборна комисија има обавезу подношења годишњег извјештаја о свом раду 
општинском вијећу те да ли постоји законска препрека за увођење такве обавезе. 

ФБиХ 

65 ЕДИН МУКИЋ 

Захтјев за одговор на сљедећа питања:  
1. Да ли је у сукобу интереса, сходно члану 12. Закона о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији Босне и Херцеговине, вијећник у Општинском вијећу Јајце који истовремено обавља 
и функцију предсједника Општинске организације  РВИ Јајце која је у току 2009. године 
финансирана у износу 2.571,00 КМ 
2. Да ли је могуће избјећи сукоб интереса, уколико у року од 3 дана, након што на рачун 
удружења буду достављена одређена средства, поднесете оставку на мјесто предсједника 
удружења. 

ФБиХ 
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66 ШЕФИК АРНАУТОВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у општинском 
вијећу и функције предсједника удружења књижевника и филмских радника, односно 
предсједника удружења ликовних умјетника, с обзиром да наведена удружења своје програмске 
пројекте финансирају средствима из буџета. 

ФБиХ 

67 АРЗИЈА МАХМУТОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције в.д. предсједника Управног 
одбора Јавне установе "Дјеца Сарајева " и функције секретара Управе за инспекцијске послове у 
Кантону Сарајево. 

ФБиХ 

68 ХАЛИД ЧОКИЋ 
Да ли би довело до сукоба интереса уколико би у Управни одбор Јавне здравствене установе 
Дом здравља Живинице били изабрани помоћник директора за разне области, шеф диспанзера 
или службе, односно власник приватне здравствене ординације. 

ФБиХ 

69 ХАРУН БРКИЋ 
Да ли би доводи до сукоба интереса избор директора клиника у Универзитетско клиничком 
центру Тузла у Управни одбор Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар 
Тузла. 

ФБиХ 

70 

 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 

УНИЈА БИХ НОВО 
САРАЈЕВО 

Захтјев за мишљење за сљедећа питања: 
1) како посланик СДА у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 
може да обавља наведену функцију док истовремено његов брат обавља функцију декана 
Машинског факултета у Сарајеву. 
2) ко по закону о сукобу интереса треба да буде смијењен са својих функција 
3)која је државна институција овлашћена да изврши поврат нелегално стечених буџетских 
средстава 
4) ко је одговоран и какве санкције ће се предузети против одговорних правника који су знали за 
наведену ситуацију. 

БиХ 

71 ЕЛВИС ЖИВКОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса обављање функције посланика у кантоналној скупштини, и 
истовремено кандидовање и евентуални избор за директора јавног предузећа, које је у 
власништву општине. 

ФБиХ 
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72 СКУПШТИНА КАНТОНА 
САРАЈЕВО 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико изабрани функционери истовремено обављају 
функцију члана Управљачког одбора, именованог од стране Владе Кантона Сарајево и 
надлежног за имплементацију Акционог плана за реализацију информационо-комуникационе 
технологије у здравству Кантона Сарајево. 

ФБиХ 

73 АРИФ ВЕЛИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса обављање функције члана Управног одбора Кантоналне Јавне 
установе за заштићена природна подручја "Врело Босне", "Бијанбаре" и "Скакавац", и 
истовремено кандидовање и евентуални избор на Општим изборима 2010. године као посланика 
у кантоналној скупштини или посланика у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине. 

ФБиХ 

74 МИРСАД ДЕЛАЛИЋ 

Да ли може и даље да врши функцију вршиоца дужности предсједника Скупштине Кантоналног 
јавног комуналног предузећа "Покоп", и да ли може да се кандидује за члана управног одбора, 
надзорног одбора, скупштине, управе или менаџмента наведеног предузећа, с обзиром да је 
Централна изборна комисија БиХ изрекла санкцију неподобност кандидовања за било коју 
функцију изабраног функционера, носиоца извршне функције или савјетника у периоду од 4 
(четири) године од почињеног прекршаја. 

ФБиХ 

75 САФЕТА СЕЈДИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би се приватно предузеће "Сејдић комерц"д.о.о 
Оџак, у којем су овлашћена лица отац и брат министра правосуђа и управе у Посавском кантону, 
пријавило и прошло јавни конкурс за одабир корисника грант средстава "Трансфер за потицај и 
развој предузетништва и обрта" расписан од стране Федералног министарства развоја и 
предузетништва и обрта и "потицај производњи и преструктурисање индустрије и рударства " за 
2010 годину, расписан од стране Федералног министарства енергије, рударства и индустрије. 

ФБиХ 
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76 ЕЛВИРА БЕШЛИЈА 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције генералног секретара у 
Савезу параплегичара и обољелих од дјечје парализе Федерације Босне и Херцеговине и 
функције члана Управног одбора Удружење параплегичара и обољелих од дјечје парализе 
Кантона Сарајево, који су регистровани у складу са Законом о удружењима и фондацијама 
Федерације Босне и Херцеговине. 

ФБиХ 

77 СКУПШТИНА КАНТОНА 
САРАЈЕВО 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико посланик у кантоналној скупштини истовремено 
обавља и функцију декана факултета. ФБиХ 

78 СЕМИХА БОРОВАЦ 

Да ли би довеле до сукоба интереса сљедеће ситуације: 
1) Истовремено обављање функције савјетника премијера Федерације Босне и Херцеговине и 
функције члана Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и 
поштовање људских права лица  над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које 
је изрекао у кривичном поступку Суд БиХ, страни судови за дјела предвиђена Кривичним 
законом Босне и Херцеговине или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине 
2)Истовремено обављање функције члана Комисије за концесије Федерације Босне и 
Херцеговине и функције члана Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, 
поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и 
друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за 
дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором, чији је 
потписник Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине. 

ФБиХ 

79 
ПСИХИЈАТРИЈСКА 

БОЛНИЦА КАНТОНА 
САРАЈЕВО 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције помоћника начелника 
општине за урбанизам и функције предсједника управног одбора у јавној установи, чија је 
дјелатност здравство. 

ФБиХ 

80 

КАНТОНАЛНИ ОДБОР 
СТРАНКЕ 

ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 
ЗЕНИЧКО-ДОБОЈСКОГ 

КАНТОНА 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у кантоналној 
скупштини и функције директора јавне установе. ФБиХ 
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81 ШАХОВСКА УНИЈА БИХ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције члана Управног одбора 
Шаховске уније БиХ и послова судије на такмичењима које организује Шаховска унија БиХ, 
обзиром да се на регуларност суђења улаже приговор наведеном управном одбору. 

ФБиХ 

82 НЕБОЈША СИМИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у Општинском 
вијећу Ново Сарајево и послова волонтера у Јединственом општинском органу управе Општине 
Ново Сарајево. 

ФБиХ 

83 МУХАМЕД РАМОВИЋ Да ли општински вијећник и начелник општине имају право на накнаду за присуствовање 
сједницама у Општинском штабу Цивилне заштите. ФБиХ 

84 ТАРИК ОМЕРХОЏИЋ Да ли би довело до сукоба интереса уколико би вијећник конкурисао на мјесто директора 
односно извршног органа установе чији је оснивач општина у којој обавља функцију вијећника. ФБиХ 

85 НЕВЕНКО СУШАЦ 

Да ли доводи до сукоба интереса  уколико је руководећи државни службеник, шеф Службе 
унутрашњег надзора, који је истовремено дионичар ЈП "Цесте"д.д Мостар и пуномоћник малих 
дионичара на скупштинама Јавног предузећа "Цесте" д.д Мостар, а супруг извршни директор 
наведеног предузећа. 

ФБиХ 

86 ЛЕЈЛА МУЈКАНОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса обављање страначке функције у општинском или кантоналном 
одбору и истовремено обављање функције члана управног или надзорног одбора у државном или 
приватном предузећу и јавним установама. 

ФБиХ 

87 БОРИС МЕДИЋ 

Да ли би дошло до сукоба интереса уколико би члан Надзорног одбора Јавног предузећа 
Шумскопривредно друштво "Средњобосанске  шуме"/Шуме Средишње Босне конкурисао на 
функцију директора у истом друштву, с обзиром да директора именује надзорни одбор 
наведеног јавног предузећа. 

ФБиХ 
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88 АМИРА ХУСАРИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би у вријеме док обавља функцију вијећника у 
Општинском вијећу Сребреник, приватно предузеће у којем је овлашћено лице закључило 
уговор са Општином Сребреник о суфинансирању приправничког стажа  за лица која  би 
приправнички стаж обавила у тој приватној фирми, а у сврху подстицаја запошљавања 
приправника. 

ФБиХ 

89 СЕЈДИНОВИЋ СЕМИР 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би, у вријеме док обавља  функцију посланика у 
Скупштини Зеничко-добојског кантона, Општина Тешањ додијелила потицајна средства 
Агенцији за рачуноводство и пословно савјетовање Шије-Тешањ чији је власник и у којој обавља 
функцију овлашћеног лица. 

ФБиХ 

90 
ФЕДЕРАЛНО 

МИНИСТАРСТВО РАДА И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

Да ли би дошло до сукоба интереса уколико би кандидат који обавља функцију савјетника 
министра конкурисао и евентуално био предложен за именовање на функцију директора 
Федералног завода за запошљавање. 

ФБиХ 

91 МУСТАФА ЏАФИЋ 
Да ли постоји сукоб интереса ако директор Јавне установе "Друга основна школа Мостар", чији 
је оснивач Град Мостар, истовремено обавља функцију члана привременог Надзорног одбора у 
Јавном предузећу "Депонија " Мостар. 

ФБиХ 

92 ОМЕР БЕГОВИЋ 
Да ли би дошло до сукоба интереса уколико би директор основне школе која је основана као 
јавна установа конкурисао и евентуално био изабран на функцију члана Управног одбора Јавне 
установе "Међународни центар за дјецу и омладину Ново Сарајево". 

ФБиХ 

93 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ 
БУГОЈНО 

Да ли постоји одговорност предсједника Општинске изборне комисије Бугојно због тога што 
није упозорио вијећнике Општинског вијећа Бугојно да се налазе у сукобу интереса, с обзиром 
да је био упознат са висином средстава која су предвиђена у буџету Општине Бугојно за 
финансирање удружења чији су представници вијећници. 

ФБиХ 
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94 ЕСАД ВЕЛИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико предсједник Општинске изборне комисије Трново 
истовремено обавља и функцију вршиоца дужности предсједника Скупштине Јавног комуналног 
предузећа Трново д.о.о Трново. 

ФБиХ 

95 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ 
ФОЈНИЦА 

Да ли би дошло до сукоба интереса уколико би директор Јавне установе "Дом здравља" у 
Фојници конкурисао и евентуално био изабран на функцију посланика у Скупштини 
Средњобосанског кантона. 

ФБиХ 

96 МЕХМЕД АЛИБЕГОВИЋ 
Да ли постоји сукоб интереса ако члан Надзорног одбора Привредног друштва "Велепромет-
малопродаја" д.д Високо, истовремено обавља и функцију члана Надзорног одбора у Јавном 
предузећу "Градска Гробља" Високо. 

ФБиХ 

97 МЛАДЕН 
МИЛОСАВЉЕВИЋ 

Да ли постоји сукоб интереса ако предсједник управног одбора високошколске институције 
истовремено обавља и послове професора изборног предмета у истој институцији, а који има 
статус државног службеника. 

ФБиХ 

98 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ 
ВИСОКО 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у општинском 
вијећу и функције директора јавне установе. ФБиХ 

99 ЗДРАВКО МАРКОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико послове Скупштине Јавног предузећа "Радиопостаја 
Орашје" д.о.о Орашје врши Општинско вијеће Орашје, те ако у наведеном случају постоји сукоб 
интереса, ко би требало да чини скупштину наведеног предузећа. 

ФБиХ 

100 ЕЛВИР ЛОЈИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би се посланик у Скупштини Кантона Сарајево 
пријавио на конкурс на мјесто у надзорном одбору једног од кантоналних јавних комуналних 
предузећа и уколико прође на конкурсу да с тим даном поднесе оставку на мјесто посланика у 
Скупштини Кантона Сарајево. 

ФБиХ 
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101 

КАНТОНАЛНО ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗОИ 84-

ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР 
САРАЈЕВО Д.О.О 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико на конкурс за избор и именовање чланова Надзорног 
одбора Кантоналног јавног комуналног предузећа ЗОИ 84 -Олимпијски центар Сарајево д.о.о 
Сарајево, аплицирају лица која у друштвима (облици: д.д;д.о.о; већински државни капитал; 
већински приватни капитал) имају заснован радни однос на радним мјестима директор и 
извршни директор. 

ФБиХ 

102 ЉУБО БЕШЛИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције градоначелника Града 
Мостара са функцијом члана Управног одбора Независног оператера система за преносни систем 
у Босни и Херцеговини. 

ФБиХ 

103 ЂУРО ОБРАДОВИЋ 

Да ли сљедеће ситуације доводе до сукоба интереса: 
1) уколико замјеник директора Фондације, именован од Управног одбора Фондације, на чије 
именовање не даје сагласност било који други орган, истовремено обавља и функцију члана 
управног или надзорног одбора јавног предузећа или јавне установе. 
2) уколико замјеник директора Фондације истовремено обавља функцију вијећника у 
општинском вијећу или посланика у законодавном органу власти. 

ФБиХ 

104 

МАНДАТНО-
ИМУНИТЕТСКА 

КОМИСИЈА ДОМА 
НАРОДА ПАРЛАМЕНТА 

ФБиХ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико делегат у Дому народа Парламента Федерације Босне 
и Херцеговине истовремено обавља функцију декана факултета. ФБиХ 

105 МУХАМЕД КРКИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције директора Казнено-поправног 
завода полуотвореног типа у Бихаћу, на коју функцију је именован од Владе Федерације Босне и 
Херцеговине, функције члана Надзорног одбора привредног друштва "Агрокомерц" д.д Велика 
Кладуша на коју је функцију номинован од Владе Федерације Босне и Херцеговине и функције 
члана Законодавно-правне комисије Скупштине Унско-санског кантона. 

ФБиХ 
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106 МИРСАД МУЈЧИНОВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у општинском 
вијећу и функције предсједника удружења грађана-стрељачки клуб, које удружење је у процесу 
формирања, с обзиром да ће се у наредном периоду удружење финансирати из општинског 
буџета. 

ФБиХ 

107 АЗРА КАЗИЈА 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико изабрани функционер, тј. вијећник у градском или 
општинском вијећу истовремено обавља и функцију члана школског одбора или члана управе 
школе. 

ФБиХ 

108 ОМЕР ИБРИШИМОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник у општинском вијећу истовремено обавља и 
функције замјеника директора Јавне установе "Центар за културу и информисање Сребреник" и 
директора Независне телевизије "Јата" Сребреник. 

ФБиХ 

109 

САМОСТАЛНИ 
СИНДИКАТ 

ЗАПОСЛЕНИКА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ШУМЕ 

ХЕРЦЕГ БОСНЕ"Д.О.О 
МОСТАР 

Да ли сљедеће ситуације доводе до сукоба интереса:  
1) уколико функцију Скупштине Јавног предузећа "Шуме Херцег Босне" д.о.о Мостар обавља 
помоћник министра за шумарство у Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, с обзиром да ово министарство у наведеном предузећу врши овлашћење по основу 
државног капитала; 
2) уколико Јуре Сесар, као предсједник Скупштине Јавног предузећа "Шуме Херцег-Босне"д.о.о 
Мостар по овлашћењу Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, 
поднесе захтјев Влади Федерације БиХ за исплату плата наведеном предузећу, с обзиром да 
одлуку о финансирању доноси и наведено министарство. 

ФБиХ 

110 ХАРИС  ВЕИСПАХИЋ Да ли би дошло до сукоба интереса уколико би као вијећник у општинском вијећу посједовао 
дионице у јавном предузећу. ФБиХ 

111 

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ 
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
РЕПУБЛИКА СРПСКЕ" 

А.Д ТРЕБИЊЕ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико извршни директор Електропривреде Републике Српске 
за техничке послове конкурише, односно буде именован за члана Управног одбора Независног 
оператера система за преносни систем у Босни и Херцеговини. 

БиХ 
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112 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЈАЈЦЕ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у Општинском 
вијећу Јајце и члана Скупштине Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Јајце. ФБиХ 

113 ЕДИС РАСАВАЦ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би се остварила кандидатура за Парламент 
Федерације Босне и Херцеговине на предстојећим изборима, с обзиром да је директор приватне 
установе "Старачки дом Сана" у Санском Мосту, коју је основала њемачка хуманитарна 
организација "АWО Бремерхавен" и која ради на принципу самофинансирања, али унутар  
установе постоје штићеници чији смјештај финансира кантонално министарство и Центар за 
социјални рад, путем уговора за смјештај у вриједности преко 5.000 КМ. 

ФБиХ 

114 НЕЗИР ДЕДИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса обављање функције вијећника у општинском вијећу са 
истовременим обављањем послова државног службеника, вишег стручног сарадника у органу 
управе. 

ФБиХ 

115 СУАД ХАЛИЛОВИЋ 

Да ли доводе до сукоба интереса сљедеће ситуације: 
1. Уколико је један од чланова школског одбора основне школе, приликом гласања за избор 
директора, глас дао Суаду Халиловићу, а уједно је његов сродник? 
2. Истовремено обављање функције вијећника у општинском вијећу и послова директора 
основне школе, при чему кантонална влада даје сагласност на именовање директора основне 
школе и уједно је њен оснивач. 

ФБиХ 

116 АБИД ЈУСИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције министра просторног уређења 
и заштите околиша Кантона Сарајево и функције члана Управе Рукометног клуба "Босна БХ 
Гас". 

ФБиХ 
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117 ЈАСМИНКА  
ХАСИЋ-СЛИЈЕПЧЕВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико је лице које је именовано на позицију замјеника 
директора ванбуџетског фонда на нивоу Федерације Босне и Херцеговине, чије именовање врши 
Влада Федерације Босне и Херцеговине, уједно и члан управног односно надзорног одбора 
кантоналног ванбуџетског фонда, чије именовање врши кантонална влада. 

ФБиХ 

118 ЕЛВИС ШАТРОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције стручног сарадника секретара 
мјесне заједнице, као државног службеника, и функције члана Савјета Мјесне заједнице 
"Храстови-Мрковићи". 

ФБиХ 

119 АЛМИР АЛИСПАХИЋ  
ПРИВРЕДНА ШТАМПА 

Да ли постоји сукоб интереса ако запосленик јавног предузећа (д.о.о.) истовремено има приватно 
предузеће у којем је уједно и овлашћено лице, и то приватно предузеће у поступку јавне набавке 
буде изабрано за најповољнијег извођача радова у јавном предузећу у којем је запослен. 

ФБиХ 

120 ЗОРАН МАТУШКО Да ли се вијећница у Општинском вијећу Неум, налази у сукобу интереса, с обзиром да 
истовремено обавља и функцију директора Јавне установе Градске апотеке. ФБиХ 

121 ВГТ ОСИГУРАЊЕ Д.Д 
ВИСОКО 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико изабрани функционер, тј. вијећник у општинском 
вијећу и кандидат на листи за Парламент Федерације БиХ, истовремено буде именован за члана 
одбора за ревизију привредног друштва. 

ФБиХ 

122 АМИР МАКИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса, обављање функције директора приватног предузећа, које 
повремено добија потицај из области пољопривреде са кантоналног и федералног нивоа власти и 
истовремено кандидовање, односно избор на функцију посланика у Скупштини Унско-санског 
кантона. 

ФБиХ 
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123 БОСАНСКА СТРАНКА 
НОВИ ГРАД 

Да ли постоји сукоб интереса код вијећника општинског вијећа уколико његов блиски сродник, 
брат, истовремено обавља функцију члана надзорног одбора јавног предузећа, а чији оснивач је 
општинско вијеће. 

ФБиХ 

124 НАФИЈА ХОДО 

Да ли доводи до сукоба интереса обављање функције директора Јавне установе "Служба за 
запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде" и истовремено кандидовање за функцију 
посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона, с обзиром да се наведена установа не 
финансира из средстава буџета. 

ФБиХ 

125 МУНИСА ИМАМОВИЋ 

Да ли ће брат изабраног функционера бити у сукобу интереса уколико приватно предузеће чији 
је он сувласник, склопи уговор о испоруци радова са Општином Кладањ, те да ли пословање са 
органима било којег нивоа власти у Босни и Херцеговини у наведеним околностима доводи до 
сукоба интереса. 

ФБиХ 

126 МУХАМЕД ХАЛИЛОВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у Општинском 
вијећу Тешањ и власника Самосталне занатске радње „Халиловић Метали“ Карадаглије Тешањ, 
уколико би обављали посао у својој дјелатности за потребе Општине Тешањ у износу већем од 
5.000,00 КМ. 

ФБиХ 

127 НИЗАМА ХАМЗИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције директора Јавне установе 
Основна школа „Мејдан“ Тузла и функције члана Управног одбора Универзитетско-клиничког 
центра Тузла. 

ФБиХ 

128 СУАД РОЖАЈАЦ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у Општинском 
вијећу Центар Сарајево и функције члана Управног одбора Клиничког центра Универзитета у 
Сарајеву. 

ФБиХ 

129 ТОМИСЛАВ АЛИЛОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа "Љубушки"д.о.о и функције члана Кантоналног одбора политичке 
странке. 

ФБиХ 
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130 ЕКРЕМ ИБРАХИМОВИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би био изабран на функцију посланика Скупштине 
Тузланског кантона, с обзиром да сам сувласник приватног предузећа "ЕКЕ-ПРИНТ" д.о.о 
Градачац, али не обављам функцију овлашћеног лица нити директора наведеног предузећа, нити 
је наведено предузеће склапало уговоре са органима који се финансирају из буџета Тузланског 
кантона и буџета Општине Градачац. 

ФБиХ 

131 МР. СЦИ. ЗУЛФО 
АРУКОВИЋ 

Да ли постоји сукоб интереса код вијећника у Градском вијећу Града Сарајева, обзиром да 
истовремено обавља функцију директора Јавне установе Пете гимназије у Сарајеву, 
предсједника двије комисије при Градском вијећу Града Сарајева и функцију шефа Клуба 
Странке демократске акције при Општинском вијећу Нови Град Сарајево. 

ФБиХ 

132 БЕРНАДЕТА 
ГАЛИЈАШЕВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у скупштини 
кантона и функције директора јавне установе основне школе, односно предсједника управног 
одбора Јавне установе Општа библиотека Тешањ. 

ФБиХ 

133 САБИНА ГУШО Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у скупштини 
кантона и функције директора Јавне установе Дом здравља. ФБиХ 

134 ЏЕМАЛ БЕЋИРХОЏИЋ 

Да ли сљедеће ситуације доводе до сукоба интереса: 
1) уколико посланик у скупштини кантона истовремено обавља функцију директора или 
помоћника директора основне школе, 
2) уколико посланик у скупштини кантона истовремено обавља функцију члана школског одбора 
основне школе. 

ФБиХ 
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135 НИЈАЗ ХУШИЋ 
Да ли би довело до сукоба интереса уколико би истовремено обављао функцију посланика у 
Скупштини Унско-санског кантона и члана Стручног одбора Агенције за предшколско, основно 
и средње образовање. 

ФБиХ 

136 ЕМИР КАБИЛ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Представничком 
дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и функције директора приватне 
здравствене установе Специјална болница "Центар за срце БХ" Тузла, чији је оснивач и један од 
сувласника, а која закључује уговоре о пружању здравствених услуга са правним субјектима, 
нарочито са осигуравајућим друштвима и заводима здравственог осигурања. 

БиХ 

137 
САВЕЗ ЗА БОЉУ 

БУДУЋНОСТ БИХ 
ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА 

Да ли сљедеће ситуације доводе до сукоба интереса: 
 1) Уколико посланик у Скупштини Тузланског кантона и истовремено обавља функције: 
 -директора здравствене установе "Медицинско-дијагностички центар" Тузла, 
-члана Управног одбора Спортског друштва  "Слобода" Тузла, 
-предсједника Скупштине Рукометног клуба "Слобода" Тузла. 
-власника и директора грађевинске компаније "Гипром" Тузла, 
-сувласника фирме "АЛГ" Тузла, 
-предсједника скупштине у фирми "АЛГ" Тузла, 
-предсједника Управног одбора ФК "Слобода " Тузла, 
-члана Извршног одбора Фудбалског савеза БиХ 
2) Уколико посланик у Представничком дому Парламента Федерације БиХ истовремено обавља 
и функције: 
-проректора за међународну сарадњу Јавне установе Универзитет у Тузли, 
-предсједника Управног одбора Спортског савеза Тузла, у који су укључене спортске 
организације Тузле, 
-члана Управног одбора Кошаркашког савеза БиХ, 
-члана Централног Борда ФИБА Европа, најужег руководног тијела европске кошарке, са 
сједиштем у Минхену 
-предсједника Комисије за такмичење ФИБА Свијета, са сједиштем у Женеви, 
-европског експерта БиХ за Болоњски процес, експерта за реформу у високом образовању. 

ФБиХ 
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138 СРЕЋКО БОРАС 
Да ли ће доћи у сукоб интереса уколико прихвати мандат посланика у Представничком дому 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине док истовремено обавља функцију предсједника 
Владе Херцеговачко-неретванског кантона. 

ФБиХ 

139 НИХАД АЛИКАДИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Представничком 
дому Парламента Федерације БиХ, и функције директора, овлашћеног лица, односно власника 
привредног друштва „НИХО-МОТОРС“ д.о.о. Коњиц, те да ли је нужно да се одмах упусте у 
процедуру промјене директора наведеног друштва. 

ФБиХ 

140 МИЛКА БРТАН 

Да ли доводи до сукоба интереса: 
1. Уколико  супруга вијећника у Општинском вијећу Јајце обавља функцију директора Јавне 
установе „Центар за социјални рад“ Јајце; 
2. Уколико је вијећник у Општинском вијећу Јајце истовремено власник приватног предузећа 
које је склапало уговоре са Шумскогосподарским друштвом „Шуме Средишње Босне“ 
Средњобосанског кантона. 

ФБиХ 

141 ФАРУК ЈАБУЧАР Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Представничком 
дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине и функције директора основне школе. ФБиХ 

142 РУЖИЦА ВУКИЋ Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Скупштини 
Посавског кантона и функције директорице Кантоналне болнице Орашје. ФБиХ 

143 ЗДЕНКО ЋОСИЋ 
Да ли ће доћи у сукоб интереса уколико прихвати мандат посланика у Скупштини 
Западнохерцеговачког кантона док истовремено обавља функцију предсједника Владе 
Западнохерцеговачког  кантона. 

ФБиХ 
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144 РАДОСЛАВ ЛУБУРИЋ 
Да ли ће доћи у сукоб интереса уколико прихвати мандат посланика у Скупштини 
Западнохерцеговачког кантона док истовремено обавља функцију министра финансија у Влади 
Западнохерцеговачког  кантона. 

ФБиХ 

145 ВЈЕКОСЛАВ БЕВАНДА 

1.С обзиром да је као министар финансија у Влади Федерације Босне и Херцеговине на Општим 
изборима у 2010. години освојио мандат посланика у Представничком дому Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине, да ли даном конституисања Представничког дома Парламента 
Федерације БиХ министар „техничке“ Владе Федерације Босне и Херцеговине долази у сукоб 
интереса или може остати министар до избора нове извршне власти, с обзиром на чињеницу да 
„техничка“ Влада не може делегирати законе према новом сазиву Парламента; 
2.Какав је статус савјетника? Да ли функција савјетника министра престаје конституисањем 
Представничког дома или они своју функцију обављају до успостављања нове извршне власти, 
независно од чињенице што је министар именован у Представнички дом Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине; 
3.Уколико би министри били у сукобу интереса, те морали поднијети оставку, ко ће до 
успостављања нове власти учествовати у раду „техничке“ Владе Федерације Босне и 
Херцеговине и руководити ресорним министарством. 

ФБиХ 

146 НАИМ САЛКИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције одборника у Скупштини 
општине Сребреница и функције директора јавне установе Центар за слушну и говорну 
рехабилитацију Сарајево, на коју је функцију именован од стране Владе Кантона Сарајево. 

ФБиХ 

147 АЛЕКСАНДРА 
ПАНДУРЕВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико мајка посланика у Представничком дому 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине обавља функцију предсједника Управног 
одбора Дома здравља Братунац. 

БиХ 
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148 МЕЛИКА 
МАХМУТБЕГОВИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико преузме мандат посланика у Представничком дому 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, с обзиром да тренутно обавља послове директора 
Јавне установе Дом здравља Бугојно. 

ФБиХ 

149 
ОСНОВНА ШКОЛА "ДР. 

САФВЕТ-БЕГ БАШАГИЋ"  
- САФЕТ ОМЕРОВИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико посланик у Скупштини Тузланског кантона 
истовремено обавља и функцију предсједника Школског одбора Јавне установе Основна школа 
„Др. Сафвет-бег Башагић“ Градачац. 

ФБиХ 

150 ЗЛАТКО ВРАЊЕШ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у Општинском 
вијећу Груде и функције шефа организационе јединице у оквиру Управе за индиректно 
опорезивање. 

ФБиХ 

151  
ЈЕЛЕНА ЗЛИКОВАЦ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико посланик у Парламентарној скупштини Босне и 
Херцеговине истовремено обавља и функцију директора Јавне установе Дом здравља. БиХ 

152 ЗИЈАД ЈАГОДИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса обављање функције посланика у Парламентарној скупштини 
Босне и Херцеговине и истовремено посједовање дионица у већем броју фирми на подручју 
Федерације Босне и Херцеговине. 

БиХ 

153 ИВО ДИВКОВИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Скупштини 
Тузланског кантона и функције замјеника предсједника Скупштине Кантоналне привредне 
коморе Тузла. 

ФБиХ 

154 АНЕР ЖУЉЕВИЋ Да ли доводи до сукоба интереса уколико би изабрани функционер био изабран да обавља 
функцију савјетника ректора за финансије Универзитета „Џемал Биједић“ Мостар. ФБиХ 
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155  
 АБИД КОЛАШИНАЦ 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико посланик у Скупштини Кантона Сарајево истовремено 
обавља и функције: 
• члана експертног тима за праћење реализације акционог плана Федералног министарства 
унутрашњих послова, 
• члана управног одбора Тениског савеза БиХ, 
• предсједника скупштине удружења грађана „Тенис Хеад Академија“, 
• члана уређивачког одбора Федералног министарства унутрашњих послова, 
• члана експертног тима за праћење реализације акционог плана Владе Федерације БиХ. 

ФБиХ 

156 ОМЕР ИБРИШИМОВИЋ 
Да ли би дошло до сукоба интереса уколико би вијећник у Општинском вијећу Сребреник био 
изабран да обавља функцију директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Сребреник, 
која се финансира из општинског буџета. 

ФБиХ 

157 СУАД ХАЛИЛОВИЋ Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције вијећника у Општинском 
вијећу Олово и функције директора Јавне установе Основна школа „Олово“. ФБиХ 

158 ДИНКО БАРАЋ Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у скупштини 
кантона и функције предсједника Управног вијећа Завода за запошљавање. ФБиХ 

159 ЖЕЉКА ЧУЛЕ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у кантоналној 
скупштини и функције равнатеља институције које оснивају јединице локалне самоуправе, те у 
ком року могу да поднесу оставке на неспојиве функције. 

ФБиХ 



    
 

127 
 

160 АСИМ РИБО 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико посланик у Скупштини Средњобосанског кантона 
истовремено обавља и функцију предсједника Управног одбора Јавне установе Дом здравља 
Витез. 

ФБиХ 

161 СЕАД ЧАРДАКЛИЈА 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико син општинског вијећника поднесе захтјев за помоћ у 
лијечењу код надлежног општинског органа управе те ако по захтјеву буде одобрена тражена 
помоћ. 

ФБиХ 

162 КАСИМ БРДАР 

Да ли сљедеће ситуације доводе до сукоба интереса: 
1. истовремено обављање функције посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона и 
функције члана комисије општинског вијећа за статутарна питања и прописе; 
2. истовремено обављање функције посланика у Скупштини Босанско-подрињског кантона и 
функције члана комисије за одабир помоћи у реконструкцији стамбених јединица, гдје је 
именован од стране општинског вијећа, те да ли за рад у наведеним комисијама може и даље 
примати предвиђену накнаду. 

ФБиХ 

163 ХИДАЈЕТА СИВРЕ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би вијећник у општинском вијећу истовремено 
обављао и функцију оснивача и власника књиговодственог сервиса, основаног у облику 
самосталне обртничке радње, те уколико би склапали уговоре са приватним предузећима која 
имају потписане уговоре са владама, тј. општинама, чија вриједност прелази 5.000,00 КМ, 
односно да ли се склапање уговора књиговодственог сервиса сматра пружањем личних услуга у 
складу са Законом о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 

ФБиХ 
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164 ИВИЦА ЈУРЧИЋ 

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције посланика у Парламенту 
Федерације БиХ и функције члана Одбора за привреду, буџет и финанције у Општини Груде, 
односно функције преговарача у тиму за преговоре са превозником „Аутохерц“ за превоз 
ученика испред Општинског вијећа Груде. 

ФБиХ 

165 ЈУСУФ МУХАРЕМОВИЋ Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник у општинском вијећу истовремено обавља 
послове државног службеника на нивоу кантона. ФБиХ 

166 ДАРИО КНЕЗОВИЋ 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би посланик у Скупштини Западнохерцеговачког 
кантона истовремено обављао и послове у Јавном предузећу „Радио Широки Бријег“, као 
хонорарни сарадник или на основу уговора о дјелу, односно послове вањског сарадника Јавног 
сервиса „БХ Радио 1“. 

ФБиХ 

167 АДИС ДИЗДАРЕВИЋ Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник у Општинском вијећу Бихаћ истовремено 
обавља функцију вршиоца дужности декана Високе здравствене школе у Бихаћу. ФБиХ 

168 АЛМА ЗИЛЏИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико заступница у Представничком дому Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине истовремено обавља и функцију члана Комисије за урбанизам 
и екологију, која је радно тијело општинског вијећа.  

ФБиХ 

169 ЈАЊА ИВИЋ 
Да ли је посланик у Скупштини Зеничко-добојског кантона и кандидат за Дом народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине у сукобу интереса, с обзиром да брат истовремено 
обавља функцију директора Агенције за приватизацију Средњобосанског кантона. 

ФБиХ 
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170 МИРВАД КУРИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса уколико посланик у Представничком дому Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине настави свој радни ангажман у Јавној установи Народно 
позориште Сарајево у форми уговора о извођачком дјелу. 

ФБиХ 

171 СУВАД ХАЏИЋ 
Да ли доводи до сукоба интереса истовремено обављање функције директора ЈУ Основна школа 
„Абдулвехаб Илхамија“ Жељезно Поље и функције предсједника Надзорног одбора Развојне 
агенције Жепче, која има статус д.о.о. 

ФБиХ 

172 САБАХУДИН САКИЋ Да ли би довело до сукоба интереса уколико би вијећник у Општинском вијећу Калесија 
истовремено обављао и функцију члана Скупштине Меџлиса исламске заједнице Калесија. ФБиХ 
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Прилог 2. - Преглед изречених санкција по нивоима власти 
 
 

2.1. Државни ниво 
 
 

РЕД. 
БРОЈ ИМЕ / ПРЕЗИМЕ НЕСПОЈИВОСТ ОДЛУКА 

САДРЖАЈ 
ДАТУМ  

ОДЛУКЕ 

1 САВО ЕРИЋ 

посланик у Представничком дому Парламентарне 
скупштине БиХ и 
члан Скупштине Акционарског друштва  
"Зворникпутеви" Зворник, које је у 2008. и 2009.  
години склапало уговоре  са институцијама које се 
финансирају из буџета у износу већем од  5.000 
КМ годишње 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. године и новчана казна у 
износу 7.000 КМ 

01.04.2010. 

2 РИФАТ ДОЛИЋ 

посланик у Представничком дому Парламентарне 
скупштине БиХ и 
члан Надзорног одбора и Скупштине приватног 
предузећа "Санитекс" д.д Велика Кладуша које је 
склапало уговоре  са институцијама које се 
финансирају из буџета у износу већем од  5.000 
КМ годишње 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2008. године и новчана казна у 
износу 2.000 КМ 

04.05.2010. 

 
 
2.2. Кантонални ниво 

 
 

РЕД. 
БРОЈ ИМЕ / ПРЕЗИМЕ НЕСПОЈИВОСТ ОДЛУКА 

САДРЖАЈ 
ДАТУМ  

ОДЛУКЕ 

1 МИРСАД ДЕЛАЛИЋ 

преузео дужност предсједника Скупштине Кантоналног 
јавног комуналног предузећа "Покоп" д.о.о Сарајево, а 
да није протекао рок од 6 мјесеци  након што је престао 
обављати функцију в.д директора Фонда Кантона 
Сарајево за изградњу и очување гробаља шехида и 
погинулих бораца, меморијалних центара и спомен 
обиљежја жртава геноцида 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 27.01.2010. и новчана казна у износу 
1.000 КМ 

25.02.2010. 

2 КАЗАФЕР БЕЧИЋ 

посланик у Скупштини Тузланског кантона и 
овлашћено лице предузећа "Електроремонт" д.д 
Бановићи, које је у 2009. години склапало уговоре у 
вриједности већој од 5.000 КМ годишње са органима 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. године и новчана казна у 
износу 3.000 КМ 

12.04.2010. 
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који се финансирају из буџета 

3 ХАРИС СЕЈДИЋ 

посланик у Скупштини Зеничко-добојског кантона, док 
истовремено блиски сродник, односно отац, Сејдић 
Мухарем обавља функцију члана Скупштине приватног 
предузећа "Котекс" д.о.о Тешањ које је склапало 
уговоре у вриједности већој од 5.000 КМ годишње са 
органима који се финансирају из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. године и новчана казна у 
износу 7.000 КМ 

29.04.2010. 

4 СУАД АГИЋ посланик у Скупштини Зеничко-добојског кантона и 
члан Скупштине "БХ Телецом" д.д Сарајево 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. 27.05.2010. године 

27.05.2010. 

5 СЕЈАД ЗАИМОВИЋ 

посланик у Скупштини Зеничко-добојског кантона 
члан Скупштине, а блиски сродник, кћерка Надина 
Заимовић обавља функцију овлашћеног лица, 
приватног предузећа ТД "Нова трговина-С" д.о.о Какањ 
које је склапало уговоре у вриједности већој од 5.000 
КМ годишње са органима који се финансирају из 
буџета 

 
Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2008. и новчана казна у износу 
1.000 КМ 

03.06.2010. 

6 СЕЛИМ ИСИЋ 

посланик у Скупштини Херцеговачко-неретванског 
кантона и овлашћено лице приватног предузећа "Ел 
Тарик оил" д.о.о Мостар које је склапало уговоре у 
вриједности већој од 5.000 КМ годишње са органима 
који се финансирају из буџета 

 
Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. и новчана казна у износу 
2.000 КМ 

17.06.2010. 

7 САФЕТА СЕЈДИЋ 

министрица правосуђа и управе Посавског кантона, и 
функцијa члана Скупштине, а блиски сродник, отац 
Мухамед Сејдић члан  Скупштине и овлашћено лице 
приватног предузећа "Сејдић комерц" д.о.о Оџак које је 
склапало уговоре у вриједности већој од 5.000 КМ 
годишње са органима који се финансирају из буџета 

 
Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. 

26.08.2010. 

8 ЗВОНКО МИШКОВИЋ 

посланик у Скупштини Посавског кантона, док 
истовремено блиски сродник именованог, син 
Ђурислав Мишковић, обавља функцију овлашћеног 
лица предузећа "Теа" д.о.о. Кострч које је склапало 
уговоре у вриједности већој од 5.000 КМ годишње са 
органима који се финансирају из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. и новчана казна у износу 
2.000 КМ 

11.11.2010. 
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9 ШЕФИК БЕГИЋ 

посланик у Скупштини Тузланског кантона и члан 
Скупштине приватног предузећа "ДЕН АЛМ 
КОМПАНИ" д.о.о. Лукавац које је склапало уговоре у 
вриједности већој од 5.000 КМ годишње са органима 
који се финансирају из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. и новчана казна у износу 
од 8.000 КМ 

11.11.2010. 

10 ИБРАХИМ 
ИМАМОВИЋ 

посланик у Скупштини Босанско-подрињског кантона и 
члан Надзорног одбора предузећа "Творница алата 
Горажде" д.д. Горажде које је склапало уговоре у 
вриједности већој од 5.000 КМ годишње са органима 
који се финансирају из буџета 

 
Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. 

16.12.2010. 

 
 
 

2.3. Општински ниво 
 

РЕД. 
БРОЈ ИМЕ / ПРЕЗИМЕ НЕСПОЈИВОСТ ОДЛУКА 

САДРЖАЈ 
ДАТУМ  

ОДЛУКЕ 

1 АМЕР ЖИГО 

вијећник у Општинском вијећу Пале Прача, а 
истовремено блиски сродник, мајка Сабаха Жиго члан 
Управног одбора Јавног стамбеног, комуналног, 
грађевинског и услужног предузећа "Прача" д.о.о Прача  
 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 18.02.2010. 

2 ИВАН ЧАМБЕР 

вијећник у Општинском вијећу Посушје започео 
обављање дужности в.д. директора, односно 
овлашћеног лица "Рудници боксита" д.о.о Посушје које 
има статус јавног предузећа, а да није протекао рок од 6 
мјесеци 
 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 10.06.2009 

25.02.2010. 

3 ЈАСМИН ДИДОВИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Босански Петровац и 
директор предузећа "Дидовићи"д.о.о Босански 
Петровац које је склапало уговоре у вриједности већој 
од 5.000 КМ годишње са органима који се финансирају 
из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. године и новчана казна у 
износу 5.000 КМ 

18.02.2010. 

4 РАМИЗ СЕЈФИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Бугојно и предсједник 
Предсједништва Удружења ратних војних инвалида 
Општине Бугојно које се финансирало из буџета у 
износу већем од 10.000 КМ годишње 

Новчана казна у износу 1.000 КМ 18.02.2010. 
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5 ФИКРЕТ КОЉИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Кључ, а блиски 
сродник, син Един Кољић члан Скупштине приватног 
предузећа "Кофиx" д.о.о Кључ, које је склапало уговоре  
вриједности веће од 5.000 КМ годишње са органима 
који се финансирају из буџета  

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. године и новчана казна у 
износу 1.000 КМ 

01.04.2010. 

6 МИРОСЛАВ ВИДОВИЋ 

преузео функцију директора, односно овлашћеног лица 
за заступање Јавног комуналног предузећа "Грахово" 
д.о.о Босанско Грахово, а да није протекао рок од шест 
мјесеци након што је престао да обавља функцију 
вијећника у Општинском вијећу Босанско Грахово 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 25.11.2009. године 

12.04.2010. 
 

7 ЕНВЕР МЕЛКИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Велика Кладуша и 
овлашћено лице приватног предузећа "Амелшех" д.о.о 
Велика Кладуша које је у 2009 склапало уговоре 
вриједности веће од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009.године 

12.04.2010. 

8 ЗОРАН ТУРКОВИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Столац и овлашћено 
лице предузећа "Ревизија-аудитинг"д.о.о Мостар које је 
у 2009. години склапало уговоре у вриједности већој од 
5.000 КМ годишње са органима који се финансирају из 
буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009.године 

12.04.2010. 

9 МИРОСЛАВ ЗЕЛИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Бугојно и 
овлашћено лице Удруге хрватских војних инвалида 
Домовинског рата ХВО ХБ Бугојно, којa се у 2009. 
години финансиралa из буџета било којег нивоа власти, 
у износу већем од 10.000 КМ 

Новчана казна у износу 1.000 КМ 15.04.2010. 

10 ГРАДИМИР ГОЈЕР 

вијећник у Општинском вијећу Стари Град Сарајево, 
вијећник у Градском вијећу Града Сарајева и 
овлашћено лице удружења Друштво писаца у Босни и  
Херцеговини, које се у 2009. год. финансирало из 
буџета било којег нивоа власти у износу већем од 
50.000 КМ годишње 

Новчана казна у износу 4.000 КМ 27.04.2010. 

11 МИРСАД 
ХУСЕИНАГИЋ 

вијећник у Градском вијећу Града Мостара и замјеник 
генералног директора, односно овлашћеног лица за 
заступање Јавног предузећа "Водовод" д.о.о Мостар 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 20.05.2010. године и новчана казна у 
износу 5.000 КМ 

20.05.2010. 
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12 ЈОЗО МИШКИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Витез и 
овлашћено лице приватног предузећа "Богнер 
челик"д.о.о Витез које је склапало уговоре у 
вриједности већој од 5.000 КМ годишње са органима 
који се финансирају из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. године и новчана казна у 
износу 1.000 КМ 

27.05.2010. 

13 НЕДИМ ЗЕЈЋИРОВИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Челић док мајка Неџада 
Зејћировић  обавља функцију овлашћеног лица, а отац 
Мевлудин Зејћировић обавља функцију овлашћеног 
лица и функцију члана Скупштине приватног предузећа 
"Зејћировић" д.о.о које је склапало уговоре у 
вриједности већој од 5.000 КМ годишње са органима 
који се финансирају из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. године и новчана казна у 
износу 5.000 КМ (Суд БиХ преиначио на 
1.000 КМ) 

03.06.2010. 

14 МУЈО НЕШУСТ 

вијећник у Општинском вијећу Јајце и 
овлашћено лице приватног предузећа ППУД "Банепо" 
д.о.о Јајце које је склапало уговоре у вриједности већој 
од 5.000 КМ годишње са органима који се финансирају 
из буџета 

 
Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009 и новчана казна у износу 
1.000 КМ 

17.06.2010. 

15 ЏЕЛАЛУДИН 
МУХАРЕМОВИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Ново Сарајево и 
овлашћено лице удружења Фудбалски клуб 
"Жељезничар" које се финансирало из буџета у износу 
већем од 50.000 КМ годишње 

Новчана казна у износу 1.500 КМ 01.07.2010. 

16 ИВАН ПЕРИЋ 

директор Центра за социјални рад Столац и 
члан Скупштине предузећа ГП "Херцеговина инвест" 
Столац које је склапало уговоре у вриједности већој од 
5.000 КМ годишње са органима који се финансирају из 
буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. 

08.07.2010. 

17 УЗЕИР СКАКА 

вијећник у Општинском вијећу Стари Град Сарајево 
и овлашћено лице удружења "Медицинска асоцијација 
БИМА у Босни и Херцеговини" које се финансирало из 
буџета у износу већем од 10.000 КМ годишње 

Новчана казна у износу 1.000 КМ 08.07.2010. 

18 ХУСЕИН ТОПЧАГИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Градачац и 
овлашћено лице и члан скупштине приватног предузећа 
" Градачачки сајам" д.о.о Градачац које је склапало 
уговоре у вриједности већој од 5.000 КМ годишње са 
органима који се финансирају из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. и новчана казна у износу 
1.000 КМ 

22.07.2010. 

19 ФЕХИМА МУЈИЋ 
 

вијећник у Општинском вијећу Босанска Крупа док 
истовремено блиски сродник супруг Емир Мујић 
обавља функцију овлашћеног лица и функцију члана 
скупштине предузећа д.о.о "Смрча" Босанска Крупа 
које је склапало уговоре у вриједности већој од 5.000 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. и новчана казна у износу 
2.000 КМ 

26.08.2010. 
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КМ годишње са органима који се финансирају из 
буџета 

20 ЗИЈАД ИСИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Грачаница и овлашћено 
лице удружења "Организација демобилисаних бораца 
Општине Грачаница" које се финансирало из буџета у 
износу већем од 10.000 КМ годишње 

Новчана казна у износу 1.000 КМ 11.11.2010. 

21 АНА СОЛДО дјев. 
СКАРАМУЦА 

вијећник у Општинском вијећу Равно, а започела 
обављање дужности овлашћеног лица Јавног предузећа 
"Вјетреница-Попово поље", а да није протекао рок од 6 
мјесеци 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 03.01.2010. године 

11.11.2010. 

22 ХУСО ЋЕСИР 

вијећник у Општинском вијећу Нови Град Сарајево и 
овлашћено лице приватног предузећа "Боснапласт" 
д.о.о. Сарајево које је склапало уговоре у вриједности 
већој од 5.000 КМ годишње са органима који се 
финансирају из буџета 

Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 31.12.2009. и новчана казна у износу 
3.500 КМ 

11.11.2010. 

23 САЛИХ ИБРИЋ 
вијећник у Општинском вијећу Жепче и члан 
Скупштине јавног предузећа "БХ Телеком" д.д. 
Сарајево 

 
Неподобност кандидовања у периоду од 
четири године након почињеног прекршаја 
тј. од 11.11.2010. 

11.11.2010. 

 
 
Прилог 3. -  Извршење новчаних санкција у 2010. години 
 
 

РЕД. 
БРОЈ ИМЕ/ПРЕЗИМЕ НОВЧАНА САНКЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ 

САНКЦИЈЕ НАПОМЕНА 

1 ЕДИБ ХАЏИАБДИЋ 
 

Број: 06-07-747/06 од 05/04/2007 у износу 
7.000 КМ 

ДА – 7.000 КМ 
дана 29/03/2010 25/12/2009 Суд БиХ донио Рјешење о о извршењу

2 ХАРУН ШЕСТИЋ 
 

Број: 06-07-998/06 од 17/05/2007 у износу 
1.500 КМ 

ДА – 1.500 КМ 
дана 25/02/2010 

08/02/2010 Суд БиХ донио Рјешење о 
извршењу 

3 МИОДРАГ БУКВИЋ 
 

Број: 06-07-8-2556/06  од 15/05/2008 у 
износу 1.500 КМ 

ДА – 1.500 КМ 
дана 18/03/2010 

25/12/2009 Суд БиХ донио Рјешење о 
извршењу 

4 АМИЛА ХОЏИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-385/09 од 10/09/2009 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 17/12/2010  

5 МУХАРЕМ ХАЏИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-3706/08 од 10/09/2009 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 05/01/2010  

6 МАРИН 
ИВАНИШЕВИЋ 

Број: 05-2-07-8-853/07 од 10/09/2009 у 
износу 5.000 КМ 

ДА – 5.000 КМ 
дана 21/05/2010  
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7 МИРСАД ДЕЛАЛИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-18/10 од 25/02/2010 у 
износу 1.000 КМ 

 

ДА – 1.000 КМ 
дана 12/04/2010  

8 ЈАСМИН ДИДОВИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-195/08 од 18/02/2010 у 
износу 5.000 КМ 

 
УПЛАТИО 
2.496,36 КМ 

Одобрење ЦИК БИХ да плаћа на рате 

9 РАМИЗ СЕЈФИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-191/09 од 18/02/2010 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 25/05/2010  

10 САВО ЕРИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-16/10 од 01/04/2010 у 
износу 7.000 КМ 

ДА – 7.000 КМ 
дана 20/07/2010  

11 КАЗАФЕР БЕЧИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-45/10 од 12/04/2010 у 
износу 3.000 КМ 

ДА – 3.000 КМ 
дана 14/07/2010  

12 МИРОСЛАВ ЗЕЛИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-56/10 од 15/04/2010 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 12/05/2010  

13 ГРАДИМИР ГОЈЕР 
 

Број: 05-2-07-8-59/10 од 27/04/2010 у 
износу 4.000 КМ 

ДА – 4.000 КМ 
дана 12/05/2010  

14 РИФАТ ДОЛИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-49/10 од 04/05//2010 у 
износу 2.000 КМ 

ДА – 2.000 КМ 
дана 18/10/2010  

15 
МИРСАД 

ХУСЕИНАГИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-58/10 од 20/05/2010 у 
износу 5.000 КМ 

ДА – 5.000 КМ 
дана 15/06/2010  

16 ЈОЗО МИШКИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-156/10 од 27/05/2010 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 10/08/2010  

17 
НЕДИМ 

ЗЕЈЋИРОВИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-147/10 од 03/06/2010 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 02/09/2010  

18 СЕЈАД ЗАИМОВИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-157/10 од 03/06/2010 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 16/07/2010  

19 
ЏЕЛАЛУДИН 

МУХАРЕМОВИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-241/10 од 01/07/2010 у 
износу 1.500 КМ 

ДА – 1.500 КМ 
дана 11/08/2010  

20 УЗЕИР СКАКА 
 

Број: 05-2-07-8-233/10 од 08/07/2010 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 20/07/2010  

21 ХУСЕИН ТОПЧАГИЋ Број: 05-2-07-8-125/10 од 22/07/2010 у 
износу 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 29/10/2010  

22 ФЕХИМА МУЈИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-276/10 од 22/07/2010 у 
износу 1.000 КМ 

УПЛАТИЛА 
500 КМ Одобрење ЦИК БИХ да плаћа на рате 

23 СЕЛИМ ИСИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-144/10 од 17/06/2010 у 
износу 2.000 КМ 

200,00 КМ 20/09/2010 
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I  Увод 
 
1. Закон о сукобу интереса у институцијама Босне и Херцеговине увео је Високи 
представник 2002. године, након чега је исти текст усвојила Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине 2002. године, исправљен је 2003. године и измијењен и допуњен 
2004. године. У складу са захтјевом предсједника Централне изборне комисије и Мисије 
OЕБС-а у Босни и Херцеговини, Венецијанска комисија је усвојила мишљење о овом 
закону на својој 75. пленарној сједници (Венеција, 13. – 14. јуни 2008. године). У овом 
мишљењу (ЦДЛ-АД(2008)014) Комисија је пронашла да Закон показује неколико 
недостатака који би требало да буду упућени на дораду властима Босне и Херцеговине. 
Такође, пронађено је да уређење сукоба интереса у Босни и Херцеговини поставља питања 
уставне природе, а која се тичу државне надлежности по питању сукоба интереса на 
ентитетском нивоу.  
 
2. У 2009. години, власти Босне и Херцеговине су припремиле нови нацрт закона, који 
Парламент није усвојио у првом читању почетком 2010. године. Представнички дом 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је 29. јануара 2010. године тражио 
стручни налаз Венецијанске комисије по питању нацрта Закона о спречавању сукоба 
интереса у институцијама Босне и Херцеговине (ЦДЛ(2010)015). 
 
3. Дана 1. јуна 2010. године Венецијанска комисија је информисана од предсједавајућег 
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине да је група чланова 
Представничког дома БиХ недавно поднијела захтјев за доношење (по хитном поступку) 
новог Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти БиХ (Закон о сукобу интереса тренутно на снази). Овај нацрт закона о измјенама и 
допунама се састоји од једног члана који мијења члан 20. (о санкцијама) Закона о сукобу 
интереса који је тренутно на снази. Представнички дом БиХ је 25. маја одлучио да узме у 
рад предложени Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса тренутно 
на снази у скраћеном, а не хитном поступку, што оставља отвореном могућност за даљње 
измјене и допуне. 
 
4. Комисија прима на знање нови нацрт Закона о измјенама и допунама и изражава 
жаљење због тога што бх. власти нису чекале мишљење Венецијанске комисије о новом 
Нацрту закона о спречавању сукоба интереса у државним институцијама у Босни и 
Херцеговини прије поновног покретања процеса измјене и допуне. 
 
5. Тренутно Мишљење нацрт је на основу коментара господе Туори и Каск, и усвојен је од 
Комисије на 83. пленарној сједници (Венеција, 4. – 5. јуни 2010. године). 
 
 
II  Општи коментар Нацрта закона 
 
6. Тренутно Мишљење треба гледати као наставак првог Мишљења датог по питању 
Закона о спречавању сукоба интереса у владиним институцијама Босне и Херцеговине 
(ЦДЛ-АД(2008)014). Усредоточиће се на питања гдје је Комисија у претходном мишљену 
изразила критичне погледе.  
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7. Као општи коментар, Комисија похваљује чињеницу да је нови Нацрт закона о сукобу 
интереса у владиним институцијама Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Нацрт 
закона) слиједио многе приједлоге које је дала Комисија у њиховом претходном 
Мишљењу. Међутим, примјећује да неколико претходно поднесених спорних  питања 
уопште није споменуто.  
 
8. Комисија овим жели да подсјети да боља правила по питању сукоба интереса за 
запослене на јавним функцијама треба да – бар у теорији – воде ка већем повјерењу, више 
одговорности, више интегритета и мање неетичког понашања/корупције. Такође, треба да 
доставе инструмент којим ће се идентификовати и разријешити потенцијални сукоби 
интереса, као и сљедеће: 
 

- повећати повјерење јавности у владу, 
- демонстрирати високи ниво интегритета од велике већине владиних званичника, 
- спречавати појаве сукоба интереса, из разлога што би активности званичника биле 

предмет јавног посматрања,  
- спречавати лица, чије личне финансије не би издржале јавно посматрање и осуду, 

од уласка у државну службу и  
- омогућити јавности  да просуђује о ефикасности јавних службеника у свјетлу 

њихових вањских финансијских интереса.101  
 
III Анализа Нацрта закона     
  

A. Значење „сукоба интереса“ и принципи управљања  
 
9. У складу са чланом 1(2) Нацрта закона, сукоб интереса је дефинисан у поприлично 
широком појму и покрива не само актуелне сукобе интереса, него и оне потенцијалне. 
Такав широк појам се одражава на дефиницију Савјета Европе102 и треба да буде 
прихваћен због тога што чак и ситуација која изгледа као сукоб интереса  може да буде 
довољна да наруши јавно мишљење.  
 
10. Члан 2. Нацрта закона даје списак принципа који уређују понашање јавних 
службеника, као што су: непристраност, интегритет, транспарентност, те инспирише 
њихово етичко понашање. 
 
Међутим, постоје многи други принципи, који чине важан дио европских стандарда у 
сврху обезбјеђења владавине закона и права на добру управу. Опет, неки принципи се 
понављају у члану 2, нпр. законитост у §§ 3 и 5, или одговорност у §§3, 4, 5 и 8. 
 
                                                
 
101 Консултовати: Уређивање сукоба интереса за носиоце јавних функција у Европској 
унији, стр. 32, 
(http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/hpo_professional_ethics_en.pdf ) 
Конз. ЦДЛ-АД(2008)014, § 18. 
102 Препорука (бр. Р(2000)10) Комитета министара Савјета Европе о „Правилима 
понашања носилаца јавних дужности“ усвојена од Комитета министара на 106. сједници 
11. маја 2000. године, члан 13. 
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11. По питању више специфичног принципа да јавни службеници морају да раде у сврху 
интереса грађана (члан 2§1), иако се тај принцип подудара са владавином закона, може се 
редефинисати у више општој формулацији, због тога што се и интереси лица без 
држављанства  и интереси правних лица морају заштитити.   
 
12. Члан 2§6 садржи нову одредбу, која каже да у раду њихових јавних канцеларија јавни 
службеници „морају остати вјерни етици своје професије и канцеларији у којој службују.“ 
Ова одредба ће придонијети законитости етичних обавеза, чији садржај може да буде 
поприлично нејасан. Оно шта такође остаје нејасно су могуће законске посљедице у 
случају повреде ових обавеза. Исто се односи на члан 2§4 према којем ће „јавни 
службеници бити политички одговорни властима или грађанима који су их именовали или 
изабрали.“ 
 
13. Према мишљењу Венецијанске комисије, ни јавни службеници, нити Централна 
изборна комисија не могу предвидјети како ће се ове одредбе примјењивати у пракси. 
Обично је етика управе одређена не законом, него препорукама (нпр. модел правила 
понашања за јавне службенике103).  
 
14. Принцип независности службеника, изнесен у члану 2 § 7, такође остаје дефинисан у 
прешироком појму, и његов правни значај остаје нејасан. Комисија предлаже да се 
наведени „однос зависности“ регулише на прецизнији начин. 
 

Б. Неспојивости 
 
15. У свом претходном Мишљењу Комисија је нагласила да „постоји јасна разлика 
између општих неспојивости на једној страни, и специфичних ситуација сукоба интереса 
на другој. Општа неспојивост чланова владе је повезана са питањима као што је опште 
повјерење у политички систем /.../, док су специфичне ситуације сукоба интереса 
адресиране у уобичајеном законодавству, било у органском или у другим законима о 
неспојивости, или иначе - одредбама управног закона о правној ненадлежности у 
одређеним случајевима.“ 
 
16. Нацрт закона је сачувао одредбе по питању и општих неспојивости и специфичних 
ситуација сукоба интереса. Напримјер, док је назив члана 4 „неспојивости“,  чланови 5 и 
6, и, могуће, члан 9 такође говоре о општим неспојивостима.  
 
17. Члан 4§4 укључује нову одредбу о општој неспојивости, која наводи да „учешће у 
приватном предузећу под условима који стварају сукоб интереса је неспојив са функцијом 
јавних службеника.“ Уопште, ова одредба може да буде прихваћена. Међутим, 
формулација члана 4§4 не одређује јасно околности у којима јавни службеник мора да 
поднесе оставку у складу са чланом 4§5. Сукоб интереса не мора увијек бити посљедица 
опште неспојивости, већ, нарочито у случајевима неспојивости јавних и приватних 
активности, ситуација зависна од случаја до случаја. Чак и када се сукоб интереса не 
појављује као посљедица радњи јавног службеника уопште, неке специфичне ситуације 
могу довести до сукоба интереса. У овом случају не би било обавезно поднијети оставку 

                                                
103 Додатак препорукама бр. Р(2000) 10, цит. 
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са функције у приватном подузећу, већ би се могла примијенити промјена обавезе, као 
што је наведено у члану 7§2.     
 
18. Такође, однос са чланом 6§2, који у много стриктнијим условима одређује неспојивост 
по питању учешћа у приватном подузећу, није јасан. Да ли би у овом случају био 
примијењен члан 4§5, и да ли би обавеза да се поднесе оставка у таквој служби у 
приватном сектору у року 30 дана била примјењива? Или је члан 4§5 примјењив само у 
случају неспојивости које су приказане чланом 4? Надаље, временско ограничење за 
повратак у претходну службу у приватном предузећу такође није јасно: ако јавни 
службеник није претходно служио на таквом мјесту, њему или њој би било одобрено да се 
прикључи приватном предузећу након што уговор или посао са владиним органима 
истекне. У случају примјене члана 4§5, јавни службеник који је поднио оставку из таквог 
приватног предузећа неће се вратити у такву службу, чак и након што уговор или посао са 
владиним органима истекне.  
 
19. Комисија предлаже да се разјасне и поновно напишу ове одредбе и да се јасно раздвоје 
опште неспојивости и специфичне ситуације сукоба интереса, нпр. раздвајајући закон у 
поглавља. Такође, подсјећа на Приједлог Р(2000)10 који пружа ужу дефиницију општих 
неспојивости: 
 

2. Приватни интерес јавног службеника укључује било које предности њој или 
њему, његовој или њеној породици, блиским сродницима, пријатељима и лицима или 
организацијама са којима он или она има или су имали посла или политичких веза. 
Такође укључује било какву обавезу, било финансијску или јавну, која се односи на 
то.(...)     

 
Ц. „Pantouflage“ - пантофлажа 

 
20. Комисија примјећује да у члану 5. Нацрта закона још недостаје адекватна одредба на 
такозвану pantouflage, то јесте, неодговарајуће миграције од стране јавних службеника из 
јавног у приватни сектор104. У том погледу, Комисија подсјећа на важност превенције 
пантофлаже, као што је истакнуто од ГРЕЦО-а: 
 
„Осим основног циља промовисања повјерења јавности, најчешћи заједнички циљеви 
система за рјешавање проблема кретања јавних службеника са јавне функције у 
приватни сектор су: (1) побринути се да се специфична информација добијена за вријеме 
службовања на јавној функцији не злоупотријеби, (2) побринути се да извршавање 
овлашћења од стране јавних службеника није под утицајем личне добити, укључујући 
наду или очекивање за добијање сљедећег запослења, и (3) побринути се да приступ и 
контакти тренутног, као и прошлих јавних службеника нису коришћени за неовлашћену 
добит службеника или других лица. Скоро свако лице које обавља јавну функцију, без 
обзира је ли изабрано, именовано или запослено по уговору, и без обзира да ли ради пуно 
радно вријеме или пола радног времена, те да ли је плаћено или неплаћено, треба да буде 
одговорно за стандарде направљене да би се испунили ови циљеви.“105 
                                                
104 Види ЦДЛ-АД(2008)014, §§30-34 
105 ГРЕЦО-ов Осми генерални извјештај о активностима (2007), укључујући дио о 
пантофлажи, усвојен од ГРЕЦО на 36. пленарној сједници (Стразбур, 11-15 фебруар, 2008. 
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21. Комисија чврсто препоручује да се разјасне предметне одредбе и ограничи кретање 
јавних службеника, носилаца извршних функција и савјетника из јавног у приватни 
сектор.    
 

Д.  Равнотежа између јавног и приватног интереса 
 
22. Венецијанска комисија је свјесна да сви сукоби интереса не могу бити уклоњени. 
Према томе, приватни интерес јавног службеника треба да буде исправно идентификован 
и вођен на прикладан начин да би се заштитио интегритет јавних одлука.   
 
23. Члан 7. Нацрта закона разматра појединачне ситуације сукоба интереса. Међутим, два 
аспекта овог члана су проблематична: први, специфична одредба покрива само једну 
врсту сукоба интереса, и то ситуације гдје је у питању финансијски интерес јавног 
службеника или „повезаног“ лица.  Ситуације гдје се не ради о финансијским интересима 
јавног службеника нису покривене чланом 7. Нацрта закона. Друго, његова примјена је 
намијењена процесу доношења одлука (колективно и индивидуално). Према мишљењу 
Комисије, дисквалификација јавног службеника по принципу индивидуалног случаја 
сукоба интереса би требало да буде израђена на општи начин. 
 
24. Члан 7§3 укључује веома генерално формулисану одредбу која продужује одредбе 
члана до „таквих ситуација које укључују лица која су иначе повезана са јавним 
службеницима, када објективност службениковог гласања и доношења одлука може да 
буде угрожена.“ Дефиниција „повезаног лица“ је веома широка. Према члану 3§1 
„повезано лице укључује сродника или лице које има личне политичке, економске или 
друге везе са јавним службеником, чија веза може да утиче на објективност у послу јавног 
службеника“. 
 
25. Док је потребна општа клаузула по питању дисквалификације јавних службеника, 
изричито регулисане специфичне ситуације би требало да буду знатно проширене. 
Смјернице за допуну члана 7 могу бити пронађене у општим законима о управи, 
усвојеним у многим европским земљама. 
 
26. У овом погледу, Комисија такође упућује на „Смјернице за управљање сукобом 
интереса у јавној служби“ израђене од стране Савјета Организације за економску сарадњу 
и развој (ОЕЦД смјернице), према којима: 
 
„1.2.2./.../ 
 
ц) Дисквалификација и рестрикција – Тамо гдје се сматра да се одређени сукоб неће 
догађати често, могло би бити одговарајуће за јавног службеника да одржи тренутну 
позицију, али да не учествује у доношењу одлука по тим питањима, нпр. да се одлука од 
утицаја донесе од треће, независне стране, да се суздржава од гласања о тим одлукама, 
да се повлачи из расправе о одлучујућим приједлозима и плановима, да не прима 
                                                                                                                                                       
године), § види члан 26 Правила понашања јавних службеника, који је додатак Рец 
Р(2000)10, одредбе о поклонима такође се морају придржавати члана 15 УН Конвенције о 
борби против корупције, коју је Босна и Херцеговина ратификовала 2006. године.   
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релевантне документе или друге информације које се тичу приватног интереса. Опција 
прерасподјеле одређених функција јавног службеника у питању такође би требало да буе 
доступна гдје се за одређени сукоб интереса сматра да ће се највјероватније наставити, 
и помоћу тога правити ад хок дисквалификацију неприкладном. Нарочита заштита мора 
да буде примијењена да би се обезбиједило да све погођене стране у одлуци знају за мјере 
које се предузимају да би се заштитио интегритет процеса доношења одлука гдје је 
усвојена дисквалификација.“ 
 
 

Е. Учешће блиских сродника 
 
27. Члан 9. бави се учешћем блиских сродника. Нацрт одредбе, међутим, не утврђује јасно 
да ли се ради о случају генералне неспојивости, или индивидуалном случају 
дисквалификација. У овом погледу, Венецијанска комисија понавља своје мишљење да 
„би било више одговарајуће да се бави са блиским сродницима у специфичним 
ситуацијама сукоба интереса, то јесте, по принципу индивидуалних случајева, и само 
утолико док постоји стварни и тренутни или потенцијални сукоб интереса.“106 
 
 

Ф.  Поклони 
 
28. Различите дефиниције израза „поклон“ су сада усклађене и спојене у члану 3 
„Дефиниције“. Комисија примјећује да се вриједност поклона, коју нацрт Закона допушта 
јавним службеницима, носиоцима извршних функција и савјетницима, а које могу да 
задрже без подношења извјештаја, удвостручила (од 100 до 200 КМ). Према мишљењу 
Комисије, могло би бити корисно да се такође назначи допуштена учесталост поклона 
који се могу примати. Ово би дало додатну заштиту по питању подмићивања или других 
облика користи. 
 
 

Г.  Изјава о имовини и личним примањима  
 
29. Ново поглавље II о „Објављивању“ (члан 13. до 15.) говори о дужности јавних 
службеника да поднесу извјештаје Централној изборној комисији Босне и Херцеговине 
(ЦИК БиХ) о својој имовини и личним примањима, као и о имовини и личним примањима 
блиских сродника. Извјештаји ће бити припремани у складу са правилима која одређују 
детаљан садржај извјештаја и формат и изглед формулара на којему се извјештај подноси, 
а које ће одредити ЦИК БиХ (члан 14). Ове одредбе би требало да буду прихваћене. 
 
30. Комисија, међутим, примјећује да су одредбе о „откривању уговора“, „откривању 
информација о предузећу“ и „откривању инвестиција владиних органа“ уклоњене из 
Нацрта закона. 
 
31. Институције за подршку и процедуре подршке ће играти кључну улогу у обезбјеђењу 
да се стандарди нацрта Закона у потпуности имплементирају. Комисија понавља своје 
препоруке које су дате у претходном Мишљењу, да би закон требало да има механизме 
                                                
106 Цф. ЦДЛ-АД(2008)014, §27. 
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који допуштају да финансијске декларације буду ефективно прегледане и због 
репресивних, и због превентивних разлога. Финансијске декларације би могле да буду 
употребљаване од ЦИК БиХ на проактиван начин, да би омогућиле индивидуално 
савјетовање о превенцији сукоба интереса и неспојивости (види ЦДЛ-АД(2008)014, §§40-
41). 
 

Х.  Објављивање изјава и извјештаја 
 
32. Нацрт закона не предвиђа како ће подаци у Регистру имовине и личних примања бити 
доступни јавности: да ли објављивањем садржаја регистра (нпр. путем интернета), или 
само у индивидуалним случајевима, по индивидуалном захтјеву. Ефикасност циља закона 
или ограничења права на приватност јавног службеника и његових/њених чланова 
породице, није јасан из генералног правила о објављивању (члан 15§2). Нацрт закона би 
имао користи када би се то појаснило. 
 
33. Даље, могло би довести до расправе објављивање личних примања блиских сродника 
са којима јавни службеник живи у истом домаћинству, и могло би ограничити њихово 
право на приватност. Иако би објављивање података који се тичу имовине и личних 
примања јавних службеника и њихових блиских сродника могло помоћи да се 
идентификују могући случајеви подмићивања, има негативне посљедице и за ова лица. 
Препоручује се да се објаве само лична примања јавних службеника, а не и њихових 
блиских сродника.  
 

И.  Санкције 
 
34. Поздрављамо уклањање из Нацрта закона санкције неподесности да представља 
изабрану канцеларију. То одговара израженом погледу Комисије у претходном Мишљењу.  
 

Ј.  Примјена Закона о сукобу интереса на нивоу ентитета 
 
35. У свом претходном Мишљењу, Комисија је примијетила да сукоб интереса не спада 
под надлежност државе, али је нагласила важност јединственог прописа на нивоу државе. 
Такође је навела снажне аргументе који подржавају да се имплементација ентитетских 
закона о сукобу интереса повјери Централној изборној комисији (ЦДЛ-АД(2008)014 §§ 
60-70). 
 
36. Члан 22§1 тренутног Нацрта закона омогућава ентитетима да овласте ЦИК да 
имплементира њихове законе, §2 истог члана предвиђа да ако ентитети ураде наведено, 
они „сходно томе, мораће ускладити своје законе са одредбама овог закона“. У погледу 
недостатка законске надлежности Босне и Херцеговине, таква обавеза изгледа 
проблематична, без обзира на пожељност независног усклађивања.   
 
 

К.  Закључак 
 
37. У овом случају, нови Нацрт закона адресира одређени број главних забринутости које 
је Венецијанска комисија изразила у свом претходном Мишљењу о Закону о сукобу 
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интереса у владиним институцијама Босне и Херцеговине и због тога би се требали 
примијенити. 
 
38. Одређен број питања остаје проблематичан с обзиром да нису све претходне 
препоруке адресиране новим Нацртом закона. Сљедеће препоруке и даље остају важеће: 
 

- опште неспојивости и специфичне ситуације сукоба интереса би требало јасно да 
буду одвојене, и тренутне одредбе које се односе на општу неспојивост треба да 
буду појашњене као што је наведено; 

 
- тренутне опште неспојивости које се односе на учешће блиских сродника јавних 

службеника, носилаца извршних функција и савјетника на одређеним јавним 
функцијама треба радије да буду сматране као случај по случај неспојивости; 
 

- одредбе о генералним принципима понашања јавних службеника треба да буду 
појашњене и измијењене као што је наведено; 
 

- треба да буду уведене одредбе које циљају на забрану неприкладних кретања 
јавних службеника, носилаца извршних функција и савјетника у приватни сектор 
(„pantouflage“); 
 

- у Закону треба да буду представљени адекватни механизми који допуштају 
финансијске декларације да буду ефективно прегледане и због репресивних, и због 
превентивних разлога. 
 

39. Комисија је обавијештена да Интерагенцијска радна група намјерава да настави свој 
посао на Нацрту закона. Комисија поздравља ову иницијативу и остаје на услузи да 
понуди даљњу помоћ у изради овог закона. 
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ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ 
СТРАНАКА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

147 
 

1. Годишњи  извјештај о прегледаном стању  финансијског  пословања 
политичких странака 

 
1.1.Увод 

 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Централна изборна 
комисија БиХ), у складу са одредбама члана 13. став 2. Закона о финансирању политичких 
странака107, надлежна је за провођење одредаба Закона о финансирању политичких 
странака. У сврху прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја које поднесу 
политичке странке, Централна изборна комисија БиХ је успоставила  Службу за ревизију 
финансирања политичких странака. 
 
Чланом 17. Закона о финансирању политичких странака је прописано да је Централна 
изборна комисија БиХ дужна да сваке године поднесе извјештај о прегледаном стању 
финансијског пословања Парламентарној Скупштини Босне и Херцеговине. 
У складу са одредбама овог члана, припремљен је извјештај о примјени Закона о 
финансирању политичких странака у коме је садржано прегледано стање финансијског 
пословања политичких странака у 2010. години.  
 
1.2. Правни оквир 
 
Финансирање  политичких странака у Босни и Херцеговини је уређено :  
1. Законом о финансирању политичких странака 
2. Поглављем 15 Изборног закона Босне и Херцеговине  
3. Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака108 
4. Правилником о предизборним и постизборним финансијским извјештајима 

политичких субјеката109  
Контрола и ревизија финансирања политичких странака уређена је: 
1.Правилником о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије 

финансијских  извјештаја политичких странака110. 
 

На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака, Централна 
изборна комисија БиХ је донијела Одлуку о успостављању Службе за ревизију 
финансијског пословања, број 01-07-653/05 од 10.03.2005. године. Законом о измјенама и 
допунама Закона о финансирању  политичких  странака111 промијењен је назив Службе за 
ревизију финансијског пословања у Службу за ревизију финансирања политичких 
странака. 

                                                
107 „ Службени гласник БиХ“, бр. 22/00, 102/09 и 54/10 
 
108 „ Службени гласник БиХ“, бр. 61/06 
 
109 „ Службени гласник БиХ“, бр. 61/06 
 
110 „ Службени гласник БиХ“, бр. 103/08 
 
111 „Службени гласник БиХ“, бр. 54/10 
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1.3. Активности Централне изборне комисије БиХ у извјештајном периоду 
 
У оквиру провођења Закона о финансирању политичких странака, Централна изборна 
комисија БиХ је у 2010. години предузела низ активности и реализовала кључне задатке 
којима је утврђена законитост финансирања политичких странака, постигнута 
транспарентност финансирања и реализовала је кључне радње које регулишу легалитет 
финансирања политичких странака. Те активности се односе на:  

1.3.1. Пријем финансијских извјештаја политичких странака 
 
    Политичке странке су, према одредбама члана 11. став 1. Закона о финансирању 

политичких странака, дужне да воде евиденцију о својим приходима и расходима и да 
Централној изборној комисији БиХ подносе финансијски извјештај за сваку пословну 
годину. Финансијски извјештај, у складу са чланом 11. став 3. овог закона, политичке 
странке подносе до 31.3. наредне године у форми коју је одобрила Централна изборна 
комисија БиХ.   
Политичке странке, у складу са чланом 11. став 2. Закона о финансирању политичких 
странака, подносе и посебан  финансијски извјештај за период изборне пропаганде на  
начин утврђен  Изборним законом БиХ. 
Политичке странке и независни кандидат, који учествују на изборима за органе власти 
Босне и Херцеговине на свим нивоима, дужни су, у складу са одредбама члана 15.1 
Изборног закона БиХ у вријеме подношења пријаве за овјеру за учешће на изборима, 
Централној изборној комисији БиХ да поднесу финансијски извјештај за период који 
почиње три мјесеца прије дана подношења пријаве за овјеру. Осим тога, у року 30 дана од 
дана објављивања изборних резултата у ''Службеном гласнику БиХ'', подноси се и 
финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана 
овјере резултата избора. 
Централна изборна комисија БиХ је у потпуности овлашћена да проводи и извршава 
одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких странака на начин како је то 
предвиђено Изборним законом БиХ.  

  
У складу са својим надлежностима, Централна изборна комисија БиХ је: 
 

a) извршила пријем годишњих финансијских извјештаја за 2009. годину које је, у складу 
са чланом 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака, доставило 86 
политичких странака. 
Сачињена је и издата Информација са прегледом укупних прихода, изворима 
финансирања, укупним трошковима и   структуром трошкова  политичких странака у 
2009. години. 
Политичке странке у 2009. години су се финансирале из сљедећих извора: чланарина у 
проценту од 5,1%, прилога физичких лица у проценту 5,7%, прилога правних лица у 
проценту 1,9%, прихода од имовине политичких странака у проценту 3,6%, добити од 
правних лица у власништву странке у проценту 0,9%, прихода од поклона и услуга 
које странка није имала обавезу да плати у проценту 0,4%, прихода из буџета у 
проценту 82,1%  и осталих прихода у проценту 0,3% укупно остварених прихода, као 
што је приказано у наредној табели.    
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Табела број 1. Преглед извора финансирања  политичких странака у 2009. години 
 (према подацима које су странке исказале у годишњим финансијским извјештајима) 
                    
                  

Ред.б
р. Назив политичке странке Чланарин

а 

Прилози 
физичких 
лица  

Прилози 
правних 
лица   

Приходи 
од 
имовине 
странке  

Добит од 
правних 
лица у 
власништ
ву 
странке          

Поклон
и које 
странка 
није 
имала 
обавезу 
да 
плати 

Приходи 
из буџета  

Остали 
приход
и 

УКУПАН 
ПРИХОД 
СТРАНК
Е 

Структура прихода 

Члана
рина 

Прил
ози 
физи
чк.  
лица  

Прил
ози 
прав. 
лица 

Прих
од од 
имов. 

Доби
т од 
прав
них 
лица 

Прихо
д од 
покло
на 

Прихо
д из 
буџет
а 

Оста
ли 
прих
оди 

Укупно 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 

1 СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 58.863,65 289.273,64 26.000,00 74.830,00 0,00 0,00 3.699.316,89 0,00 4.148.284,18 1,4% 7,0% 0,6% 1,8% 0,0% 0,0% 89,2% 0,0% 100,0% 

2 

СДП - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ 
БИХ 

304.903,25 17.866,68 
 
207.079,20 
 

 
646.670,67 
 

0,00 748,00 2.620.335,98 12.056,56 3.809.660,34 8,0% 0,5% 5,4% 17,0% 0,0% 0,0% 68,8% 0,3% 100,0% 

3 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-
СНСД- МИЛОРАД ДОДИК 

389.318,63 4.129,05 0,00 1.427,56 0,00 8.138,70 2.243.960,13 0,00 2.646.974,07 14,7% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 84,8% 0,0% 100,0% 

4 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

36.132,00 12.352,00 7.777,64 2.948,86 10.320,0 7.716,49 2.257.401,03 0,00 2.334.648,02 1,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,4% 0,3% 96,7% 0,0% 100,0% 

5 
ХДЗ - ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА БИХ 

59.873,58 249.044,68 80.340,00 48.849,80 0,00 0,00 1.329.166,05 0,00 1.767.274,11 3,4% 14,1% 4,5% 2,8% 0,0% 0,0% 75,2% 0,0% 100,0% 

6 СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА - СДС 

175.994,59 90.190,91 7.157,96 21.400,00 0,00 21.556,43 1.152.994,18 4.774,31 1.474.068,38 11,9% 6,1% 0,5% 1,5% 0,0% 1,5% 78,2% 0,3% 100,0% 

7 НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК 10.667,00 436.631,01 0,00 63,39 0,00 12.600, 490.968,65 22.521,21 973.451,26 1,1% 44,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 50,4% 2,3% 100,0% 

8 
ПАРТИЈА 
ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА РС 

6.320,00 20.285,07 8.600,00 1.831,99 0,00 2.540,56 675.022,76 0,00 714.600,38 0,9% 2,8% 1,2% 0,3% 0,0% 0,4% 94,5% 0,0% 100,0% 
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9 
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧ
КА ПАТРИОТСКА 
СТРАНКА - БПС 

14.145,91 162,83 0,00 0,00 0,00 0,00 634.853,76 201,71 649.364,21 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 97,8% 0,0% 100,0% 

10 

ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
ЗАЈЕДНИЦА 1990, 
ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО - ХДЗ 1990 

3.491,74 21.728,76 4.700,00 134,59 0,00 3.840,00 563.207,34 7.620,48 604.722,91 0,6% 3,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,6% 93,1% 1,3% 100,0% 

11 
СДУ - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
УНИЈА БИХ 

70,00 0,00 0,00 0,00 200.153,91 0,00 277.886,09 0,00 478.110,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,9% 0,0% 58,1% 0,0% 100,0% 

12 ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ 
САВЕЗ 1.596,70 17.915,26 35.628,66 108,18 0,00 2.400,00 386.558,33 0,00 444.207,13 0,4% 4,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,5% 87,0% 0,0% 100,0% 

13 ХРВАТСКА СЕЉАЧКА 
СТРАНКА БИХ, ХСС-НХИ 3.066,88 0,00 3.159,10 3.235,00 0,00 0,00 317.181,05 323,00 326.965,03 0,9% 0,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 97,0% 0,1% 100,0% 

14 
ДЕМОКРАТСКА  
НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА 
БиХ - ДНЗ БиХ 

1.116,00 6.268,00 500,00 0,00 0,00 216,30 242.625,98 0,00 250.726,28 0,4% 2,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 96,8% 0,0% 100,0% 

15 ХСП БИХ -  430,00 0,00 0,00 17,41 0,00 0,00 249.187,46 0,00 249.634,87 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,8% 0,0% 100,0% 

16 СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС             211.598,77 7.868,13 219.466,90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,4% 3,6% 100,0% 

17 
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ 
АКТИВНОСТИ ЗА 
ЕВРОПСКУ БИХ А-СДА 

0,00 7.355,44 600,00 0,00 0,00 0,00 183.759,47 1.406,38 193.121,29 0,0% 3,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 95,2% 0,7% 100,0% 

18 СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА  0,00 0,00 0,00 274,55 0,00 0,00 186.123,26 0,00 186.397,81 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 100,0% 

19 НАША СТРАНКА 15.096,68 13.688,81 605,00 0,00 0,00 138,00 149.743,44   179.271,93 8,4% 7,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 83,5% 0,0% 100,0% 

20 СТРАНКА ПЕНЗИОНЕРА - 
УМИРОВЉЕНИКА БИХ 65.170,00 0,00 0,00 0,00 413,00 1.134,00 88.061,00 0,00 154.778,00 42,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7% 56,9% 0,0% 100,0% 

21 БОСС - БОСАНСКА 
СТРАНКА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.838,54 152,19 144.990,73 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,1% 100,0% 

22 ХРВАТСКИ 
ДЕМОКРШЋАНИ 0,00 0,00 0,00 97,56 0,00 4.800,00 95.393,00 0,00 100.290,56 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 4,8% 95,1% 0,0% 100,0% 

23 ЛДС - ЛИБЕРАЛНО 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 10.439,00 7.196,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 72.182,85 18,51 91.486,36 11,4% 7,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 78,9% 0,0% 100,0% 
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24 

ХКДУ - ХРВАТСКА 
КРШЋАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА 
БИХ 

0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 87.005,04 0,00 87.020,24 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

25 
СРПСКИ РАДИКАЛНИ 
САВЕЗ ДР ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 

1.312,00 450,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 77.511,53 0,00 80.773,53 1,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 96,0% 0,0% 100,0% 

26 
ГРАЂАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

369,00 32.330,00 5.600,00 11.394,00 0,00 0,00 16.102,77 7.531,00 73.326,77 0,5% 44,1% 7,6% 15,5% 0,0% 0,0% 22,0% 10,3% 100,0% 

27 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 

5.598,00 1.088,00 1.500,00 25,00 0,00 7.420,00 55.740,00 0,00 71.371,00 7,8% 1,5% 2,1% 0,0% 0,0% 10,4% 78,1% 0,0% 100,0% 

28 ХРВАТСКА НАРОДНА 
ЗАЈЕДНИЦА-ХНЗ 0,00 0,00 0,00 154,03 200,00 0,00 56.623,84 0,00 56.977,87 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,0% 99,4% 0,0% 100,0% 

29 СТРАНКА ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ БИХ 0,00 36.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

30 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 2.130,00 14.185,00 14.550,00 2,27 0,00 0,00 7.120,00 0,00 37.987,27 5,6% 37,3% 38,3% 0,0% 0,0% 0,0% 18,7% 0,0% 100,0% 

31 НОВА ГРАЂАНСКА 
ИНИЦИЈАТИВА-КОЗАРАЦ 1.380,00 5.825,00 2.250,00 0,00 0,00 2.400,00 7.660,00 0,00 19.515,00 7,1% 29,8% 11,5% 0,0% 0,0% 12,3% 39,3% 0,0% 100,0% 

32 ЕВРОПСКА ЕКОЛОШКА 
СТРАНКА Е-5 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.583,98 31,55 16.115,53 0,0% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 78,1% 0,2% 100,0% 

33 

СОИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
УНИЈА 2002 БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ-СТРАНКА 
СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.665,00 0,00 15.665,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

34 
ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА УНИЈА 
БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.464,30 0,00 14.464,30 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

35 
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧ
КА ПОДРИЊСКА 
НАРОДНА СТРАНКА 

600,00 1.010,00 4.010,00 0,00 0,00 1.500,00 4.620,00 0,00 11.740,00 5,1% 8,6% 34,2% 0,0% 0,0% 12,8% 39,4% 0,0% 100,0% 

36 ПОКРЕТ ЗА СЕМБЕРИЈУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.177,33 0,00 11.177,33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
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37 
СТРАНКА ЗА 
ХЕРЦЕГОВИНУ - ПОКРЕТ 
ЗА ТРЕБИЊЕ 

4.320,00 0,00 0,00 6,10 0,00 300,00 6.239,66 0,00 10.865,76 39,8% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 2,8% 57,4% 0,0% 100,0% 

38 ПОКРЕТ ЗА НАШ ГРАД 452,00 3.670,00 50,00 0,00 0,00 0,00 6.365,07 1,92 10.538,99 4,3% 34,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 60,4% 0,0% 100,0% 

39 
СТРАНКА УДРУЖЕНИХ 
НЕЗАВИСНИХ 
ДЕМОКРАТА БИХ 

0,00 150,00 2.050,00 0,00 0,00 193,00 7.858,00 0,00 10.251,00 0,0% 1,5% 20,0% 0,0% 0,0% 1,9% 76,7% 0,0% 100,0% 

40 
СТРАНКА ПРАВДЕ И 
РАЗВОЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.117,81 4,50 10.122,31 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

41 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА 

900,00 150,00 2.497,11 15,25 0,00 0,00 6.058,00 0,00 9.620,36 9,4% 1,6% 26,0% 0,2% 0,0% 0,0% 63,0% 0,0% 100,0% 

42 
КЛАДУШКА СТРАНКА 
ПРИВРЕДНОГ 
ПРОСПЕРИТЕТА 

0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025,10 0,00 8.425,10 0,0% 52,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,8% 0,0% 100,0% 

43 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
ИНВАЛИДА БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.055,35 0,00 0,00 8.055,35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ##### 0,0% 0,0% 100,0% 

44 СРПСКА НАПРЕДНА  
СТРАНКА 419,80 0,00 7.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.969,80 5,3% 0,0% 94,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

45 СНАГА БОСНЕ 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 7.892,00 0,00 7.916,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 99,7% 0,0% 100,0% 

46 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
НАРОДА СРПСКЕ             7.398,00   7.398,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

47 ДЕМОКРАТСКА СРПСКА 
СТРАНКА БРЧКО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

48 НАРОДНА СТРАНКА 
(ПОКРЕТ ЗА БРОД) 0,00 1.575,00 0,00 0,85 0,00 0,00 4.320,00 0,00 5.895,85 0,0% 26,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,3% 0,0% 100,0% 
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49 СТРАНКА ЗА СРЕДЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 4.437,00 25,82 5.038,82 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 88,1% 0,5% 100,0% 

50 
ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО ХЕРЦЕГ-
БОСНЕ 

0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 4.480,00 0,00 4.484,10 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 100,0% 

51 ХРВАТСКА СТРАНКА 
ПРАВА ПОСАВИНЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.424,72 2,32 4.427,04 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,1% 100,0% 

52 НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР 
МИХАЈЛО ТОВИРАЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

53 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.538,00 0,00 3.698,00 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,7% 0,0% 100,0% 

54 ПОКРЕТ ЗА ПРЊАВОР 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401,45 0,00 2.431,45 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,8% 0,0% 100,0% 

55 СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303,00 0,00 1.372,00 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,0% 0,0% 100,0% 

56 ГРАЂАНСКА ПАРТИЈА 
НАПРЕТКА 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,00 0,00 1.242,00 0,0% 37,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,0% 0,0% 100,0% 

57 ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ 
ПРАВДЕ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

58 
СТРАНКА ЗА МЛАДОСТ, 
РАЗВОЈ И БУДУЋНОСТ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,67 0,00 914,67 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

59 НОВИ ДЕМОКРАТСКИ 
ПОКРЕТ РУДО 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

60 КОНГРЕСНА НАРОДНА 
СТРАНКА КНС 0,00 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,50 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

61 СТРАНКА ХРВАТСКОГ 
ПРАВА 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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62 ХРВАТСКА СТРАНКА 
ПРАВА - ХСП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

63 БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧ
КА СТРАНКА ПРАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

64 
ЗАВИЧАЈНИ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ - 
МИЛЕ МАРЧЕТА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

65 СЕЉАЧКА СТРАНКА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

66 СРПСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

67 
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧ
КА ХРВАТСКА ЧИСТА 
СТРАНКА ПРАВА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

68 УЈЕДИЊЕНА ХСП - а  БиХ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

69 СТРАНКА ДЕВИЗНИХ 
ШТЕДИША РС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

70 
РАДНИЧКО-
КОМУНИСТИЧКА 
ПАРТИЈА БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

71 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
СРПСКЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

72 НОВА ДЕМОКРАТИЈА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

73 
НЕЗАВИСНА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА- НДС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

74 БХ СЛОБОДНИ 
ДЕМОКРАТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

75 ДЕМОКРАТИ БИХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

76 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   
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77 БОШЊАЧКА СЕЉАЧКА 
СТРАНКА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

78 СТРАНКА УДРУЖЕЊА 
ПЕНЗИОНЕРА КЛАДАЊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

79 ПОКРЕТ ЗА ШЕКОВИЋЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

80 

БРЧАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
ИНИЦИЈАТИВА-ЗА БОЉЕ 
БРЧКО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

81 ХРВАТСКИ ПРАВАШКИ 
БЛОК БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

82 НЕЗАВИСНА ЛИСТА БИХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

83 БИХАЋКА ГРАЂАНСКА 
АЛТЕРНАТИВА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

84 Народна странка Брчко 
Дистрикт БиХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

85 ЕКОЛОШКА 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

86 
ХРВАТСКА ЧИСТА 
СТРАНКА ПРАВА-др.АНТЕ 
СТАРЧЕВИЋ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

  УКУПНО  1.174.336,41 1.299.127,64 442.854,67 813.530,89 211.086,9 87.772,83 18.732.594,2 64.539,59 22.825.843,2 5,1% 5,7% 1,9% 3,6%0 0,9% 0,4% 82,10% 0,3% 100,0% 
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б) Централна изборна комисија БиХ је прикупила податке о средствима која су у 2009. 
години из буџета уплаћена политичким странкама. Из буџета са свих нивоа у Босни и 
Херцеговини политичким странкама су исплаћена средства у износу 19.163.668,07 КМ. 
Структура финансирања политичких странака из буџета у 2009. години је сљедећа: 

- Буџети општина                                                                  7.454.532,70 КМ          38,90 % 
- Буџети градова                                                                 1.083.734,51 КМ            5,66 % 
- Брчко Дистрикт БиХ                                                          200.000,00  КМ            1,04 % 
- Буџети кантона                                                                 4.404.391,86 КМ          22,98 % 
- Буџет Ф БиХ                                                                     2.291.998,00 КМ          11,96 % 

- Буџет РС                                                                          3.340.000,00 КМ          17,43 % 
- Буџет Босне и Херцеговине                                               389.011,00 КМ             2,03 % 
   УКУПНО                                                                       19.163.668,07 КМ        100,00 % 
Евидентан је раст средстава која су из буџета издвајана за политичке странке у периоду од 
2004. године до 2008. године, док су средства издвајана из буџета 2009. године 
забиљежила пад, што се види из наредног прегледа: у односу на 2004. годину, издвајања у 
2005. години већа су за 16,59 %, у 2006. години су за 26,11% већа у односу на 2005. 
годину, у 2007. години  већа су за 7,25 % у односу на 2006. годину, у 2008. су већа за 
12,49% у односу на 2007. годину, док су  издвајања у 2009. години  мања за 18,05% у 
односу на 2008. годину: 

 
Табела број 2. Преглед исплаћених средстава из буџета политичким странкама по нивоима власти у периоду 

2004. -2009. година 
 

Ниво власти 

Средства 
уплаћена 

2004. 
године 

Средства 
уплаћена 

2005. 
године 

Средства 
уплаћена 

2006. 
године 

Средства 
уплаћена 

2007. 
године 

Средства 
уплаћена 

2008. 
године 

Средства 
уплаћена 

2009. 
године 

Општине  5.630.813,48 6.730.835,38 7.730.249,74 7.669.036,83 8.900.882,54 7.454.532,70 

Градови 698.246,35 1.357.507,05 1.663.647,62 1.083.734,51 
Брчко Дистрикт 
БиХ 3.076.024,50 

199.999,94 199.999,94 199.999,82 259.999,69 200.000,00 

Кантони 3.437.929,78 4.412.153,93 4.184.131,09 5.167.777,45 4.404.391,86 

Федерација БиХ 1.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.291.998,00 
Република 
Српска 2.883.227,09 2.824.970,44 3.190.000,00 4.190.000,00 4.200.000,00 3.340.000,00 
Државни ниво 
БиХ 92.792,18 175.783,58 152.588,48 188.090,00 192.836,45 389.011,00 

УКУПНО: 13.182.857,25 15.369.519,12 19.383.238,44 20.788.764,79 23.385.143,75 19.163.668,07 

Пораст 
(смањење) у 
односу на 
претходну годину 

у КМ 2.186.661,87 4.013.719,32 1.405.526,35 2.596.378,96 -4.221.475,68 

% 16,59% 26,11% 7,25% 12,49% -18,05% 
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Из буџета општина у Федерацији БиХ политичким странкама у 2009. години исплаћена 
су средства у износу 5.550.587,65 КМ, док су из буџета општина у Републици Српској 
исплаћена средства у износу 1.903.945,05 КМ112. 
Из буџета градова у Федерацији БиХ (Сарајево и Мостар) политичким странкама 
исплаћена су средства у износу 695.871,80 КМ, док је из градова у Републици Српској 
(Источно Сарајево и Бања Лука) политичким странкама исплаћен износ од 387.862,71 
КМ113. 

1.3.2. Ревизија и контрола финансијских извјештаја 
 

    Централна изборна комисија БиХ успоставила је службу за ревизију финансирања 
политичких странака  која, у складу са чланом 14. став 1. Закона о финансирању 
политичких странака, прегледа и контролише финансијске извјештаје које поднесу 
политичке странке. Ревизија финансијских извјештаја политичких странака укључује 
извјештаје из државног и ентитетског сједишта, укључујући и Брчко Дистрикт БиХ, и 
најмање двије регионалне канцеларије које изабере служба за ревизију финансијског 
пословања. 

       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 2008. годину за 86 
политичких странака, колико их је доставило финансијске извјештаје.  

 
-  За 74 политичке странке Служба за ревизију финансирања политичких странака, на 

бази контроле финансијских извјештаја, додатне финансијске документације и доказа 
прикупљених из других извора, издала Извјештаје о прегледу годишњег 
финансијског извјештаја за 2008. годину са налазима и мишљењем ревизора о 
финансирању у складу са Законом о финансирању политичких странака.  

 
- Извјештаји о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2008 годину са налазима 

ревизије, мишљењем ревизора и службеном потврдом ревизора о налазу ревизије 
објављени на веб-страници Централне изборне комисије  БиХ. 

 
За 12 политичких странака: Савез независних социјалдемократа-СНСД-Милорад Додик, 
Хрватска демократска заједница БиХ, Социјалдемократска партија БиХ, Странка 
демократске акције, Народна странка „Радом за бољитак“, Српска демократска странка, 
Странка за Босну и  Херцеговину, Странка демократске активности-А-СДА, Партија 
демократског прогреса, Босанскохерцеговачка патриотска странка - Сефер Халиловић,  
Хрватска демократска  заједница 1990. и Хрватски демокршћани, код којих је извршена 
ревизија у просторијама странака, издати су извјештаји о ревизији годишњег 
финансијског извјештаја за 2008. годину са налазима и мишљењем ревизора о 
финансирању у складу са Законом о финансирању политичких странака. 

                                                
112 Прилог бр. 1. Преглед исплаћених средстава из буџета општина политичким странкама у 2009. години 

стр. 166 
113 Прилог бр. 2. - Преглед исплаћених средстава из буџета градова политичким странкама у 2009. години, 

стр. 169 
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Контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких странака за 2008. годину 
утврђена су кршења одредби чл. 3., 4., 5., 6., 8. и 11. Закона о финансирању политичких 
странака и одредбе члана 15.10 Изборног закона БиХ како слиједи: 

-   Одредбе члана 3. Закона политичке странке кршиле су на начин што су оствариле 
приход од имовине која није у власништву странке и оствариле су приход од 
добити предузећа чије дјелетност није везана за издаваштво и културу; 

 
- Одредбе члана 5. став (1) Закона политичке странке кршиле су на начин што су од 

физичких и правних лица примале прилоге чији износ прелази осам просјечних нето 
плата у Босни и Херцеговини у 2008. години, према званичним подацима Агенције 
за статистику БиХ;  

   
- Супротно одредбама члана 6. Закона, политичке странке нису пријављивале све 

прилоге физичких и правних лица који прелазе 100,00 КМ; 
 

- Одредбе члана 8. став (1) Закона политичке странке углавном су кршиле тако што су 
бесплатно  користиле пословне просторије које су им додјељивали ентитетски, 
кантонални и општински органи и непрофитне организације, једна политичка 
странка је стекла право власништва над некретнином уз ослобађање од плаћања 
дијела продајне цијене некретнине, од стране државног органа, док је мањи број 
странака примио прилоге од јавних предузећа; 

 
- Одредбе члана 11. Закона политичке странке кршиле су тако што су финансијске 

извјештаје доставиле са закашњењем, нису имале адекватне евиденције о својим 
приходима и расходима, финансијске извјештаје нису поднијеле на обрасцима 
утврђеним Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких 
странака и на захтјев Централне изборне комисије БиХ, одређени број странака није 
доставио додатну финансијску документацију.   
 

- Одредбе члана 15.10 Изборног закона БиХ је прекршила једна политичка странка 
која је прекорачила лимит на трошкове изборне кампање. 

 
б)   Служба за ревизију  је, у складу са  чланом 15. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака и 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 доставила 
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 2008. годину.  

 
Централна изборна комисија БиХ је, у складу са чланом 13. став (2) и чланом 15. 
Закона о финансирању политичких странака, а у оквиру својих надлежности и 
овлашћења, изрекла новчане санкције за 37 политичких странака које су кршиле 
одредбе Закона о финансирању политичких странака у 2008. години.  

За 8 политичких странака које нису доставиле годишњи финансијски извјештај за 
2008. годину  и нису омогућиле приступ својим просторијама, да би Служба за 
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ревизију извршила ревизију њихових финансијских извјештаја у складу са чланом 14. 
Став (7) Закона о финансирању политичких странака, Централна изборна комисија 
БиХ је изрекла административну мјеру, којом им је ускраћено право да се кандидују 
на наредним изборима – Општим изборима 2010. године. 

ц)  Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед и 
контролу годишњег финансијског извјештаја политичких странака за 2009. годину за 
86 политичких странака, колико их је доставило извјештаје. 

 
- Након извршеног прегледа и контроле годишњег финансијског извјештаја за 2009. 

годину  сачињена је Информација о прегледаним годишњим финансијским 
извјештајима политичких странака за 2009. годину и дат приједлог да се код 14 
политичких  странака изврши ревизија на терену (у просторијама странака), у складу 
са чланом 14. став (7) Закона о финансирању политичких странака, да би се могло 
изразити мишљење о финансирању у складу са наведеним законом. То су: 
Социјалдемократска унија БиХ, Демократски народни савез, ХСС-НХИ, Хрватска 
странка права БиХ, Српска радикална странка РС, Наша странка, БОСС - Босанска 
странка- Мирнес Ајановић, Либерално-демократска странка БиХ, Хрватска кршћанска 
демократска унија БиХ, Српска радикална странка др. Војислав Шешељ, Грађанска 
демократска странка БиХ, Народна демократска странка, Босанскохерцеговачка 
подрињска народна странка и Српска напредна странка. 

Такође је дат приједлог да се изврши ревизија у просторијама странака и код петнаест 
политичких странака које нису доставиле финансијске извјештаје за 2009. годину, а то 
су: Странка Спас, Хрватски кршћански домовински препород, Партија привредног 
прогреса БиХ, Нова снага Српске, Политички покрет младих БиХ, Странка омладинске 
снаге, Народна странка Нови Град, Демократски центар, Зелени БиХ, Хрватски блок 
БиХ, Народна бошњачка странка, Босанско-демократска странка, Странка бизниса 
Српске, Брчанска алтернатива Брчко Дистрикт БиХ и Српска странка Републике 
Српске. 

Од укупно најављених ревизија на терену код 29 политичких странака, приступ својим 
просторијама није омогућило 11 политичких странака, те самим тиме ни вршење 
ревизије њиховог финансијског пословања у 2009. години. 
 

У складу са закључком Централне изборне комисије БиХ и планом активности за 2010. 
годину, у току су активности прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја 
политичких странака за 2009. годину и одвијају се на сљедећи начин: 

- Код 18 политичких  странака извршена је ревизија у просторијама странака и у току је 
израда извјештаја о извршеној ревизији са налазима ревизије и мишљењем ревизора. 
 

- За 72 политичке странке, код којих је на бази контроле финансијских извјештаја, 
додатне финансијске документације коју су доставиле политичке странке и доказа 
прикупљених из других извора (подаци свих нивоа власти у БиХ о уплаћеним 
средствима из буџета, уговори о закупу, изјаве правних и физичких лица-донатора 
странака и сл.), у току је издавање извјештаја о прегледу са налазима и мишљењем 
ревизора о финансирању у складу са Законом о финансирању политичких странака. 
Издата су у складу са Правилником о административним процедурама прегледа, 
контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких странака 54 извјештаја о 
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прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину, од којих су 33 у форми 
коначних, док је 21 извјештај у форми прелиминарних достављен политичким 
странкама на изјашњење. Након што се политичке странке изјасне о извјештају или 
евентуално доставе друге доказе, Служба за ревизију издаће коначне извјештаје о 
прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину са мишљењем ревизора и 
службеном потврдом налаза ревизије.   

 
- Политичке странке (једанаест странака), којима је упућена најава ревизије у 

просторијама странака јер нису доставиле финансијске извјештаје за 2009. годину, 
нису омогућиле да се изврши ревизија у њиховим просторијама, те ће против њих 
Централна изборна комисија БиХ предузети мјере у складу са одредбама члана 14.став 
7. Закона о финансирању политичких странака. 

 
д)   У складу са Законом о финансирању политичких партија и Изборним законом БиХ, 

извршена је прелиминарна контрола финансијских извјештаја за период од дана 
подношења пријаве за овјеру за изборе до дана објаве резултата избора (постизборних 
финансијских извјештаја) за Опште  изборе 2010. године и издата је Информација о 
достављеним постизборним финансијским извјештајима са: прегледом трошкова 
изборне кампање, анализом трошкова које су политички субјекти могли да остваре у 
складу са одредбама члана 15.1 став (2) и члана 15.10 Изборног закона БиХ  и 
прегледом извора финансирања политичких странака у вријеме изборне кампање. 

 
За финансирање изборне кампање у складу са чланом 15.10. Изборног закона БиХ 
политички субјекти у оквиру законом прописаног лимита могли су да потроше 
65.049.749,10 КМ, од чега политичке странке 62.063.319,40 КМ и независни кандидати 
2.986.429,70 КМ . 
 
Увидом у постизборне финансијске извјештаје политичких субјеката, утврђено је да су 
сви политички субјекти поступили у складу са одредбама члана 15.10 Изборног закона 
БиХ, односно изборну кампању су финансирали у оквиру законом прописаног лимита.  
У финансијским извјештајима сви политички субјекти скупа су исказали трошкове 
изборне кампање у износу 10.020.563,17 КМ, од чега политичке странаке 10.018.340,95 
КМ, а независни кандидати 2.222,22 КМ. 

Структуру трошкова кампање у периоду од подношења пријаве за овјеру за  Опште 
изборе 2010. до дана објаве резултата избора чине: 
- Трошкови штампања плаката                                           1.428.000,47  КМ        14,25 % 
- Трошкови плакатирања                                                       700.041,72   КМ          6,99 % 
- Трошкови штампања предизборних огласа,  
   прогласа, саопштења и сл. у јавним гласилима             3.060.860,15   КМ        30,56 % 
- Трошкови организације и одржавања  
   предизборних скупова                                                     1.404.446,74  КМ        14,02 % 
- Трошкови штампања, умножавања и слања предизборног  
   материјала бирачима                                                           884.958,72   КМ         8,83 % 
- Остали трошкови пропаганде                                          2.540.006,15   КМ       25,35 % 
У К У П Н О                                                                     10.018.340,95    КМ     100,00% 
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Уколико се трошкови изборне кампање за Опште изборе 2010. године упореде са 
трошковима кампање у 2006. и 2008. години, евидентан је њихов пораст од 19,34% у 
односу на трошкове кампање за Опште изборе 2006. године, односно пораст од 20,50% у 
односу на трошкове изборне кампање за Локалне изборе 2008. године. 
 

                              Графикон број 1: Упоредни преглед трошкова изборне кампање 
 

 
 
У периоду од подношења пријаве за овјеру за  Опште изборе 2010. до дана објаве 
резултата избора политичке странке су у финансијским извјештајима исказале укупне 
приходе у износу 16.345.443,68 КМ, чију структуру чине: 
 
- Чланарине                                                              681.902,21  КМ        4,17 %    
- Прилози физичких лица                                    3.298.916,12  КМ      20,18 % 
- Прилози правних лица                                         828.158,86  КМ        5,07 % 
- Приходи од имовине                                            381.476,02  КМ        2,33 % 
- Приходи од правних лица                                             3,49  КМ        0,00 % 
- Приходи од поклона                                               59.497,93  КМ        0,36 % 
- Приходи из буџета                                           11.039.194,75  КМ      67,54 % 
- Остали приходи                                                      56.294,30  КМ         0,34% 
    У К У П Н О                                                  16.345.443,68      КМ  100,00% 

 
Истовремено, политичке странке су на дан  02.11.2010. године (посљедњи дан 
извјештајног периода) исказале обавезе у износу 8.269.527,12 КМ. 
Из наведеног произилази да проценат финансирања политичких странака у овом 
извјештајном периоду из властитих извора (прихода политичких странака) у проценту 
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износи 66,40%, док финансирање из туђих извора (обавезе политичких странака – зајмови, 
лизинг, добављачи, обавезе према запосленим и сл.) процентуално износи 33,60%. 

1.3.3. Санкционисање политичких странака114  
 
Централна изборна комисија БиХ је, у складу са чланом 13. став (2) и чланом 15. став (2) 
Закона о финансирању политичких странака, који се односе на њена овлашћења, изрекла 
новчане санкције политичким странкама због кршења одредби које се односе на: изворе 
финансирања, лимит прилога, обавезе пријављивања прилога и обавезе о подношењу 
финансијских извјештаја за сваку календарску годину.  
У току 2010. године Централна изборна комисија БиХ изрекла је сљедеће санкције 
политичким странкама:  
 
a)  Донесено је 37 одлука којима су новчано санкционисане политичке странке у укупном 

износу 84.500,00 КМ због кршења Закона о финансирању политичких странака. 
Централна изборна комисија БиХ је, у складу са чланом 13. став (2) и чланом 15. Закона 
о финансирању политичких странака, а у оквиру својих надлежности и овлашћења, 
изрекла новчане санкције за 37 политичких странака које су кршиле одредбе Закона о 
финансирању политичких странака у 2008. години. Казне се крећу у распону од 
1.000,00 КМ до 7.000,00 КМ, док је само једна политичка странка кажњена са 500,00 
КМ. 

б)  За 8 политичких странaка које нису доставиле годишњи финансијски извјештај за 2008. 
годину  и  нису омогућиле приступ својим просторијама, да би Служба за ревизију 
извршила ревизију њихових финансијских извјештаја у складу са чланом 14. став (7) 
Закона о финансирању политичких странака, Централна изборна комисија БиХ је 
изрекла административну мјеру, којом им је ускраћено право да се кандидују на 
наредним изборима – Општим изборима 2010. године. 

1.3.4. Остале активности   
 
Осим провођења кључних активности из области Закона о финансирању политичких 
странака (пријем и контрола годишњих финансијских извјештаја политичких странака, 
теренске ревизије, канцеларијске ревизије и санкционисање политичких странака), 
Централна изборна комисија БиХ је у 2010. години проводила и друге активности и 
радње, које такође дефинишу област финансирања политичких странака, као што су: 
стална координација са политичким странкама и давање писмених одговора на њихове 
упите, уз настојање да се у потпуности испоштују принципи информисања јавности о 
финансирању политичких странака; сарадња са НВО и другим организацијама које  прате 
примјену Закона о финансирању политичких странака, као и сарадња са међународним 
експертима. 
Наиме, Централна изборна комисија БиХ током 2010. године настојала је да писмено 
одговори на све упите политичких странака, који су се односили на примјену одредби 
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. 

                                                
114 Прилог бр. 3 - Преглед санкционисаних политичких странака, стр. 170 
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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 са медијима у Босни и Херцеговини, у 
погледу давања релевантних информација које дефинишу област финансирања 
политичких странака. 
У 2010. години настављена је сарадња Централне изборне комисије БиХ са Удружењем 
изборних званичника у Босни и Херцеговини, кроз провођење низа семинара из области 
примјене Закона о финансирању политичких странака, а који су организовани за 
политичке странке, медије и невладин сектор. 
Централна изборна комисија БиХ је, настојећи да створи законске и институционалне 
претпоставке за уређење тзв. политичких финансија, у 2010. години, остварила сарадњу и 
са међународним експертима из области антикорупционих закона у које спада и Закон о 
финансирању политичких странака.  
 
1.4. Препоруке 

 
Централна изборна комисија БиХ је, у складу са одредбама члана 13. став 2. Закона о 
финансирању политичких странака, надлежна за провођење одредби Закона о 
финансирању политичких странака. У 2010. години Централна изборна комисија БиХ 
проводила је све активности које су прописане одредбама Закона о финансирању 
политичких странака које могу да се групишу на сљедећи начин: пријем финансијских 
извјештаја политичких странака, ревизија и контрола финансијских извјештаја, 
санкционисање политичких странака и остале активности. 
 
У току провођења одредби Закона о финансирању политичких странака, Централна 
изборна комисија БиХ уочила је одређене недостатке, на основу којих је иницирала и 
измјене и допуне овог закона, које се углавном односе на: изворе финансирања 
политичких странака; обавезу пријављивања прилога, усаглашавање начина финансирања 
политичких странака из државног буџета са ентитетским, кантоналним и општинским 
прописима као и прописима Брчко Дистрикта БиХ. Измјене и допуне Закона о 
финансирању политичких странака донесене су у јуну 2010. године. 
Иако су извршене одређене измјене и допуне Закона о финансирању политичких странака, 
кроз  његову примјену у пракси отворила се потреба да се низ питања која су уређена 
Законом о финансирању политичких странака проанализирају, сагледају позитивни и 
негативни аспекти њихове примјене и да се она јасно и прецизно уреде, да би се постигла 
сврха Закона о финансирању политичких странака, а да притом има што мање недоумица 
у његовом провођењу.  
 
Потребно је провести неопходне измјене у Закону о финансирању политичких странака 
које би се односиле на: 
 
(1) Прецизирање одредби које се односе на финансирање политичких странака од 

имовине у власништву политичких странка, 
 
(2) Прецизирање одредби око додјеле на коришћење пословних простора политичким 

странкама,  
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(3) Прецизирање одредби које се односе на финансирање политичких странака или 
клубова посланика из буџета Босне и Херцеговине на начин да се усагласе ентитетски 
прописи, прописи свих њихових нижих јединица и прописи Брчко Дистрикта БиХ; 

 
(4) Преиспитивање усклађености постојећих рјешења у Закону о финансирању 

политичких странака са другим важећим законима, који су донесени послије Закона о 
финансирању политичких странака, те његове усклађености у свјетлу постављених 
упутстава Савјета Европе. 
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Прилог бр.1.- Преглед исплаћених средстава из буџета општина политичким 
странкама у 2008. години  

 
Општине у Федерацији Босне и Херцеговине 
 

      

Ред. 
бр Назив општине Планирана 

средства 
Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 
средстава 

1 3 4 5 6 7 
1 ТУЗЛА 410.357,97 398.600,00 -11.757,97 97,13% 
2 НОВО САРАЈЕВО 360.000,00 360.000,00 ,00 100,00% 
3 НОВИ ГРАД САРАЈЕВО 350.000,00 348.027,57 -1.972,43 99,44% 
4 ЦЕНТАР САРАЈЕВО 299.997,35 299.997,35 ,00 100,00% 
5 ТРАВНИК 223.200,00 223.200,00 ,00 100,00% 
6 САНСКИ МОСТ 225.000,00 196.400,00 -28.600,00 87,29% 
7 СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО 180.000,00 180.000,00 ,00 100,00% 
8 ЗЕНИЦА 194.400,00 143.100,00 -51.300,00 73,61% 
9 ВИТЕЗ ,00 140.000,00 140.000,00   

10 КОЊИЦ 139.199,88 139.199,88 ,00 100,00% 
11 МАГЛАЈ 132.000,00 132.000,00 ,00 100,00% 
12 БИХАЋ 131.976,00 131.976,00 ,00 100,00% 
13 ВОГОШЋА 130.000,00 130.000,00 ,00 100,00% 
14 КИСЕЉАК 120.000,00 119.730,00 -270,00 99,78% 
15 БУГОЈНО 120.000,00 118.750,00 -1.250,00 98,96% 
16 ЖИВИНИЦЕ 150.000,00 112.500,02 -37.499,98 75,00% 
17 ЈАБЛАНИЦА 113.400,00 109.364,00 -4.036,00 96,44% 
18 ПРОЗОР/РАМА 108.000,00 108.000,00 ,00 100,00% 
19 ЈАЈЦЕ 105.599,90 105.599,90 ,00 100,00% 
20 ЦАЗИН 150.000,00 100.500,00 -49.500,00 67,00% 
21 ГРАЧАНИЦА 100.000,00 100.000,00 ,00 100,00% 
22 ИЛИЏА 97.200,00 97.200,00 ,00 100,00% 
23 ХАЏИЋИ 90.000,00 90.000,00 ,00 100,00% 
24 КАКАЊ ,00 87.166,61 87.166,61   
25 ОРАШЈЕ 82.500,00 83.485,88 985,88 101,20% 
26 ГРАДАЧАЦ 80.531,85 81.121,25 589,40 100,73% 
27 ТЕШАЊ 80.750,00 80.750,00 ,00 100,00% 

28 
ГОРЊИ ВАКУФ - 
УСКОПЉЕ 78.660,00 78.660,00 ,00 100,00% 

29 ИЛИЈАШ 76.500,00 75.500,00 -1.000,00 98,69% 
30 НОВИ ТРАВНИК 71.070,00 71.070,00 ,00 100,00% 
31 ЗАВИДОВИЋИ 69.713,32 69.713,32 ,00 100,00% 
32 ВИСОКО ,00 68.913,00 68.913,00   
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33 ЧИТЛУК 66.666,60 66.666,60 ,00 100,00% 
34 БАНОВИЋИ 65.000,00 65.000,00 ,00 100,00% 
35 СРЕБРЕНИК 75.973,00 52.249,95 -23.723,05 68,77% 
36 ЛУКАВАЦ 50.000,00 50.000,00 ,00 100,00% 
37 ЉУБУШКИ 49.990,00 49.990,00 ,00 100,00% 
38 КЉУЧ 50.000,00 43.883,36 -6.116,64 87,77% 
39 ЖЕПЧЕ 55.999,92 43.179,88 -12.820,04 77,11% 
40 КАЛЕСИЈА 40.298,00 40.298,00 ,00 100,00% 
41 БУЖИМ 39.999,99 39.999,99 ,00 100,00% 
42 ВЕЛИКА КЛАДУША ,00 37.656,00 37.656,00   
43 ЛИВНО ,00 37.200,00 37.200,00   
44 ДОЊИ ВАКУФ ,00 36.800,00 36.800,00   
45 ОЏАК 36.000,00 36.000,00 ,00 100,00% 
46 ТОМИСЛАВГРАД 36.000,00 33.840,00 -2.160,00 94,00% 
47 КРЕШЕВО 35.559,75 32.708,00 -2.851,75 91,98% 
48 ТРНОВО (ФБИХ) 28.500,00 28.745,15 245,15 100,86% 
49 ЧАПЉИНА ,00 28.500,00 28.500,00   
50 БОСАНСКА КРУПА 55.000,00 25.000,00 -30.000,00 45,45% 
51 ГРУДЕ 33.750,00 23.950,00 -9.800,00 70,96% 
52 ПОСУШЈЕ 22.500,00 22.500,00 ,00 100,00% 
53 СТОЛАЦ 22.000,00 21.000,00 -1.000,00 95,45% 
54 БРЕЗА 30.000,00 18.649,98 -11.350,02 62,17% 
55 ДОБОЈ ИСТОК 24.000,00 16.791,00 -7.209,00 69,96% 
56 ФОЈНИЦА ,00 15.006,00 15.006,00   
57 ВАРЕШ 20.000,00 15.000,00 -5.000,00 75,00% 
58 ЧЕЛИЋ 29.999,93 14.500,00 -15.499,93 48,33% 
59 ГОРАЖДЕ ,00 14.400,00 14.400,00   
60 КЛАДАЊ 13.000,00 13.000,00 ,00 100,00% 
61 ДОМАЉЕВАЦ - ШАМАЦ 9.900,00 9.900,00 ,00 100,00% 
62 САПНА 29.028,98 9.030,00 -19.998,98 31,11% 
63 ТЕОЧАК 6.300,00 6.300,00 ,00 100,00% 
64 БУСОВАЧА ,00 6.000,00 6.000,00   
65 ДОБОЈ ЈУГ ,00 4.519,00 4.519,00   
66 КУПРЕС 5.000,00 4.999,96 -,04 100,00% 
67 УСОРА 4.000,00 4.000,00 ,00 100,00% 
68 РАВНО ,00 2.800,00 2.800,00   
69 НЕУМ 10.500,00 ,00 -10.500,00 0,00% 

 УКУПНО 5.415.022,44 5.550.587,65 135.565,21 102,50% 
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Оштине у Републици Српској 
 
      
      

Ред. 
бр Назив општине Планирана 

средства 
Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 
средстава 

1 3 4 5 6 7 
1 БИЈЕЉИНА 219.998,88 219.998,88 ,00 100,00% 
2 ТЕСЛИЋ 120.000,00 120.000,00 ,00 100,00% 
3 ЗВОРНИК 158.587,00 110.399,00 -48.188,00 69,61% 

4 
БОСАНСКА ДУБИЦА / КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 105.960,00 105.960,00 ,00 100,00% 

5 ПРИЈЕДОР 100.000,00 100.000,00 ,00 100,00% 
6 ЛАКТАШИ 90.000,00 90.000,00 ,00 100,00% 
7 ФОЧА ,00 89.416,10 89.416,10   
8 УГЉЕВИК 87.998,00 87.998,00 ,00 100,00% 
9 БОСАНСКА ГРАДИШКА / ГРАДИШКА 91.999,00 84.332,97 -7.666,03 91,67% 

10 ДЕРВЕНТА 80.000,00 73.991,05 -6.008,95 92,49% 
11 БОСАНСКИ БРОД / БРОД 60.000,00 52.800,00 -7.200,00 88,00% 
12 ПРЊАВОР 49.999,99 50.000,01 ,02 100,00% 
13 МОДРИЧА 49.999,90 49.999,90 ,00 100,00% 
14 БОСАНСКИ ШАМАЦ / ШАМАЦ 48.000,00 47.900,00 -100,00 99,79% 
15 МРКОЊИЋ ГРАД 45.000,00 45.000,00 ,00 100,00% 

16 
НОВО САРАЈЕВО / ИСТОЧНО НОВО 
САРАЈЕВО 45.107,88 44.998,53 -109,35 99,76% 

17 ТРЕБИЊЕ ,00 40.000,00 40.000,00   
18 ДОБОЈ 100.000,00 37.672,45 -62.327,55 37,67% 
19 КОТОР ВАРОШ 34.980,00 34.980,00 ,00 100,00% 
20 СОКОЛАЦ 37.200,00 34.775,00 -2.425,00 93,48% 
21 ИЛИЏА / ИСТОЧНА ИЛИЏА 34.020,00 34.020,35 ,35 100,00% 
22 БОСАНСКИ НОВИ / НОВИ ГРАД 35.000,00 28.744,14 -6.255,86 82,13% 
23 БИЛЕЋА 25.000,00 25.000,00 ,00 100,00% 
24 ПАЛЕ (РС) 25.820,00 24.884,49 -935,51 96,38% 
25 ШИПОВО 20.397,00 20.397,00 ,00 100,00% 
26 ГАЦКО 20.000,00 20.066,00 66,00 100,33% 
27 РОГАТИЦА ,00 20.000,00 20.000,00   
28 СРЕБРЕНИЦА 30.000,00 20.000,00 -10.000,00 66,67% 
29 ВЛАСЕНИЦА 23.000,00 18.944,80 -4.055,20 82,37% 
30 НЕВЕСИЊЕ 27.000,00 18.014,00 -8.986,00 66,72% 
31 ГРАДАЧАЦ / ПЕЛАГИЋЕВО 17.000,00 17.000,00 ,00 100,00% 
32 СРБАЦ 25.000,00 16.570,00 -8.430,00 66,28% 
33 БРАТУНАЦ 19.999,00 14.976,00 -5.023,00 74,88% 
34 ВИШЕГРАД 14.000,02 14.000,02 ,00 100,00% 
35 РУДО 11.199,90 11.199,90 ,00 100,00% 
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36 МИЛИЋИ 10.834,48 10.208,97 -625,51 94,23% 
37 ТРНОВО (РС) 8.859,00 8.228,00 -631,00 92,88% 
38 ШЕКОВИЋИ 11.996,96 7.016,96 -4.980,00 58,49% 
39 ЧЕЛИНАЦ 7.099,25 6.856,50 -242,75 96,58% 
40 КАЛИНОВИК ,00 6.174,12 6.174,12   
41 ХАН ПИЈЕСАК 6.018,00 6.018,00 ,00 100,00% 
42 САНСКИ МОСТ / ОШТРА ЛУКА ,00 5.100,00 5.100,00   
43 ЧАЈНИЧЕ 7.000,00 4.900,00 -2.100,00 70,00% 
44 РИБНИК 6.300,00 4.792,58 -1.507,42 76,07% 
45 ЛОПАРЕ 9.000,00 4.481,00 -4.519,00 49,79% 
46 ГОРАЖДЕ / НОВО ГОРАЖДЕ 4.000,00 4.000,00 ,00 100,00% 
47 ЉУБИЊЕ 5.000,00 3.333,20 -1.666,80 66,66% 
48 СКЕНДЕР ВАКУФ / КНЕЖЕВО ,00 3.005,00 3.005,00   
49 СТОЛАЦ / БЕРКОВИЋИ 7.500,00 2.100,00 -5.400,00 28,00% 
50 ОРАШЈЕ / ДОЊИ ЖАБАР 2.000,00 1.826,67 -173,33 91,33% 

51 
СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО / ИСТОЧНИ 
СТАРИ ГРАД 6.000,00 1.005,46 -4.994,54 16,76% 

52 МОСТАР / ИСТОЧНИ МОСТАР 860,00 860,00 ,00 100,00% 
53 ДРВАР / ИСТОЧНИ ДРВАР 1.400,00 ,00 -1.400,00 0,00% 
54 ГРАЧАНИЦА / ПЕТРОВО 3.400,00 ,00 -3.400,00 0,00% 
55 КОСТАЈНИЦА 4.999,92 ,00 -4.999,92 0,00% 

 УКУПНО 1.954.534,18 1.903.945,05 -50.589,13 97,41% 
       

Прилог бр. 2. -  Преглед исплаћених средстава из буџета градова политичким 
странкама у 2009. години 

 
Градови у Федерацији Босне и Херцеговине 

Ред. 
бр Код  Назив града Планирана 

средства 
Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 
средстава 

1 2 3 4 5 6 7 

1 199А Мостар ,00 395.681,22 395.681,22   

2 666 Сарајево 300.190,58 300.190,58 ,00 100,00% 

  УКУПНО: 300.190,58 695.871,80 395.681,22 231,81% 
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Градови у Републици Српској 

Ред. 
бр Код  Назив града Планирана 

средства 
Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 
средстава 

1 2 3 4 5 6 7 

1 034Б Бања Лука 331.611,71 331.611,71 ,00 100,00% 

2 888 Источно Сарајево 56.251,00 56.251,00 ,00 100,00% 

  УКУПНО:               387.862,71           387.862,71 ,00 100,00% 
                     

     
 
Прилог бр. 3 - Преглед санкционисаних политичких странака 
 
Новчане казне 
 

Ред.б
р. Назив политичке странке Број и датум одлуке Износ казне у 

КМ 

1 БХ Слободни демократи 01-07-6-1/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

2 Демократска народна заједница 01-07-6-1489/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

3 Грађанска демократска странка ГДС 
БИХ 

01-07-6-1572/09          
од 15.12.2010 5.000,00 

4 Хрватска чиста странка права “др. 
Анте Старчевић” 

01-07-6-9/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

5 Хрватска кршћанска демократска 
унија БиХ ХКДУ БИХ 

01-07-6-1540/09          
од 15.12.2010 1.000,00 

6 Хрватски кршћански домовински 
препород ХКДП 

01-07-6-80/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

7 Хрватски правашки блок БиХ 01-07-6-61/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

8 Хрватска странка права Посавине 01-07-6-1534/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

9 ХСС-НХИ 01-07-6-1588/09 од 
15.12.2010 2.000,00 

10 Либерално-демократска странка БиХ 01-07-6-1574/09  од 
15.12.2010 7.000,00 

11 Народна демократска странка 01-07-6-6/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

12 Народна странка Нови Град 01-07-6-35/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

13  Нова грађанска иницијатива 
Козарац 

01-07-6-1493/09 од 
15.12.2010 1.000,00 

14 Партија демократског прогреса-ПДП 01-07-6-17/09 од 
15.12.2010 3.000,00 
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15 Партија уједињених пензионера 01-07-6-1478/09  од 
15.12.2010 4.500,00 

16 Политички покрет младих 01-07-6-1519/09 од 
15.12.2010 2.000,00 

17 Покрет за Прњавор 01-07-6-64/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

18 СНСД-Милорад Додик 01-07-6-5/09  од 
15.12.2010 2.500,00 

19 Социјалдемократска унија БиХ СДУ 
БИХ 

01-07-6-8/09  од 
15.12.2010 2.500,00 

20 Социјалистичка партија 01-07-6-1562/09  од 
15.12.2010 7.000,00 

21 Српска радикална странка др. 
Војислав Шешељ 

01-07-6-1533/09  од 
15.12.2010 2.000,00 

22 Српска радикална странка 
Републике Српске 

01-07-6-14/09  од 
15.12.2010 4.000,00 

23 Српски покрет обнове РС 01-07-6-62/09 од 
15.12.2010 1.000,00 

24 Странка демократске акције – СДА 01-07-6-1542/09  од 
15.12.2010 6.000,00 

25 Странка демократске активности – 
А-СДА 

01-07-6-1495/09 од 
15.12.2010 2.000,00 

26 Странка СПАС 01-07-6-60/09  од 
15.12.2010 1.000,00 

27 Странка за БиХ 01-07-6-1575/09   од 
15.12.2010 5.000,00 

28 Уједињена хрватска странка права 01-07-6-1224/09  од 
15.12.2010 1.500,00 

29 Завичајни социјалдемократи – Миле 
Марчета 

01-07-6-1451/09 од 
15.12.2010 2.000,00 

30 Социјалдемократска партија БиХ 01-07-6-1522/09 од 
22.12.2010. 5.000,00 

31 Хрватска демократска заједница 
БиХ  

01-07-6-1529/09 од 
22.12.2010. 1.000,00 

32 Хрватска народна заједница 01-07-6-1375/09 од 
22.12.2010. 1.000,00 

33 Народна странка Радом за бољитак 01-07-6-1541/09 од 
22.12.2010. 3.000,00 
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34 Српска демократска странка  01-07-6-1550/09 од 
22.12.2010. 1.000,00 

35 Партија привредног прогреса БиХ 01-07-6-57/09 од 
22.12.2010. 1.000,00 

36 Покрет за Семберију  01-07-6-1494/09 од 
22.12.2010. 1.000,00 

37 Народна странка Брчко Дистрикта 
БиХ 

01-07-6-101/09 од 
22.12.2010. 500,00 

 УКУПНО  84.500,00 
 
Административна мјера  
 

Ред. 
број Политичка странка Број и датум одлуке 

1.  Демократска странка 01-07-6-151/09 
25.02.2010 

2.  Зелени БиХ 01-07-6-153/09 
25.02.2010 

3.  Демократски покрет Српске - ДЕПОС 01-07-6-148/09 
25.02.2010 

4.  Народна бошњачка странка 01-07-6-149/09 
25.02.2010 

5.  Странка бизниса Српске 01-07-6-147/09 
25.02.2010 

6.  Брчанска алтернатива Брчко Дистрикт 
БиХ 

01-07-6-146/09 
25.02.2010 

7.  Партија социјалне правде 01-07-6-145/09 
25.02.2010 

8.  Демократски центар 01-07-6-144/09 
25.02.2010 
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ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О САВЈЕТУ МИНИСТАРА БИХ 
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1. Провођења Закона о Савјету министара БиХ 
 
У складу са Законом о Савјету министара Босне и Херцеговине115, 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 органу надлежном за именовање.  

На основу достављених информација и података из службене евиденције, Централна 
изборна комисија БиХ, у складу са чланом 10д Закона о Савјету министара Босне и 
Херцеговине, оцјењује да ли кандидати испуњавају услове за именовање и потврду о томе 
доставља органу надлежном за именовање. 
Чланом 13. Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против 
корупције116 дефинисано је, између осталог, да директора и замјенике директора Агенције 
именује Парламентарна скупштина БиХ, на приједлог посебне Комисије за избор и 
праћење рада Агенције, уз провјере које се проводе приликом именовања чланова Савјета 
министара БиХ. 

У складу са чланом 10ц споменутог закона, Централна изборна комисија БиХ извршила је 
провјере да ли кандидати за директора и замјенике директора Агенције за превенцију 
корупције и координацију борбе против корупције испуњавају све потребне услове 
прописане Изборним законом БиХ117 и да се на њих не односи ниједна неспојива дужност 
прописана тим законом, као и да ли су сви кандидати доставили све информације118 које 
су потребне Централној изборној комисији БиХ да испуни своје обавезе из Закона о 
сукобу интереса у институцијама власти БиХ у случају да буде потврђено њихово 
именовање. 

У извјештајном периоду обављена је провјера 15 кандидата за директора и замјенике 
директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције о 
испуњавању услова за именовање, о чему је, у законом предвиђеном року, достављен 
извјештај предсједавајућем Комисије за избор и праћење рада Агенције. 

2. Закључна разматрања 
 
Циљ Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ, донесеног Одлуком 
високог представника од 19.10. 2007., јесте да омогући несметан рад Савјета министара 
БиХ и примјењује се подједнако на све чланове Савјета министара БиХ. Овим законом не 
задире се у састав Савјета министара БиХ, и то конкретно у једнаку заступљеност 
конститутивних народа БиХ. 
Рок за провјеру кандидата за предсједавајућег, министре и замјенике министара у Савјету 
министара БиХ веома је кратак (осам односно 30 дана), ако се очекује да се заврши 

                                                
115 Закон о Савјету  министара БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03 и 81/06) 
116 Закон о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције („Службени гласник 
БиХ“, бр. 103/09) 
117 Изборни закон БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) 
118 Информације се подносе у форми потписане изјаве на обрасцу који је прописала Централна изборна 
комисија БиХ, а који је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, бр. 102/06 
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поступак утврђивања постојања сукоба интереса, када се он покрене у времену провјере 
на основу основане сумње да су повријеђене одредбе Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ. 
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА, СЕМИНАРИ И ЕДУКАЦИЈА 
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1. Међународна сарадња 
 

Међународна сарадња Централне изборне комисије БиХ је веома важан сегмент укупног 
дјеловања, што потврђују бројни успостављени међународни контакти и учешће на 
међународним конференцијама и семинарима, што доприноси размјени искустава са 
делегацијама других земаља у вези са најактуелнијим трендовима у развоју изборних 
система и изборног законодавства примјењивих у изборном процесу у демократском 
свијету, Закона из области финансирања политичких странака и Закона из области сукоба 
интереса, уз допринос укупној афирмацији државе Босне и Херцеговине.  
Посебно је значајно истаћи активности Централне изборне комисије БиХ на 
успостављању међународне сарадње која се огледала кроз:  сусрете са изборним 
комисијама других држава и комисијама о сукобу интереса, учешће у посматрачким 
мисијама за посматрање избора других држава и активно учешће у раду Извршног одбора 
Удружења изборних званичника Европе (АЦЕЕЕО).  
 
У 2010. години представници Централне изборне комисије БиХ учествовали су у раду 
међународних организација и асоцијација, као што су: 
 

 На позив Државне комисије за спречавање корупције Републике Македоније 
представници Централне изборне комисије БиХ су у периоду 07. 02. – 10. 02. 2010. 
године учествовали у раду радионице на тему „Сукоб интереса и имовински 
картони“. Радионицу је финансирала Европска комисија (ТАИЕX)  и трајала  је два 
(2) дана.  У раду радионице учествовали су и представници изборних комисија 
Македоније, Албаније, Хрватске, Косова, Црне Горе, Турске, Словеније, Румуније, 
Француске и Латвије. 
 

 Представници Централне изборне комисије БиХ су 09.02.-11.02.2010. године 
учествовали у студијској посјети Националној комисији за контролу финансирања 
кампања и финансирања политичких странака Републике Француске у 
организацији ТАИЕX-а (Техничка помоћ у размјени информација за усклађивање 
правног система са прописима ЕУ) инструмента Европске комисије. Представници 
Националне комисије за контролу кампање и финансирања политичких странака су 
детаљно изложили одредбе законодавства Републике Француске којим је уређено 
финансирање политичких странака и финансирање изборне кампање. 

 
 На позив Савезног изборног института (ИФЕ) из Мексика, представник Централне 

изборне комисије БиХ је у периоду 19.02. – 28.02. 2010. године активно учествовао  
у обуци за чланове Државне изборне комисије Македоније.  
 

 У организацији Антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију 
(АЦН) у Паризу, Република Француска, у периоду 28.03. – 01.04. 2010. године се   
одржао 8. мониторинг састанак Истанбулског антикорупционог акционог плана, 9. 
састанак управне групе антикорупционе мреже за источну Европу и централну 
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Азију и 2. семинар стручњака „имовински картони за јавне функционере - као алат 
против корупције“, гдје су представници Централне изборне комисије БиХ активно 
учествовали.  

 
 У организацији Одјељења за изборну помоћ за политичке послове Уједињених 

нација  у Букурешту је 19.04.-20.04.2010. године организована радионица о гласању 
ван земље (ОЦВ), у којој су активно учествовали и представници Централне 
изборне комисије БиХ. 

 
 Представници Централне изборне комисије БиХ су 21.04.2010. године учествовали 

на међународној конференцији „Нове технологије у изради и коришћењу бирачких 
спискова“, која се одржала у Кишињеву, Молдавија у организацији Централне 
изборне комисије Републике Молдавије. 

 
 У организацији Високог инспектората за имовинске обрасце и финансирање 

(ХИДАА), Албанија, и Регионалне антикорупционе иницијативе од 03.05. – 
05.05.2010. године представници Централне изборне комисије БиХ су узели учешће 
на међународној  конференцији “Међународна сарадња у спречавању сукоба 
интереса и имовинским обрасцима – алат против корупције”.  
 

 Од 09.06. -10.06.2010. године у Букурешту, Румунија, представници Централне 
изборне комисије БиХ су учествовали на састанку Извршног одбора АЦЕЕЕО и на 
радионици “Развијање тачних бирачких спискова у транзиционим демократијама“. 
Представници Секретаријата АЦЕЕЕО су представили садржај упитника и сажетка 
студија случаја земаља које су учеснице у овом пројекту. Том приликом је 
истакнуто да ће сав достављени материјал наћи своје мјесто у Приручнику, чији 
садржај је био и тема годишње конференције у Тбилисију у Грузији у септембру 
2010. године. 

 
 Делегација Централне изборне комисије БиХ је у периоду 22.06. - 23.06.2010. 

године присуствовала 7. европској конференцији органа за провођење избора – 
„Сваки бирач је битан“ коју је организовала Венецијанска комисија у сарадњи са 
Изборном комисијом Уједињеног Краљевства, Лондон. На конференцији су 
наглашени ставови да је „сваки бирач битан“ у односу на три главне области: 
изборна модернизација, доступност и укљученост у изборни процес, те 
професионализација органа за провођење избора. 

 
 Представници Централне изборне комисије БиХ су у периоду 09.09. – 11.09.2010. 

године учествовали на 19. годишњој конференцији и састанаку генералне 
скупштине Удружења изборних званичника Европе (АЦЕЕЕО) на тему „Развијање 
тачних бирачких спискова“, Тбилиси, Грузија. 
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 У складу са потписаним Меморандумом о сарадњи и у организацији Комисије за 
спречавање сукоба интереса Црне Горе, представници Централне изборне комисије 
БиХ су 18.10. – 20.10.2010. године учествовали на семинару „Едукација јавних 
функционера о сукобу интереса“ који се одржао у Никшићу, а 23.11.-25.11.2010. 
године иста тематска област се одржала у Котору. 

 
 На позив Изборне комисије Молдавије представници Централне изборне комисије 

БиХ су у периоду 27.11. – 29.11.2010. године, у својству међународних посматрача, 
пратили провођење пријевремених парламентарних избора у Републици 
Молдавији. 

 На позив Антикорупционе мреже за источну Европу и Централну Азију (АЦН) у 
Паризу, Француска, 05.12. – 08.12. 2010. године представник Централне изборне 
комисије БиХ у својству посматрача је  учествовао на 9. мониторинг састанку 
Истанбулског антикорупционог акционог плана, 11. састанку управне групе 
антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију и донаторском 
координационом састанку.  
 

 Представници Централне изборне комисије БиХ су у периоду 08.12 – 09.12.2010. 
године у Београду учествовали у Регионалној радионици о Механизмима контроле 
за УН Конвенцију против корупције, која се организовала у сарадњи са 
Регионалном антикорупционом иницијативом и уз подршку Србијанске 
антикорупционе агенције. Током радионице делегација Централне изборне 
комисије БиХ је наступила са представницима Министарства безбједности БиХ и 
успоставила значајне контакте са представницима РАИ-а са сједиштем у Сарајеву, 
те представницима Агенције за борбу против корупције из Србије, Хрватске и 
Македоније, те је договорена размјена свих важнијих докумената. 

У оквиру одржавања Општих избора у 2010. години Централна изборна комисија БиХ 
успоставила је веома успјешну сарадњу са изборним комисијама у региону, али и шире. 
Централна изборна комисија БиХ у 2010. години успоставила је сарадње са бројним 
делегацијама: Сједињених Америчких Држава, Савјета Европе, Краљевине Холандије, 
Русије, Француске, Афганистана, Грузије, Украјине, Малезије, Молдавије, Палестине, 
Ирака, Србије, Хрватске, Македоније, Црне Горе и Албаније. Остварена је веома запажена 
сарадња и са међународним институцијама које дјелују у Босни и Херцеговини, а посебно 
са Мисијом ОЕБС-а и Канцеларијом високог представника у Босни и Херцеговини. Та 
сарадња огледа се у савјетодавној улози у складу са потписаним Меморандумом о 
сарадњи између Централне изборне комисије БиХ и Мисије ОЕБС-а, те Канцеларије 
високог представника у Босни и Херцеговини.  
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Слика бр.30 - Потписивање Меморандума  о сарадњи са ОХР и ОЕБС 
 

                 
       
У циљу успостављања још чвршће сарадње са међународним институцијама и 
организацијама, Централна изборна комисија БиХ већ четврту годину заредом промовише 
иницијативу Европског удружења изборних званичника (АЦЕЕЕО) о обиљежавању 
Свјетског дана избора. Ова иницијатива је почела 2005. године на конференцији на којој 
се 20. земаља чланица Европског удружења изборних званичника договорило да се први 
четвртак у фебруару одреди као дан који би у цијелом свијету представљао заштитни знак 
демократских избора. Централна изборна комисија БиХ и овим начином жели да дâ пуни 
допринос у промоцији демократске културе. Велику подршку у раду Централне изборне 
комисије БиХ и њеном настојању да кроз међународне иницијативе допринесе очувању 
транспарентности и независности ове институције од политичког утицаја дали су и високи 
представник и специјални представник ЕУ Валентин Инцко и шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ, 
амбасадор Гери Робинс. Свечаној сједници Централне изборне комисије БиХ 
присуствовали су бројни представници општинских и градских изборних комисија, 
невладиних организација, државних институција, међународних организација, те 
дипломатског кора у нашој земљи. 
 
Слика бр.31 - Обиљежавање Свјетског дана избора 2010. године 
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2. Сарадња са невладиним сектором 
 
У 2010. години Централна изборна комисија БиХ је наставила активну сарадњу и са 
невладиним сектором из области изборних процеса. У сарадњи са Удружењем изборних 
званичника БиХ, Централна изборна комисија БиХ је у 2010. години реализовала 
неколико пројеката који су се односили на области које регулишу закони из надлежности 
Централне изборне комисије БиХ. 
 
„Програм унапређења имплементације изборних закона у Босни и Херцеговини“ 
 
Удружење изборних званичника у Босни и Херцеговини (УИЗБиХ), започело је у октобру 
2009. године имплементацију пројекта под називом „Програм унапређења имплементације 
изборних закона у Босни и Херцеговини“. Циљ пројекта био је унаприједити 
имплементацију Закона о сукобу интереса и Закона о финансирању политичких странака 
кроз обуку оних на које се ови закони директно односе, као и кроз подизање јавне и 
медијске свијести о одредбама закона и модалитетима њихове примјене. Овај пројекат се 
имплементирао у складу са споразумом са Организацијом за европску безбједност и 
сарадњу (ОЕБС), Мисија у Босни и Херцеговини, а захваљујући средствима Америчке 
агенције за међународни развој (УСАИД). Укупно су одржана 32 тренинга за изабране 
функционере на општинском, кантоналном, федералном и државном нивоу, те осам (8) 
тренинга за представнике невладиних организација и медија. Пројекат се имплементирао 
до краја новембра 2010. године. У оквиру пројекта објављене су публикације са 
коментарима на одредбе горе наведених закона и њихову примјену. Коментари су 
написани на основу искустава Централне изборне комисије БиХ и приједлога учесника 
тренинга.   
 
„Млади за младе – први пут гласаш“ 
 
Пројекат „Млади за младе / Први пут гласаш“ се имплементирао од јула до октобра 2010. 
године захваљујући средствима Савјета Европе. Циљ пројекта био је повећање интереса 
младих људи за изборе и политички живот у Босни и Херцеговини. Главне активности 
пројекта биле су јавни конкурс за израду постера и слогана за изборе, те писаног рада који 
је имао циљ да мотивише младе и оне који први пут гласају да учествују у изборном 
процесу, да се пружи подршка идејама младих лица, те промовише стваралаштво младих 
и створи амбијент за већи утицај младих на збивања у друштву. Десет најбољих писаних 
радова је објављено у брошури, чије корице су чиниле најбољи ликовни рад. Око 30.000 
примјерака брошуре, летака са најважнијим информацијама о изборима, те мотивационих 
писама се дијелило свим ученицима завршних разреда средњих школа у цијелој Босни и 
Херцеговини. Постер са најбољим ликовним радом и слоганом је штампан у 600 
примјерака и подијељен свим средњим школама у Босни и Херцеговини. Осим ових 
активности, одржано је 160 радионица у 80 средњих школа у Федерацији БиХ и 
Републици Српској да би се што више младих људи анимирало да изађе на изборе. 
 
„Програм унапређења имплементације изборних закона у Босни и Херцеговини“ 
 
Овај пројекат је имплементиран у сарадњи са Вијећем организација особа са 
инвалидитетом Федерације БиХ, Координационим одбором инвалида Републике Српске, 
Коалицијом организација особа са инвалидитетом кантона Сарајево, и Фондацијом Глобал 
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Контакт (ФГК). Општи циљ пројекта био је стварање услова за повећање учешћа грађана 
са инвалидитетом у изборном процесу кроз детаљну процјену гласачких процедура и 
пракси за лица са инвалидитетом и дефинисање препорука за измјене законских и 
подзаконских аката, анализу приступачности бирачких мјеста лицима са инвалидитетом и 
креирање препорука за њихово побољшање; унапређење правилника о гласању лица са 
инвалидитетом и критеријума за селекцију бирачких мјеста на основу критеријума 
приступачности за лица са инвалидитетом; те повећање учешћа лица са инвалидитетом у 
изборним процесима. Пројекат се имплементирао до краја новембра 2010. године 
захваљујући средствима Центра цивилних иницијатива у Босни и Херцеговини. 

3. Семинари и радни састанци 
У  току 2010. године Централна изборна комисија БиХ учествовала је у раду различитих 
међународних организација и асоцијација, као и на различитим конференцијама и 
семинарима на којима се расправљало о проблему сукоба интереса, као и примјени Закона 
о финансирању политичких странака, а све са циљем јачања међународне сарадње у 
области сукоба интереса, и финансирања политичких странака.  
 
Током 2010. године настављена је реализација Меморандума о сарадњи између Централне 
изборне комисије БиХ и Комисије за утврђивање конфликта интереса Црне Горе, који је 
потписан крајем маја 2007. године, а која се огледа у размјени искустава и учешћу на 
едукативним састанцима и семинарима о сукобу интереса. Тако је Централна изборна 
комисија БиХ била у радној посјети Комисији за утврђивање конфликта интереса Црне 
Горе, учествовала је на више едукативних семинара за локалне јавне функционере у 
организацији Комисије за утврђивање конфликта интереса Црне Горе и НВО ЦЕМИ, о 
теми: „Едукација јавних функционера о конфликту интереса“. На овим семинарима 
представници Централне изборне комисије БиХ представили  су се мултимедијалном 
презентацијом о теми „Сукоб интереса у региону – правна регулатива и искуства у БиХ“. 
 
Чланови Централне изборне комисије БиХ учествовали су, заједно са представницима 
других земаља (Македоније, Албаније, Хрватске, Косова, Црне Горе, Турске, Словеније, 
Румуније, Француске и Латвије) на дводневној радионици на тему „Сукоб интереса и 
имовински картони“, коју је финансирала Европска комисија (ТАИЕX).  
 
Активно учешће узето је и на састанцима Истанбулског антикорупционог акционог плана, 
9. састанку управне групе антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију и 
2. семинару стручњака „имовински картони за јавне функционере - као алат против 
корупције“ у организацији Антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију 
(АЦН), Париз, Република Француска. 
Централна изборна комисија БиХ била је активни учесник и 9. мониторинг састанка 
Истанбулског антикорупционог акционог плана, 11. састанка управне групе 
антикорупционе мреже за источну Европу и централну Азију и донаторског 
координационог састанка у организацији Антикорупционе мреже за источну Европу и 
централну Азију (АЦН), Париз, Република Француска. 
 
Чланови Централне изборне комисије БиХ учествовали су и на међународној 
конференцији “Међународна сарадња у спречавању сукоба интереса и имовинским 
обрасцима – алат против корупције” у организацији Високог инспектората за имовинске 
обрасце и финансирање (ХИДАА), Албанија и Регионалне антикорупционе иницијативе. 
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Циљ ове конференције био је побољшати регионалну и међународну сарадњу у области 
спречавања сукоба интереса и имовинских образаца; успостављање неформалне Мреже 
практичара о интегритету и сукобу интереса ради размјене информација, искуства и 
најбољих пракси у наведеној области, те пружити учесницима могућност да идентификују 
даљње кораке које је потребно предузети на међународном нивоу уз подршку свих 
заинтересованих партнера. Том приликом усвојена је Декларација о побољшању 
међународне сарадње о спречавању сукоба интереса и имовинским обрасцима кроз 
успостављање “мреже стручњака о интегритету” (ИЕН).  

4. Обука и стручно усавршавање запослених 
 

Централна изборна комисија БиХ доношењем Програма обуке настоји да лакше води 
кадровску политику, те да тиме постави објективне критеријуме стручног усавршавања. У 
циљу подизања свеукупне ефикасности пословања Централна изборна комисија БиХ 
настоји да обезбиједи адекватан систем комуникације како унутар институције тако и 
према окружењу. 
 
Само планирање обуке кадрова Централне изборне комисије БиХ наслања се на политику 
и стратегију институције и представља дио њеног стратешког планирања. Кадровска 
анализа постојећег стања треба да буде тако развијена да покаже степен кадровског 
потенцијала и кадровске потребе Централне изборне комисије БиХ. Циљ свих 
усавршавања и обука, било да су “хоризонталне”119 или “вертикалне ”120, био је да 
стимулишу компетентност, креативност и укључивање свих запослених у  рјешавање 
проблема и давање квалитетних препорука за доношење коначних одлука, уз услов 
успостављања радног система у којем су послови класификовани и обликовани тако да 
доприносе ефикаснијем раду. Посебан задатак у развоју кадрова Централне изборне 
комисије БиХ је усклађивање индивидуалних и тимских циљева, проистеклих из 
стратешких и оперативних задатака. Динамика реализације стручног образовања кадрова 
прецизно је била  усклађена са динамиком активности Централне изборне комисије БиХ и 
расположивим буџетом.  
 
Са циљем стручног усавршавања државних службеника, а у организацији Агенције за 
државну службу БиХ, организовано је неколико циклуса за похађање стручних семинара о 
сљедећим темама: 
 

 европске интеграције; 
 инструменти за изградњу институција у оквиру презентације „Извјештаја о 

напретку у БиХ 2010  са импликацијама на програмирање ИПА“; 
 изградња капацитета у области менаџмента обуке у институцијама БиХ – ЕУ 

Твининг пројекат, 
 менаџерске обуке – модули од I-VIII; 
 припрема, писање и вођење пројеката; 

                                                
119 „Хоризонтална обука“ подразумијева оне области оспособљавања и усавршавања релевантне за све 
запослене 
120 „Верикална обука“ подразумијева оне области оспособљавања и усавршавања релевантне за одређене 

државне службенике 
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 креативно рјешавање проблема; 
 конфликт менаџмент; 
 реформа јавне администрације; 
 права интелектуалне својине; 
 планирање и вођење састанака; 
 интерперсоналне вјештине; 
 канцеларијско пословање; 
 писање аката и језик у јавној администрацији; 

На свим семинарима размотрене су теме које су од великог значаја у погледу упознавања 
државних службеника са специфичностима рада у администрацији у смислу етичког кода 
и организационе структуре државне администрације. Посебно је значајно споменути и 
семинаре на којима су презентовани модели пословне комуникације, тимског рада, 
развијању самосвјести, рјешавање конфликата и потребе инвентивног дјеловања, имајући 
у виду чињеницу да се свијет око нас мијења и да је Централна изборна комисија БиХ 
институција која је иако независна институција, ипак у сталној интеракцији како са 
домаћим тако и са међународним организацијама. 
 
Слика бр. 32 – Обука запослених ЦИК БиХ  
 

                             
 
Поред семинара и стручних усавршавања у организацији Агенције за државну службу, 
запослени су похађали и:  

 семинар о јавним набавкама у организацији Ревицона - један запосленик 
 семинар из области финансија у организацији Савеза рачуновођа и ревизора РС - два 

запосленика; 
 семинар из области финансија у организацији Министарства финансија РС - два 

запосленика; 
 семинар из области финансија у организацији Удружења рачуновођа и ревизора Ф БиХ -

два запосленика; 
 семинар из области финансија у организацији ФЕБ-а - два запосленика; 
 семинар из области финансија у организацији Ревицона - два запосленика.  
 похађање курса енглеског језика кроз ДЛЦ програм - сви државни службеници; 
 Примјена Закона о управном поступку. 
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5. Закључна разматрања 
 
Централна изборна комисија БиХ је и у 2010. години значајан дио својих активности 
усмјерила на успостављање међународне сарадње и размјену искустава, кроз активно 
учешће на семинарима и разним облицима едукације, што доприноси упознавању са 
најактуелнијим трендовима у развоју изборних система у  демократски развијеним 
земљама и примјени закона из области финансирања политичких странака и закона који се 
односи на област сукоба интереса. Основни концепт побољшања рада Централне изборне 
комисије БиХ конципиран је на платформи транспарентности њеног рада и размјени 
искустава у свим областима, те са циљем јачања институционалних капацитета и пуном 
доприносу изградњи демократских процеса у Босни и Херцеговини. 
Кроз активно учешће на међународним конференцијама, семинарима, панел дискусијама и 
успостављањем сарадње са изборним комисијама других држава, наставак сарадње са 
ОЕБС и ОХР, као и сарадње са  НВО, Централна изборна комисија БиХ је и у 2010. 
години дала велики допринос у афирмацији Босне и Херцеговине.  
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1. Јавност рада Централне изборне комисије БиХ  
 
Испуњавајући своју мисију, Централна изборна комисија БиХ испуњава  и своју законску 
обавезу, када је у питању јавност рада и слобода приступа информацијама121. Најчешћи 
инструменти информисања јавности које користи Централна изборна комисија БиХ  
односе се на Интернет, конференције за новинаре, изјаве и саопштења за јавност. Водичем 
за приступ информацијама је прописано да се информације могу добити и неформално, 
путем телефона у контакту са стручним савјетником за односе са јавношћу. На тај начин 
је олакшан пут приступа информацијама којим располаже Централна изборна комисија 
БиХ.  
 
У циљу што квалитетнијег информисања јавности о свим питањима која се односе на 
надлежност Централне изборне комисије БиХ, настојимо да испоштујемо примарне 
аспекте у области институционалних комуникација, кроз активности у вези са медијима, 
праћењем медија/медиа мониторинг, веб страницом, директном комуникацијом са 
јавношћу, директном комуникацијом са грађанима, мјерењем резултата и интерном 
комуникацијом. У односима са медијима Централна изборна комисија БиХ настоји да 
испоштује основна правила односа са медијима, која се рефлектују кроз: иницирање 
контаката са медијима да бисмо им презентовали своје планове информисања, 
персонализацију контаката, поштовање њихове независности и спремност да увијек 
будемо на располагању. 
 
Формално поднесених захтјева за приступ информацијама у 2010. години је било 160, на 
које је Централна изборна комисија БиХ одговорила благовремено у складу са Законом о 
слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини122.  
 
Јавност рада Централне изборне комисије БиХ обезбјеђује се кроз: 
 

 обавјештавања јавности о припремању и одржавању сједнице, 
 давање обавјештења о активностима Централне изборне комисије БиХ, 
 одржавање саопштења за јавност, 
 одржавање конференција за медије, 
 омогућавање 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, осим ако предсједник Централне 
изборне комисије БиХ, у интересу морала, јавног реда или националне 
безбједности у демократском друштву или у другим случајевима одлучи другачије, 

 обајављивањем донесених одлука, 
 путем Интернет странице Централне изборне комисије БиХ, 

                                                
121 „Информација“ је  сваки  материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци или било који други 

садржаји укључујући и сваку копију или њен дио, без обзира на облик или на карактеристике, као и на то 
када је сачињена и како је квалификована – члан 3.  тачка 1.  Закона о слободи приступа информацијама 
у Босни и Херцеговини 

122 „Службени гласник БиХ“, бр. 28/00 
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 издавање публикација, у којима се објављују значајније одлуке, рјешења и други 
нормативни акти, 

 на други начин који одреди Централна изборна комисија БиХ. 

Саопштења за јавност су један од најчешћих форми комуникације са медијима у пракси 
односа са јавношћу коју користи Централна изборна комисија БиХ. Разликујемо 
саопштења која су намијењена електронским и она која су намијењена штампаним 
медијима. У првом случају, пракса је у Централној изборној комисији БиХ да је 
неопходно заказати сусрет са представницима електронских медија (обично од 12 до 24 
часа раније), док је у другом случају довољно прослиједити информацију маилом или 
факсом. Централна изборна комисија БиХ је у 2010. години објавила 102 саопштења за 
јавност. 
 
Конференције за медије се организују када је садржај информације од посебне важности, 
те је потребно понудити свим медијима. У току 2010. године Централна изборна комисија 
БиХ је одржала 20 конференција за медије. 
 
Морамо нагласити да су писани медији у БиХ у 2010. години објавили 1.585 чланака о 
раду Централне изборне комисије БиХ, укључујући интервјуе са предсједницом или 
члановима Централне изборне комисије БиХ, што потврђује висок степен отворености и 
транспарентности Централне изборне комисије БиХ  према јавности.  
 
Сједнице Централне изборне комисије БиХ су јавне осим у случајевима када Централна 
изборна комисија БиХ расправља и одлучује о питањима која имају карактер тајности у 
складу са законом, када то захтијевају разлози заштите морала, јавног реда, безбједности 
државе, права приватности или личних права. 
                                                                                                                                                                                                             
Као један од врло значајних инструмената информисања јавности свакако је и интернет 
страница Централне изборне комисије БиХ. Интернет страница Централне изборне 
комисије БиХ, www.избори.ба, својим садржајем  о најважнијим питањима информише 
јавност о активностима Централне изборне комисије БиХ, укључујући  законску и 
подзаконску регулативу и базе података за које не постоје законске препреке 
објављивања. 
 

2. Закључна разматрања 
 
Имајући у виду чињеницу да је Централна изборна комисија БиХ независан, неутралан и 
непристрасан орган, веома је значајно истаћи да су све активности Централне изборне 
комисије БиХ биле доступне најширој јавности. Све ове активности подразумијевале су 
давање одговарајућих саопштења за јавност, сталну координацију са свим општинским 
изборним комисијама, одржавање конференција за новинаре, издавање одређених 
публикација, израду квалитетне веб странице, поштујући основне принципе информисања 
јавности, као што су: принцип отворености, принцип истинитости и одговорности, 
принцип координације, принцип благовремености и принцип корисности.  
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1. Синтеза закључних разматрања 
 
Оно што је посебно обиљежило Босну и Херцеговину у 2010. години свакако је 
одржавање Општих избора, гдје је Централна изборна комисија БиХ као примарни 
изборни администратор имала кључну улогу у провођењу изборног процеса уз досљедну 
примјену свих закона из њене надлежности. Општа је оцјена да су Општи избори 
проведени у складу са међународним стандардима и у складу са Изборним законом БиХ. 
У припремној фази за Опште изборе Централна изборна комисија БиХ је уложила велике 
напоре да се створи амбијент који ће гарантовати одржавање демократских и фер избора, 
не допуштајући тиме да изборни процес буде доведен у питање или случајно 
компромитован. 
Централна изборна комисија БиХ је учинила све да  изборни процес буде максимално 
заштићен, да би сви грађани имали потпуно повјерење у њега. Кључне активности које је 
Централна изборна комисија БиХ провела са аспекта безбједности избора и спречавања 
било каквих малверзација  у вези са овом компонентом (штампања, допреме и обраде 
гласачких листића) односиле су се на формирање Одбора за безбједност у чијем раду су, 
поред представника Централне изборне комисије БиХ, учествовали и представници свих 
безбједносних агенција у БиХ.  
 
У циљу што сигурније информатичке подршке и обраде података Централна изборна 
комисија БиХ  је успјела обезбиједити донаторска средства од Америчке агенције за 
међународни развој (УСАИД) и Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) 
за модернизацију дијела „Јединственог изборног информационог система БиХ - ЈИИС 
БиХ“, који је показао своје прве резултате при провођењу Општих избора 2010. године. 
Посебно је значајно напоменути да „Јединствени изборни информациони систем БиХ“ 
представља процес који траје и треба уложити додатне напоре на његовој сталној 
надоградњи у циљу стицања квалитетних референци које ће гарантовати што ефикасније 
провођење будућих избора у Босни и Херцеговини. Централна изборна комисија БиХ је у 
настојању да што квалитетније едукује изборну администрацију и посматраче успјела да 
обезбиједи и донаторска средства за израду приручника за рад бирачких одбора и 
посматрача  од стране Савјета Европе и Швајцарске амбасаде. 
 
У периоду изборних активности, учесници изборног процеса подносили су приговоре и 
жалбе, који су се углавном односили на: жалбе на одлуке Централне изборне комисије 
БиХ којима је пријава политичког субјекта за учешће на Општим изборима 2010. године 
била одбијена или одбачена; овјеру кандидата на кандидатским листама; поступак 
именовања чланова бирачких одбора за Опште изборе; повреду члана 16.14 Изборног 
закона БиХ којим је забрањено вођење плаћене изборне кампање путем електронских и 
принтаних медија; повреде на бирачким мјестима; захтјеве за поновно бројање гласачких 
листића; жалбе на одлуке Централне изборне комисије БиХ донесене у поступцима 
додјеле и престанка мандата, апелације на одлуке Централне изборне комисије БиХ 
поднесене Апелационом одјељењу Суда БиХ које су углавном све одбијене или незнатан 
број враћен у поновни поступак. Генерално, рад Централне изборне комисије БиХ по 
жалбама и приговорима може да се оцијени као изразито правилан и законит, јер проценат 
потврђених одлука на Суду Босне и Херцеговине у изборном периоду износио је 97%. 
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Посебно је значајно указати на искорак који је направљен у раду Централне изборне 
комисије БиХ у односу на раније изборе проведене у Босни и Херцеговини, а који се 
односи на сљедеће сегменте изборног процеса:  први пут Централна изборна комисија 
БиХ је организовала и провела изборе у дипломатско-конзуларним представништвима 
Босне и Херцеговине; успостављањем дијела „Јединственог изборног информационог 
система БиХ“, први пут су општинске изборне комисије достављале резултате 
електронским путем; први пут Централна изборна комисија БиХ је урадила провјеру 
записника са свих бирачких мјеста и у 267 записника од укупно 5.300 утврдила наводе 
посматрача који су указивали на евентуалне неправилности; први пут је затражено 
графолошко вјештачење на изводима из Централног бирачког списка; први пут Централна 
изборна комисија БиХ је имала готово комерцијалну кампању, да би се мотивисао што 
већи број бирачког тијела да изађе на изборе; унапријеђена је сарадња са Тужилаштвом 
Босне и Херцеговине; први пут Централна изборна комисија БиХ је извршила детаљан 
увид у стање неважећих гласачких листића у Главном центру за бројање са израдом 
мапинга неважећих листића; први пут извршено је веће поновно бројање гласачких 
листића на бирачким мјестима (на 2.292 од укупно 5.300). 
 
Анализа изборног процеса на Општим изборима 2010. године је  показала да постоји 
неколико подручја која је потребно побољшати. 
 
- То се прије свега односи на састав бирачких одбора. С обзиром да су они и даље 

најслабија карика у изборном процесу, неопходно је размотрити начине за одабир 
састава бирачких одбора. Централна изборна комисија БиХ припрема посебну анализу 
рада бирачких одбора, која ће бити основа за санкционисање оних бирачких одбора који 
нису обављали свој посао у складу са законом, уз достављање предмета Тужилаштву 
Босне и Херцеговине. Несумњиво би  један од начина за унапређење био да бар 
предсједник бирачког одбора буде именован на приједлог општинске изборне комисије 
из састава општинске администрације, без страначке припадности. 

 
- Потребно је успоставити активнију и јачу сарадњу Централне изборне комисије БиХ и 

других органа чија је улога значајна код формирања ажурних бирачких спискова као што 
су Министарство за људска права и избјеглице БиХ  и Министарство цивилних послова 
БиХ, који морају учинити јаче напоре на прибављању ажурних података о расељеним 
лицима који се достављају Централној изборној комисији БиХ.  

 
- Након проведених избора у ДКП БиХ, очигледно је да је заинтересованост грађана Босне 

и Херцеговине да гласају у ДКП БиХ изузетно мала. Податак да су бирачка мјеста била 
отворена у четири државе на седам локалитета, од  планираних 22 државе, отвара питање 
финансијске оправданости организације гласања у ДКП БиХ са аспекта припрема, 
едукација и  обезбјеђења организационо-техничких услова за гласање или би требало 
учинити додатне напоре у мотивисању наших грађана да више користе могућност 
гласања у ДКП БиХ. 

 
- Норме које се односе на неспојиве функције потребно је дорадити да би се ријешило 

вршење функција у извршним органима у техничком мандату за новоизабране 
посланике. Тренутна рјешења воде блокади у функционисању државе,  до формирања  
нових органа власти.  Осим тога, неопходно је допунити механизме за поштовање 
уставних и законских рокова за успостављање власти у Босни и Херцеговини. 
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- На крају остаје несумњиво најважнија обавеза за Босну и Херцеговину, која датира од 

децембра 2009. године, а то је имплементација пресуде Суда за људска права у 
Стразбуру123, да би се и представницима „осталих“ дале могућности да буду бирани и то 
најмање  за чланове Предсједништва БиХ и Дома народа Парламентарне скупштине 
БиХ. Једини прави пут за Босну и Херцеговину би  био да Парламентарна скупштина 
БиХ код наредних измјена Изборног закона БиХ овим  питањима посвети посебну 
пажњу.   

                                                
123 Сејдић и Финци против БиХ – Пресуда – 22.12.2009. 
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2. Препоруке 
 
Желећи да дамо свој пуни допринос јачању институционалних капацитета Босне и 
Херцеговине који би био изражен кроз ефикаснију примјену закона у надлежности 
Централне изборне комисије БиХ, предлажемо да Парламентарна скупштина БиХ усвоји 
сљедеће препоруке: 
 
1. приступити изради  измјена и допуна Изборног закона БиХ, које се односе на:  

имплементацију пресуде Суда за људска права у Стразбуру, као и начин именовања 
предсједника и чланова бирачких одбора и утврђивање ефикасних механизама за 
успостављање власти у Босни и Херцеговини садржаним у уставима и Изборном закону 
БиХ;  

2. извршити потребне измјене и допуне Закона о финансирању политичких странака, 
посебно оних које су биле садржај приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о 
финансирању политичких странака које нису прошле парламентарну процедуру; 

 
3. усвојити Закон о политичким странкама на нивоу Босне и Херцеговине; 
 
4. приступити измјенама и допунама  Закона о сукобу интереса у институцијама власти 

БиХ или изради новог закона, које се налазе у препорукама Годишњег извјештаја о 
сукобу интереса; 

 
5. задужити Савјет министара БиХ да обавеже Министарство за људска права и избјеглице 

БиХ и Министарство цивилних послова БиХ, чије се надлежности и активности  
директно или индиректно одражавају на формирање Централног бирачког списка, да 
што хитније изврше обавезе из своје надлежности у вези са тачним утврђивањем броја 
држављана Босне и Херцеговине са бирачким правом, који су у статусу избјеглог или 
расељеног лица, да би будући избори и са овог аспекта били што квалитетније 
проведени; 

 
6. наставити процес успостављања „Јединственог изборног информационог система БиХ - 

ЈИИС  БиХ“, и у буџету институција Босне и Херцеговине обезбиједити у наредним 
годинама финансијска средства за његову доградњу и одржавање. 

 
 
 
 
 
 
Број: 04-07-10-389-1/11 
Сарајево, 22.03. 2011. године 
 
                                                                                                                      Предсједница 
                                                                                                                  Ирена Хаџиабдић 
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Прилог бр.1 - Преглед међународних организација акредитованих за посматрање Општих избора 
2010. године 

Р/Б НАЗИВ 
1 Амбасада р. Македоније 
2 Америчка амбасада 

3 Associazione di cooperazione e solidarieta 

4 British embassy Sarajevo 

5 Cec of Russia 

6 Центар за грађанско образовање 

7 Центар за мировне студије 

8 Central election commission of Ukraine 

9 Central election commission, Palestine 

10 Delegation of the eu to BiH 

11 Election commission of Malaysia 

12 Embassy of France in Sarajevo 

13 Embassy of Japan in Bosnia and Herzegovina 

14 Embassy of Malaysia 

15 Embassy of Sweden in Sarajevo 

16 Embassy of the Russian Federation 

17 European academy for elections observation 

18 Head of office embassy of Belgium - Sarajevo 

19 Хелсиншки комитет за људска права Македоније 

20 Хелсиншки одбор за људска права Србија 

21 Independent high electoral commission (Ihec) 

22 Изборна комисија Малезије 

23 Mission of Portugal in Sarajevo 

24 Modus operandi 

25 Национални демократски институт 

26 Nato parliamentary assembly 

27 Норвешка амбасада у Сарајеву 

28 Norwegian helsinki committee 

29 Нво "Нада - Херцег Нови" 
30 Охр/еуср 
31 Organisation of the islamic conference general secretariat 

32 Осце па парламентарна скупштина ОЕБС 

33 Осце-Одихр 

34 Parliamentary observers of the council of europen 

35 Регионални центар за једнакост полова 

36 State election commission of the republic of Macedonia 

37 The international foundation for  electoral systems - Jordan 

38 The ministry of interior -Jordan 

39 The youth against norwegian membership in the eu 

40 Изборна комисија Грузије 

41 Организација Исламске конференције (ОИЦ) 

42 Републичка изборна комисија Србије 
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Прилог бр. 2- Приговори и жалбе на одлуке о именовању бирачких одбора за Опште изборе 2010.године 
 
 

 

  
ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА, ДАТУМ И 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА 

ОПШТИНСК
А ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 
БРОЈ И 
ДАТУМ 
РЈЕШ. О 
ИМЕНОВАЊ
У БО 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТ
А И 
ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ 

ОДЛУКА 
ОИК ПО 
ПРИГОВОРУ 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
ЦИК БИХ, 
ДАТУМ И 
НАЧИН 
ПОДНОШЕ
ЊА 
ЖАЛБЕ 

НАВОДИ 
ЖАЛБЕ 

ОДЛУКА 
ЦИК БИХ 
ПО 
ЖАЛБИ 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БИХ 

ОДЛУКА 
СУДА БИХ 

1 ПЕРО ГАЛИЋ-03.09.2010.г 
путем факса 

ОИК САПНА  
01-05-99/10 од 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3825/10 од 
03.09.2010.г. 

Приговор на рјешење ОИК 
Сапна о именовању чланова и 
замјеника  БО у ИЈ 082А јер 
потпис не одговара потпису 
овлашћеног лица за заступање 
нез.кандидата код ЦИК БиХ 

Одлука 01-05-
114/10 од 
06.09.2010.г 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неоснован 

/ / / / / 

2 МИЛЕ КУТЛЕ-03.09.2010.г 
путем факса 

ОИК САПНА  
01-05-99/10 од 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3822/10 од 
03.09.2010.г. 

Приговор на рјешење ОИК 
Сапна о именовању чланова и 
замјеника  БО у ИЈ 082А јер 
потпис не одговара потпису 
овлашћеног лица за заступање 
нез.кандидата код ЦИК БиХ 

Одлука 01-05-
115/10 од 
06.09.2010.г 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неоснован 

/ / / / / 

3 ФЕРДО ГАЛИЋ-
03.09.2010.г путем факса 

ОИК САПНА  
01-05-99/10 од 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3820/10 од 
03.09.2010.г. 

Приговор на рјешење ОИК 
Сапна о именовању чланова и 
замјеника  БО у ИЈ 082А јер 
потпис не одговара потпису 
овлашћеног лица за заступање 
нез. кандидата код ЦИК БиХ 

Одлука 01-05-
113/10 од 
06.09.2010.г 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неоснован 

/ / / / / 

4 

СНСД ОО БОСАНСКО 
ГРАХОВО  03.09.2010.г 
путем факса (Напомена: 
ЦИК БиХ 04.09.2010.г 
прослиједио на надлежност 
ОИК и обавијестио 
подносиоца) 

ОИК 
Б.ГРАХОВО  

05-1-07-5-
3824/10 од 
03.09.2010.г. 

Приговор јер им је ОИК 
приједлоге одбацио са 
образложењем да неће добити 
нити једно бирачко мјесто, те да 
се њихови приједлози искључују 
из евентуалних попуна од стране 
ОИК 

Одлука 01-05-
1511/10 од 
07.09.2010.г 
којом се жалба 
одбацује као 
неблаговремен
а 

/ / / / / 
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5 

ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА 
ХДЗ 1990-ХСП БИХ 
03.09.2010.г путем е-маила 
у 14:21 (Напомена: Дана 
16.09.2010.г упућенo 
обавјештење да је ОИК 
надлежан да поступи по 
приговору) 

ОИК 
ЗВОРНИК 

05-1-07-5-
3835/10 од 
03.09.2010.г. 

Приговор на рјешење  о 
именовању БО-односно да се 
уважи приједлог који је доставио 
г.Жељко Матић као овлашћени 
представник те коалиције, а не 
приједлози потписани од 
непознатог лица  

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 

6 СДП БИХ ОО САПНА   
05.09.2010.г путем факса 

ОИК САПНА  
01-05-99/10 од 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3831/10 од 
03.09.2010.г. 

Приговор на рјешење јер су 
повриједили члан 2.3 Изборног 
закона БиХ именовањем 
Омеровић Мухамеда за 
предсједника у Г. Сапни 
бр.082А005ц јер је он вијећник у 
ОВ Сапна (СДА) 

Одлука 01-05-
118/10 од 
06.09.2010.г 
којом се 
приговор 
уважава као 
основан 

/ / / / / 

7 

ХСС-НХИ КАНТОНАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ТУЗЛА                       
Уложен ЦИК 06.09.2010.г 
путем факса 
(Напомена:ЦИК БиХ 
08.09.2010.г прослиједио на 
надлежност ОИК) 

ОИК ЧЕЛИЋ 
15-1-08-13/10 
од 31.08.2010.г. 

05-1-07-5-
3845/10 од 
06.09.2010.г. 

Приговор јер је ОИК избацио 
ХСС-НХИ са већ додијељених 
БО из непознатих разлога, а на та 
мјеста поставио лица која су 
блиска СБИХ и предсједнику 
ОИК Механовић Семиру и члану 
Ибришимовић Нермину 

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 

8 НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК 

ОИК КОЊИЦ  
84/10 ОД 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3834/10 од 
05.09.2010.г 
и 05-1-07-5-
2/10 од 
07.09.2010.г. 

ОИК на БМ 127А039 Грушча 
именовала Хејуб Фехима и 
Мацић Шабана као замјенике 
члана БО, а они су удаљени од 
свог БМ 10 km и тиме  угрозили 
њихово право да гласају на свом 
БМ и траже да се поштују 
правила 

Рјешење 
број:01-97-1/10 
од 05.09.2010.г 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

ДА-
07.09.2010.г 
путем факса 
(преко ОИК 
број 01-105-
1/10 од 
7.9.2010.г) 

ОИК даје 
паушалне 
закључке 
који не 
одговарају 
истини 

Одлука од 
08.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија као 
неоснован
а 

/ / 

9 НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК 

ОИК КОЊИЦ  
84/10 ОД 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3833/10 од 
05.09.2010.г. 

СТИГЛО САМО РЈЕШЕЊЕ 
ОИК 

Рјешење 
број:01-96-1/10 
од 
05.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

/ / / / / 



    
 

198 
 

10 НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК 

ОИК КОЊИЦ  
84/10 ОД 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3832/10 од 
05.09.2010.г. 

СТИГЛО САМО РЈЕШЕЊЕ 
ОИК 

Рјешење 
број:01-95-1/10 
од 05.09.2010.г 
којим се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

/ / / / / 

11 СБИХ ОО КЉУЧ ОИК КЉУЧ 
05-1-07-5-
1/10 од 
05.09.2010.г. 

Приговор на рјешења о 
именовању БО  

Рјешење 
број:06-05-
32/10 од 
02.09.2010.г. 
којим се 
приговор 
одбацује као 
неблаговремен 

ДА-
04.09.2010.г 
путем факса 
(преко ОИК) 

Сматрају да 
је Рјешење 
ОИК којим 
су одбацили 
њихов 
приговор 
незаконито, 
те да су на 
пропусте 
указивали 
још 
приликом 
жријебања  

Одлука од 
08.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија као 
неоснован
а 

ДА-
14.09.2010.г 

ИЖ-62/10 од 
20.09.2010.г-
Жалба се 
одбија 

12 

КОАЛИЦИЈА НАША 
СТРАНКА-НОВА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА ЗДРАВКО 
КРСМАНОВИЋ 
06.09.2010.г путем факса 

ОИК ТЕСЛИЋ 

05-1-07-5-
3875/10 од 
06.09.2010.г 
и 05-1-07-5-
3/10 од 
14.09.2010.г. 

Приговор јер ОИК Теслић 
њиховој коалицији од 65 БМ 
није додијелио нити једну 
функцију предсједника БО 

Рјешење 03-
109/10 од 
07.09.2010.г. 
којим се 
приговор 
одбија као 
недопуштен 

ДА 
14.09.2010.г 
путем факса 

ОИК није 
именовао 
нити једног 
члана 
Коалиције. 
Поједине 
странке не 
постоје на 
подручју 
општине 
Теслић а 
добиле су 
мјеста 
предсједника
, што 
доказујуе да 
ОИК не 
функциониш
е независно 

 Одлука 
ЦИК БИХ 
од 
21.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија као 
неоснован
а 

/ / 

13 
ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА 
ХДЗ 1990-ХСП БИХ 
06.09.2010.г путем факса 

ОИК САПНА  
01-05-99/10 од 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
4068/10 од 
06.09.2010.г. 

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК 

Одлука 
број:01-05-
119/10 од 
06.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неоснован 

/ / / / / 
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14 МИЛЕ КУТЛЕ-
07.09.2010.г. путем факса 

ИК ГРАДА 
МОСТАРА 15-
07-49/10 од 
02.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3909/10 од 
06.09.2010.г. 

СТИГЛО САМО РЈЕШЕЊЕ 
ОИК 

Рјешење број: 
15-07-51-2/10 
од 
06.09.2010.г. 
којим се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

/ / / / / 

15 

ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА ИНВАЛИДА 
БИХ 06.09.2010.г. лично 
Напомена:ЦИК БиХ 
07.09.2010.г прослиједио на 
надлежност ОИК и 
обавијестио подносиоца 

ОИК САПНА 
05-1-07-5-
3870/10 од 
06.09.2010.г. 

Приговор јер је предсједник 
ОИК Сапна злоупотријебио 
положај 

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 

16 

СДП БИХ ОО ЧЕЛИЋ   
07.09.2010.г. путем поште              
Напомена:ЦИК БиХ 
07.09.2010.г. прослиједио 
на надлежност ОИК и 
обавијестио подносиоца 

ОИК ЧЕЛИЋ                
15-1-08-13/10 
од 03.09.2010.г. 

05-1-07-5-
3922/10 од 
07.09.2010.г. 

СДП од пет изборних мјеста ни 
на једном мјесту није добио 
мјесто предсједника БО, те да се 
фаворизује СБИХ 

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 

17 

СДА ОО ЧЕЛИЋ 
07.09.2010.г. путем факса       
Напомена:ЦИК БиХ 
07.09.2010.г. прослиједио 
на надлежност ОИК и 
обавијестио подносиоца 

ОИК ЧЕЛИЋ 
05-1-07-5-
3931/10 од 
07.09.2010.г. 

ОИК ЧЕЛИЋ именовао чланове 
БО за позиције за које нису 
доставиле политичке странке и 
то искључиво члановима СБИХ 

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 



    
 

200 
 

18 

СРЕЋКО ТУЊИЋ 
07.09.2010.г. путем факса 
Напомена:ЦИК БиХ 
07.09.2010.г прослиједио на 
надлежност ОИК и 
обавијестио подносиоца 

ОИК ЧЕЛИЋ 
05-1-07-5-
3935/10 од 
07.09.2010.г. 

ОИК ЧЕЛИЋ није доставио 
рјешења о именовању чланова 
БО политичком субјекту ХСС-
НХИ 

Одлука 04-09-
13/10 од 
10.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

/ / / / / 

19 ХДЗ БИХ  ГИК МОСТАР 

05-1-07-5-
3965/10 од 
08.09.2010.г. 
и 05-1-07-5-
7/10 од 
15.09.2010.г. 

СТИГЛО САМО РЈЕШЕЊЕ 
ОИК  (Приговор се односи на 
неспојивост рада у БО чланова 
који су у сродству са 
кандидатима са листе, те 
недопустивости 
једнонационалних састава БО) 

Одлука 15-07-
52-3/10 од 
07.09.2010.г. 
којом се одбија 
дио приговора 
под тачком А 
по основу 
недопустивост
и сродства чл 
БО, а дио 
одбацује под 
тачком Б због 
одустајања 
подносиоца  

ДА 
15.09.2010.г 
путем ИК 
Града 
Мостара 

Предлажу 
ЦИК БиХ да 
изврши 
додатно 
појашњење 
члана 2.1 ИЗ 
БиХ, затим 
израдити 
упутство и 
доставити 
ОИК и ГИК 
којим би се 
ограничиле 
радње 
члановима 
који су у 
сукобу 
интереса, те 
укинути 
рјешење 
ОИК у 
дијелу 
ограничавањ
а радњи и 
одлучивања 
чланова БО 
који су у 
сукобу 
интереса 

Одлука 
ЦИК БИХ 
од 
21.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија као 
неоснован
а  

/ / 
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20 

САВЕЗ ЗА 
ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ 
ОО ДОБОЈ 10.09.2010.г. 
путем е-маила                        
(Напомена: ЦИК БиХ 
13.09.2010.г. прослиједио 
на надлежност ОИК и 
обавијестио подносиоца) 

ОИК ДОБОЈ 
05-1-07-5-
4002/10 од 
10.09.2010.г. 

ОИК Добој на мјеста 58 чланова 
БО чија мјеста нису попуњена од 
стране политичких субјеката 
поставио чланове СДС и СДП 

Одлука бр: 01-
031-1-40/10 од 
20.09.2010.г. 
којом се 
одбацује 
приговор као 
недопуштен 

/ / / / / 

21 

НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК ОО 
БИЈЕЉИНА 12.09.2010.г. 
путем факса 

ОИК 
БИЈЕЉИНА 
Одлука о 
именовању 
чл.БО бр:029Б-
03-1-090/2010  

05-1-07-5-
5/10 од 
12.09.2010.г 

Неравноправан третман 
пол.субјеката у поступку 
именовања предсједника БО, јер 
је НС Радом за бољитак добила 
само 2 мјеста предсједника БО 

Одлука 
број:029Б-03-
1-114/10 од 
10.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

 ДА-
12.09.2010.г 
путем факса 

ОИК 
замијенио 
кандидате на 
БМ 
029Б092Д и 
029Б096Б по 
свом 
нахођењу, 
нетачно 
наводи да се 
руководио 
стручном 
спремом и 
стручношћу 
кандидата, 
као и полном 
заступљенош
ћу и 
заступљенош
ћу 
политичких 
субјеката на 
БМ 

Одлука од 
16.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија  

/ / 
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22 

ХДЗ 1990, СБИХ, ХСС-
НХИ, ХСП, СДП, НС 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК, 
ПОСАВСКА СТРАНКА-
СВЕ ОО ОЏАК  

ОИК ОЏАК 
05-1-07-5-
4/10 од 
10.09.2010.г. 

СТИГЛА САМО ЖАЛБА 

Рјешење 
12/2010 од 
10.09.2010.г. 
којим се 
приговор 
одбија 

ДА 
10.09.2010. г. 
путем факса 

ОИК трврди 
да је до 
кашњења 
избора 
именовања 
БО за ИЈ 
017А Оџак 
дошло 
кашњењем 
ЦИИК БиХ, 
наводе да су 
криви 
предсједница 
ОИК Ана 
Мајсторовић 
због 
продуженог 
ГО и 
замјеник 
Хашим 
Синановић и 
да је 
приликом 
избора и 
именовања 
дошло до 
незаконитих 
радњи 

Одлука од 
16.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија  

/ / 

23 СДА ОО КОСТАЈНИЦА 
02.09.2010.г. путем поште 

ОИК 
КОСТАЈНИЦА 
01/1-03-85/10 
од 26.08.2010.г. 

05-1-07-5-
6/10 ОД 
13.09.2010.г. 

ОИК именовао предсједнике и 
замјенике без провјере знања те 
није именовао нити једног из 
реда Бошњака нити из реда СДА 

Рјешење 01/1-
03-86/10 од 
03.09.2010.г .  

ДА 
13.09.2010.г. 
путем поште 

ОИК 
Костајница 
прекршио 
Упутство 
ЦИК БиХ о 
именовању 
БО на начин 
да је донио 
рјешење 
којим је свим 
политичким 
субјектима 
додијелио 
мјесто 
предсједника 
и замјеника 
осим СБИХ 
и СДА и 
одбио им 
приговор 
уложен на 
споменуто 

Одлука 
ЦИК БИХ 
од 
21.09.2010.
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснован
а  

ДА-
24.09.2010.г. 
путем ЦИК-а 
факсом 

ИЖ-64/10 од 
24.09.2010.г. 
-Жалба се 
одбија 
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рјешење 

24 

ПДП, СДС, ДНС, НАША 
СТРАНКА, НСП И ДП-
ДРАГАН ЧАВИЋ-СВС ОО 
ОСМАЦИ 13.09.2010.г. 
путем е-маил  
(Напомена:13.09.2010 
упућено обавјештење по 
приг. Нашој странци) 

ОИК ОСМАЦИ 
05-1-07-5-
4016/10 од 
13.09.2010.г. 

ОИК именовао предсједнике из 
странака које не партиципирају у 
власти и немају своје општинске 
одборе у Осмацима, а чланови 
ОИК су симпатизери СНСД-а 

Закључак 01/2-
3-24-ИИ/10 од 
17.09.2010.г. 
којим се 
одбацује 
приговор ПДП, 
СДС, ДНС, 
НАША 
СТРАНКА, 
НСП И ДП-
ДРАГАН 
ЧАВИЋ јер је 
непотпун 

ДА-Наша 
странка ОО 
Осмаци 
20.09.2010.г. 
путем факса 

ОИК Осмаци 
учинио 
повреду што 
ником осим 
СНСД није 
додијелио 
мјесто 
предсједника 
БО 

Одлука од 
23.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија као 
неоснован
а 

/ / 

25 СДП БИХ  06.09.2010.Г ОИК ТЕОЧАК 
05-1-07-5-
4098/10 од 
14.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК 

ДА 01/3-53/10 
од 
07.09.2010.г. 
којом  се 
приговор 
одбацује јер је 
поднијет од 
неовлашћеног 
лица 

/ / / / / 
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26 ЈУСИЋ АИДА 
07.09.2010.г. путем факса ОИК ТЕОЧАК 

05-1-07-5-
3645/10 од 
14.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК 

ДА 01/3-54/10 
од 
07.09.2010.г. 
којом  се 
приговор 
одбацује јер је 
поднијет од 
неовлашћеног 
лица 

/ / / / / 

27 

ХДЗ БИХ ОО ЈАЈЦЕ 
15.09.2010.г. путем факса                                
(Приговор/обавјештење к 
знању) 

ОИК ЈАЈЦЕ 
05-1-07-5-
4104/10 од 
15.09.2010.г.  

До 15.09.2010.г. нису добили 
рјешење о именовању БО, па 
упозоравају на могуће 
евентуалне неправилности, те 
наглашавају да се води рачуна о 
националној заступљености 

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 

28 
ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ ОО 
ДОБОЈ 07.09.2010.г. ОИК-у 

ОИК ДОБОЈ 

05-1-07-5-
4135/10 од 
16.09.2010.г. 
и 05-1-07-5-
8/10 од 
18.09.2010.г. 

        На жријебању је ДНС добио 
19 БО и од тога 6 
предсједничких мјеста. У одлуци 
о именовању измијењен је 
редослијед, добили су 2 
предсједничка мјеста мање, а на 
4 мјеста је измијењен 
редослијед-што указује на 
извршену манипулацију 

01-031-1-33/10 
од 
08.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

ДА 
18.09.2010.г. 
путем факса 

Исти као у 
приговору 

Одлука од 
23.09.2010.
г. којом се 
жалба 
одбија као 
неоснован
а 

/ / 

29 

ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ ОО 
БОС.ГРАХОВО 
17.09.2010.г. ОИК-у 
(Напомена: ЦИК БиХ 
17.09.2010.г. прослиједио 
на надлежност ОИК и 
обавијестио подносиоца) 

ОИК 
БОСАНСКО 
ГРАХОВО 

05-1-07-5-
4164/10 од 
17.09.2010.г.  

ОИК на листи за скупштини 
Кантона 10 именовао под ред. 
број 26. Завичајне 
социјалдемократе Миле Марчета 

Одлука 
број:01-05-
1567-1 од 
20.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неоснован 

/ / / / / 
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30 

ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ ОО 
БОС.ГРАХОВО 
14.09.2010.г. ОИК-у  

ОИК 
БОСАНСКО 
ГРАХОВО 

05-1-07-5-
4281/10 од 
21.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК 

Одлука 
број:01-05-
1495-1/10 од 
15.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неоснован 

/ / / / / 

31 СДП ТЕОЧАК 23.09.2010.г. 
путем факса ОИК ТЕОЧАК 

05-1-07-5-
4329/10 од 
23.09.2010.г.  

ОИК за предсједнике БО 
именовао искључиво чланове из 
СДА 

Одлука 01/3-
69/10 од 
24.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује јер је 
поднесен од 
неовлашћеног 
лица 

/ / / / / 

32 ХДЗ 1990  30.09.2010. г.  
путем факса                       ОИК ЖЕПЧЕ 

05-1-07-5-
4599/10 од 
30.09.2010.г.  

Приговор на  поступак ОИК 
Жепче јер је на 16 мјеста 
поставио своје чланове 

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 

33 

ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ ОО 
БОС.ГРАХОВО 
01.10.2010.г. путем факса 

ОИК 
БОСАНСКО 
ГРАХОВО 

05-1-07-5-
13/10 од 
01.10.2010.г.  

Именовани кандидат на БМ 
084А002 Пећи нема стручну 
спрему као ни остали чланови 
БО 

ОИК није 
доставио 
одлуку ЦИК 
БиХ 

/ / / / / 

34 СББ ОО ХАЏИЋИ ОИК ХАЏИЋИ 
05-1-07-5-
4744/10 од 
08.10.2010.г.  

Приговор јер је ОИК именовао 
људе из евиденције о саставу и 
раду ранијих БО које посједује 
као и са евиденције ЈУ Службе за 
запошљавање КС-Биро Хаџићи 

ОИК 
ХАЏИЋИ 
Одлука 
бб:01/3-05.2-
8021/2010 од 
04.10.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

/ / / / / 
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Прилог бр. 3 -Приговори политичких субјеката уложени ЦИК БиХ на кршење члана 16.14 став (3) Изборног закона БиХ 
 

 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ 

НАВОДИ ПРИГОВОРА У КОЈОЈ ФАЗИ ПОСТУПКА СЕ ПРЕДМЕТ НАЛАЗИ 
- ОДЛУКА ЦИК БИХ 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА ОДЛУКА СУДА 

1 

ЦИК БИХ -ПО 
СЛУЖБЕНОЈ 
ДУЖНОСТИ дана 
30.06.2010. године 

ХДЗ БИХ 
05-1-07-5-
3028/10 од 
30.06.2010.г. 

Објава плаћених огласа под 
називима "ХДЗ БиХ увјерљиво 
најјачи, Борјана Кришто испред 
свих" и "Коалиција ХДЗ 1990-
ХСП БиХ побјеђују у 4 
жупаније с хрватском већином" 
у "Вечерњем листу" бр. 16.721 
од 29.06.2010.  г. 

 Одлука ЦИК БиХ којом се ХДЗ БиХ изриче новчана 
казна у износу 1.000,00 КМ;                                                      / / 

2 

ЦИК БИХ -ПО 
СЛУЖБЕНОЈ 
ДУЖНОСТИ дана 
30.06.2010. године 

Коалиција ХДЗ 
1990 и ХСП БиХ 

05-1-07-5-
3028/10 од 
30.06.2010.г. 

Објава плаћеног огласа под 
називом "Коалиција ХДЗ 1990-
ХСП БиХ побјеђују у 4 
жупаније с хрватском већином" 
у "Дневном листу" бр.3193 од 
29.06.2010. г. 

 Дана 02.09.2010. г. на 50. сједници донесен  Закључак о 
покретању поступка против Коалиције ХДЗ 1990 ХСП 
БИХ. На 52. сједници од 16.09.2010.г. донесен Закључак о 
обустављању поступка против Коалиције.                      
На 53. сједници од 21.9.2010.г  донесен                                                    
Закључак о покретању поступка против ХСП БиХ                                                     
Дана 28.09.2010.г. ЦИК на 56.сједници донијела одлуку 
којом се ХСП БиХ изриче новчана казна од 1.000,00 КМ          

/ / 

3 

ХДЗ БИХ дана 
18.08.2010.г. у 
10:30 путем факс 
апарата 

"ДНЕВНИ 
ЛИСТ" бр. 3242 
од 17.08.2010. 
године 

05-1-07-5-
3530/10 од 
18.08.2010.г.  

"Дневни лист" је дана 
17.08.2010.г објавио плаћени 
оглас под називом "Силајџић 
води, Рагуж за петама 
Комшићу, Иванић 
Радмановићу" и повриједио 
одредбу 16.14 ст. (3) ИЗ БиХ 
јер води изборну кампању у 
периоду од дана расписивања 
избора до дана службеног 
почетка изборне кампање. 

 ЦИК БиХ на 48. сједници дана 27.08.2010. г. донио 
Закључак да се приговор ХДЗ БиХ сматра да није ни 
поднесен.  

/ / 

4 

ХДЗ БИХ дана 
24.08.2010.г. у 
08.00 часова путем 
факс апарата 

ХДЗ 1990 од 
17.08.2010. 
године 

05-1-07-5-
3605/10 од 
24.08.2010.г.  

ХДЗ 1990 је 21.08.2010.г. у 
23.00 часа у Мостару, ул. 
Кардинала Степинца бб 
поставио плакат увредљивог 
садржаја према ХДЗ БИХ 

  ЦИК БИХ на 54. сједници од 23.09.2010. гдонио Одлуку 
којом се приговор одбија као неоснован  / / 
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5 

СНСД ОО ПАЛЕ 
дана 27.08.2010.г. у 
13.20 часова 
непосредно у 
сједиште ЦИК БиХ 

СДС ОО ПАЛЕ 
05-1-07-5-
3683/10 од 
27.08.2010.г. 

Наводе да је ТВ ОСМ Пале из 
Пала дана 24.08.2010. г. у 
времену између 20.00 и 21.00 
час емитовала емисију "Под 
лупом", чији гост је био 
Ковачевић Миодраг, 
предсједник ОО СДС Пале и 
кандидат за НСРС у изборној 
јединици 5. Наводе да је том 
приликом изнесен низ неистина 
против актуелног посланика 
СНСД-а Пале и саме странке 
СНСД. У прилогу достављају 
снимак цијеле емисије. 

На 49. сједници одржаној 31.08.2010. године донесена је 
Одлука о одбацивању приговора као неблаговременог и 
поднесеног од неовлашћеног лица           

/ / 

6 

ПДП ОО КОТОР 
ВАРОШ дана 
30.08.2010.г. у 
11.30 путем факс 
апарата 

СНСД ОО 
КОТОР ВАРОШ 

05-1-07-5-
3708/10 од 
30.08.2010.г. 

Наводе да су припадници 
СНСД-а на два мјеста у Котор 
Вароши дана 28.08.2010. 
године поставили транспаренте 
преко највеће градске улице са 
предизборним слоганом. 
Сматрају да се ради о плаћеном 
политичком оглашавању и 
траже да ЦИК БиХ поступи у 
складу са подзаконским 
актима. 

   Одлука ЦИК БИХ  од 21.09.2010.г. којом се изриче 
новчана казна СНСД у износу 1000 КМ-Према 
информацији са трезора уплаћена казна 28.09.2010.г. 

/ / 
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7 

ОИК БОСАНСКО 
ГРАХОВО дана 
30.08.2010.г.   
путем поште 
препоручено 
(27.08.2010.г.) 

СНСД ОО 
БОСАНСКО 
ГРАХОВО 

05-1-07-5-
3714/10 од 
30.08.2010.г. 

ОИК Босанско Грахово 
обавијестио ЦИК БиХ да су се 
у просторијама Општине 
Босанско Грахово појавиле 
новине и брошуре од стране 
СНСД-а као предизборни 
материјал чиме су прекршене 
одредбе члана 16.14 став (3). У 
прилогу су доставили летак и 
новине "Крајишке новости" за 
август 2010. г. број 101. 

 Дана 15.09.2010.г. упућено обавјештење ОИК Б.Грахово 
да ЦИКБИХ нема правног основа у ИЗБИХ да предузме 
мјере и санкције према СНСД ОО Б.Грахово 

/ / 

8 

УДРУЖЕЊЕ 
"ПОЗИТИВНЕ 
ИНИЦИЈАТИВЕ 
МЛАДИХ" 
САРАЈЕВО дана 
02.09.2010.г.   
непосредно у 
сједиште ЦИК БиХ 

СДП БиХ 
05-1-07-5-
3759/10 од 
02.09.2010.г. 

Наводе да је СДП БиХ 
поставила плакат на станици за 
градски саобраћај у Сарајеву 
(прекопута Предсједништва 
БИХ), чиме је прекршила 
Изборни закон БиХ. 
Достављају фотографију као 
доказ наводима. 

 Закључак ЦИК БИХ од 21.09.2010.г. којим се обуставља 
поступак против СДП БиХ  / / 

9 

ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 
БРЧКО 
ДИСТРИКТА БиХ 
је дана 
31.08.2010.г.   
путем поште 
препоручено 
(25.08.2010.г.) 

ПДП И СДА 
05-1-07-5-
3736/10 од 
31.08.2010.г 

ИК БЧ. Дистрикт БиХ је 
доставио обавјештења 
Полиције Бч. Дистрикта БиХ да 
је на огласним стубовима на 
Булевару мира полијепљено 
око 70 плаката ПДП-а са 
натписима "ПДП, Српска може 
боље", као и да су лијепљене 
плакате СДА са натписима 
"Ријешили смо статус Брчког. 
Обезбиједили смо 1000 кућа за 
Брчко. Одбранили смо државу 
БиХ" 

 Дана 15.09.2010.г сачињена је сл. забиљешка да након 
разматрања дописа нема елемената за покретање 
поступка, а ако се стекну услови, покренуће се 
поступак  

/ / 
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10 

ПОСАВСКА 
СТРАНКА 
ОРАШЈЕ је дана 
03.09.2010.г.   
путем е-маила  

ХДЗ БиХ 
05-1-07-5-
3849/10 од 
03.09.2010.г. 

Наводе да су на подручју 
општина Домаљевац-Шамац и 
Орашје, дан прије званичне 
изборне кампање одржали 
јавне трибине, односно дана 
02.09.2010. године, и у прилог 
навода достављају фотографију 
позива грађанима на јавну 
трибину, са ознаком мјеста и 
датума одржавања исте. 

   Дана 13.09.2010.г. упућено обавјештење Посавској 
странци да ЦИК БИХ нема правног основа у ИЗБИХ да 
предузме мјере и санкције према ХДЗ БиХ 

/ / 

11 

ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА -
ДРАГАН ЧАВИЋ 
ОО ДОБОЈ дана 
06.09.2010.г.   
путем поште  

ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ 
САВЕЗ ОО 
ДОБОЈ 

05-1-07-5-
3872/10 од 
06.09.2010.г. 

Подјела афиша (летака са 
ликом кандидата ДНС-а Панић 
Ранкица) на кућне адресе прије 
почетка изборне кампање, тј. 
01.09.2010. године 

 Одлука ЦИК БИХ  од 21.09.2010.г. којом се приговор 
одбија као неоснован  / / 

12 

ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА -
ДРАГАН ЧАВИЋ 
ОО ДОБОЈ дана 
06.09.2010.г.   
путем поште 
препоручено 
(02.09.2010. 
године) 

СНСД ОО 
ДОБОЈ 

05-1-07-5-
3873/10 од 
06.09.2010.г. 

Плакатирање прије почетка 
изборне кампање у мјесту 
Руданка на путу Добој-
Станари-Прњавор, и у прилогу 
достављају 6 фотографија. 

   Одлука ЦИК БИХ  од 21.09.2010.г. којом се приговор 
одбија као неоснован   / / 
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   Прилог бр. 4 - Приговори и жалбе поднесени у периоду изборне кампање 

 

  

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА, ДАТУМ 
И НАЧИН 
ПОДНОШЕЊА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ ОДЛУКА ОИК-а УЛОЖЕНА 

ЖАЛБА 
ОДЛУКА 
ЦИК-а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БИХ 

ОДЛУКА 
СУДА БИХ 

1 

СДП КОЊИЦ             
06.09.2010.г. путем факса   
(Напомена: Приговор је 
достављен ОИК Коњиц, а 
и нама к знању) 

СББ-
ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 

05-1-07-5-
3854/10 од 
06.09.2010.г. 

Дана 05/06.09.2010.г на више 
мјеста у Коњицу плакати СДП 
прелијепљени плакатима СББ-
Фахрудин Радончић и у прилогу 
су достављене фотографије као 
доказ навода 

ДА-број:107-3/10 од 
08.09.2010.г. којом се 
наређује СББ да у 
року 24 часа уклони 
своје плакате са 
плаката СДП 

/ / / / 

2 

СДА ОО ЦАЗИН 
08.09.2010.г. путем факса                      
(Напомена: ОИК доставио 
само одлуку) 

А-СДА ЦАЗИН 
05-1-07-5-
3950/10 од 
08.09.2010.г. 

Дана 05.09.2010.г. активисти А-
СДА унијели пропагандни 
материјал у вјерски објекат у 
насељу Чајићи и на тај начин  
прекршили Изборни закон БиХ 

ДА-број:89-2/10 од 
08.09.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

/ / / / 

3 

ДАМИР БЕРИЛО 
08.09.2010.г. путем         е-
маила                              
(Напомена: ЦИК БиХ 
9.9.2010.г доставио 
приговор ОИК на 
надлежност) 

СТРАНКА ЗА 
БИХ 

05-1-07-5-
3958/10 од 
08.09.2010.г. 

08.09.2010.г у МЗ Јелеч код 
Пазарића непрописно 
постављени плакати СБиХ на 
стубу за пренос ел.енергије и на 
стубу испред вјерског објекта 

ДА Закључак-
број:01/3-05.4-7442-
3/10 од 17.09.2010.г. 
којим се сматра да 
пријава није ни 
поднесена 

/ / / / 
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4 

ГРАЂАНИ ГРАДА 
САРАЈЕВА-АНОНИМНО 
10.09.2010.г. путем поште                       
(Напомена: ЦИК БиХ 
13.9.2010.г доставио 
обавјештење ОИК С.Град 
и Н.Град) 

ОИК СТАРИ 
ГРАД И ОИК 
НОВИ ГРАД 
САРАЈЕВО 

05-1-07-5-
3990/10 од 
10.09.2010.г. 

Приговор на постављање плаката 
СДП БиХ на локацијама које су 
одобрене за постављање агенцији 
"МН Медиа" рјешењем 
градоначелника г. Алије Бехмена 
бр.01-05-4604 од 09.08.2010.г. 
Сматрају да је г.Бехмен члан 
СДП и да је на тај начин 
злоупотријебио положај и 
оштетио буџет града  

Закључак 15-05-
16606/10 од 
17.09.2010.г. којим се 
одбацује пријава јер 
се не може утврдити 
ко је подносилац 

/ / / / 

5 

ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ ОО 
ДРВАР 12.09.2010.г. 
путем факса   
ПРИГОВОР 

СНСД ОО 
ДРВАР 

05-1-07-5-
4005/10 од 
10.09.2010.г. 

Приговор на емитовање 
саопштења СНСД-а на радио 
Дрвар у коме је ДНС упоредио са 
Гебелсом-фашистичким 
идеологом из II свјетског рата 

/ / 

 Одлука ЦИК 
БиХ од 
16.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неблаговремен   

/ / 

6 

СДС ОО ВЛАСЕНИЦА  
13.09.2010.г. путем е-
маила  (Напомена: 
Приговор је  14.09.2010.г 
достављен ОИК 
Власеница на 
надлежност) 

СНСД 
05-1-07-5-
4038/10 од 
13.09.2010.г. 

Одјељење за урбанизам није им 
дозволило  постављање паноа на 
појединим мјестима у граду 

/ / / / / 

7 

ДЕМОКРАТСКА 
НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА 
БИХ ОО БОСАНСКА 
КРУПА                   
13.09.2010.Г ОИК-у 
(Напомена: ОИК доставио 
само одлуку) 

СДП И СБИХ 
05-1-07-5-
4051/10 од 
14.09.2010.г 

            Активисти СДП и СБИХ 
уништавају плакате ДНЗ. Није 
наведено ни мјесто ни вријеме, 
ни опис учињене повреде, 
починиоци нити докази 

ДА-ОИК-019/10 од 
13.09.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 
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8 

ИЛФАН ХАТИБОВИЋ 
14.09.2010.г путем е-
маила (Напомена: 
Приговор је  15.09.2010.г. 
достављен ОИК Илиџа на 
надлежност) 

БПС 
05-1-07-5-
4069/10 од 
14.09.2010.г. 

Пријављује странку БПС да је 
извршила постављање својих 
плаката на жељезничком 
надвожњаку на путу према 
Азићима-Илиџа-прилог 
фотографија 

ДА-Закључак         
10-1-13-197/1-10 од 
18.09.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун  

/ / / / 

9 

СДА ОО ЧЕЛИЋ 
14.09.2010.г. путем факса 
(Напомена:Приговор је  
15.09.2010.г. достављен 
ОИК Челић на 
надлежност) 

ЏЕВАД 
СУЉЕВИЋ 

05-1-07-5-
4070/10 од 
14.09.2010.г. 

Дана 13.09.2010.г. у 
предвечерњим часовима 
Суљевић Џевад, професор у 
МСШ "Челић" цијепао плакате 
СДА 

ДА-Одлука 17-09-
13/10 од 20.09.2010.г. 
којом се приговор 
одбија као неоснован 

/ / / / 

10 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ БХТ1 
15.09.2010.г. пријава 

Босанска 
странка-
МИРНЕСА 
АЈАНОВИЋА 

05-1-07-5-
297/10 од 
15.09.2010.г. 

Пријава због иступа г.Ајановића 
на дебатној емисији Изборног 
програма БХТ! Од 13.09.2010.г. 
јер је на непримјерен начин 
вријеђао учеснике у емисији, те 
омаловажавао уреднике и 
водитеље. У прилогу пријаве ЦД 
са споменутом емисијом 

/ / 

Закључак ЦИК 
БиХ о 
покретању 
поступка по 
службеној 
дужности                      
-Одлука од 
23.09.2010.г 
.којом се 
Ајановић 
Мирнесу 
изриче новчана 
казна у износу 
2.500,00 КМ                     

ДА-
06.10.2010.г. 
ПУТЕМ 
ЦИК БИХ 

ИЖ-71/10 од 
19.10.2010.г. 
жалба се 
одбија   ИЖ-
111/10 од 
01.12.2010.г -
захтјев за 
оглаш. 
ништавим 
рјешења ИЖ-
71/10 се 
одбацује и 
ИЖ-108/10 
од 
01.12.2010.г. 
захтјев за 
пон.поступка 
се одбацује 
као 
недозвољен 
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11 

СБИХ КАНТОНАЛНИ 
ОДБОР БИХАЋ 
16.09.2010.г. путем факса 
(Напомена: Приговор је  
17.09.2010.г. достављен 
ОИК Бихаћ на 
надлежност) 

НН РАДНИК ЈП 
"КОМРАД"  
(СДП) 

05-1-07-5-
4128/10 од 
16.09.2010.г. 

У насељу Озимице I у Бихаћу 
плакати СБиХ исцијепани, 
уништени и на то мјесто 
прелијепљени плакати СДП 

Рјешење 02-05-84/10 
од 17.09.2010.г. 
којим се одбацује 
приговор као 
изјављен од 
неовлашћеног лица  

/ / / / 

12 

СДП БиХ ОО ПРИЈЕДОР 
16.09.2010.г путем факса 
(Напомена:Приговор је  
17.09.2010.г. достављен 
ОИК Приједор на 
надлежност) 

СБИХ 
05-1-07-5-
4163/10 од 
16.09.2010.г. 

Елведин Едо Хамзић, члан 
СБИХ, у Приједору лијепио 
копију чланка из новина "Дани" 
гдје се у негативном контексту 
спомиње СДП 

Одлука бр:01-03-
207/10 од 
24.09.2010.г. којом се 
одбацује приговор 
као непотпун 

/ / / / 

13 

ХДЗ БИХ ОО НОВИ 
ТРАВНИК 01.09.2010.г. 
ОИК-у (Напомена: ОИК 
доставио само рјешење) 

ХСС-НХИ 
05-1-07-5-
4134/10 од 
16.09.2010.г. 

           Плакатирање извршено 
прије почетка изборне кампање и 
употребе препознатљивог и 
законом заштићеног слогана "зна 
се" 

08-05-11/10 од 
04.09.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

14 

СДП БиХ ОО ПРИЈЕДОР 
17.09.2010.г. путем факса 
(Напомена: Приговор је  
17.09.2010.г. достављен 
ОИК Приједор на 
надлежност)  
ПРИГОВОР 

ЕЛВЕДИН ЕДО 
ХАМЗИЋ-ЧЛАН 
СБИХ 

05-1-07-5-
4130/10 од 
16.09.2010.г. 

На лифлетима кандидаткиње 
СДП Др.Азре Пашалић исписане 
погрдне и просте ријечи 

01-03-200/10 од 
17.09.2010.г. којом се 
ОИК оглашава 
ненадлежном, те 
наведени приговор 
упућује ЦИКБиХ 

/ 

 Одлука ЦИК 
БиХ од 
24.09.2010.г 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован   

/ / 
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15 

ПДП БАЊА ЛУКА 
17.09.2010.г. путем поште 
(Напомена: Приговор је  
17.09.2010.г. достављен 
ОИК Пале на надлежност) 

СНСД 
05-1-07-5-
4129/10 од 
17.09.2010.г. 

 Панои са ликом Младена 
Иванића који се налазе на 
подручју Пала на раскрсници за 
Јахорину и у Лукавици у  
близини тржног центра "Том", 
прелијепљени са плакатом СНСД 
са сликом М.Додика 

Одлука бр:27/10 од 
20.09.2010.г. којом се 
приговор доставља 
ОИК И Илиџа као 
надлежном органу 

/ / / / 

16 СДП КО БИХАЋ 
17.09.2010.г. путем поште 

САРАЧЕВИЋ 
ИЗУДИН-
вијећник у ОВ 
БИХАЋ 

05-1-07-5-
315/10 од 
17.09.2010.г. 

Сматрају да је г.Сарачевић 
(присталица СДА) прекршио 
члан 7.3 став 1. тачка 7. ИЗБИХ 
на начин да се на сједници ОВ 
користио језиком који би некога 
могао навести или подстаћи на 
насиље или ширење мржње 

/ / 

Обавјештење 
подносиоцу да 
говор 
вијећника на 
сједници не 
представља 
кршење ИЗ 
БиХ 

/ / 

17 СНСД ОО ШЕКОВИЋИ 
16.09.2010.г. СДС 

05-1-07-5-
4166/10 од 
17.09.2010.г. 

 СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                     
СДС поставио плакате на зграду 
у којој су смјештени државни 
органи 

ОИК Шековићи 
бр:48/10 од 
17.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

18 СДС ОО ШЕКОВИЋИ 
05.09.2010.г. СНСД 

05-1-07-5-
4167/10 од 
17.09.2010.г. 

 СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК    
Присталице СНСД оштетили 
билборд на којем је представљен 
кандидат за предсједника РС 

ОИК Шековићи 
бр:99/10 од 
17.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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19 
НАША СТРАНКА 
17.09.2010.Г.    
ПРИГОВОР 

БОСС-
МИРНЕСА 
АЈАНОВИЋА 

05-1-07-5-
4176/10 од 
17.09.2010.г. 

Приговори на понашање у 
емисији "Одговорите људима" 
јер се користио језиком мржње 
поредећи Бојана Бајића са 
Радованом Караџићем 

/ / 

Одлука од 
21.9.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неблаговремен  
и Закључак од 
21.09.2010.г. о 
покретању 
поступка по 
сл.дужности 
(по сазнању из 
приговора)        
Одлука од 
01.10.2010.г. 
којом се БОСС 
странци изриче 
казна од 7.000 
КМ, а 
А.Мирнесу 
3.000 КМ                                    

ДА-
13.10.2010.г. 
путем ЦИК 
БиХ 

ДА-ИЖ-
72/10 од 
15.10.2010.г. 
жалба се 
одбија    
26.11.2010.г. 
достављене 
уплатнице-
уплатио 
БОСС-7.000 
КМ, а 
г.Ајановић 
3.000 КМ 

20 

САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ-СББ 
15.09.2010.г.                    
(Напомена: ОИК доставио 
само одлуку) 

СДА 
05-1-07-5-
4181/10 од 
17.09.2010.г. 

Приговор да су им активисти 
СДА у ноћи између 
13/14.09.2010.г. у ул. М.Тита и 
Трг Државности-А.Изетбеговић 
преплакатирали плакате 

111-3/10 од 
17.09.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

21 ХДЗ БИХ МОСТАР 
16.09.2010.г. ГИК МОСТАР 

05-1-07-5-
4182/10 од 
17.09.2010.г.  

Приговор на цијепање и 
уништавање џамбо плаката 
предсједничког кандидата 
Борјане Кришто од стране 
"политичке конкуренције" 

Рјешење 15-07-55-
1/10 од 17.09.2010.г. 
којим се одбацује 
приговор као 
непотпун 

/ / / / 
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22 

СНСД ОО ШЕКОВИЋИ 
17.09.2010.Г. ОИК-у 
(Напомена: ОИК доставио 
само закључке) 

ОИК 
ШЕКОВИЋИ 

05-1-07-5-
4199/10 од 
20.09.2010.г.  

3 приговора                                                           
-непотпун                                                       
-цијепање плаката у мјесту 
Папрача                   
-цијепање плаката у мјестима 
Тишча и Јаковице 

Закључци: 50/10, 
51/10 и  52/10 којим 
се приговори 
одбацују као 
непотпуни 

/ / / / 

23 

СДП САРАЈЕВО 
18.09.2010.г. путем е-
маила     (Напомена: 
Приговор је  20.09.2010.г. 
достављен ОИК Центар 
на надлежност) 

ДРУГЕ ПОЛ. 
ПАРТИЈЕ 

05-1-07-5-
4202/10 од 
18.09.2010.г . 

Приговор јер су им на 
Скендерији прелијепљени 
плакати. Доказ: прилажу 
фотографије са плакатама СББ 

Закључак 01-05-1-
131/10 од 
23.09.2010.којим се 
одбацује приговор 
као да није ни 
поднесен 

/ / / / 

24 

ДЕМОКРАТСКА 
НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА 
БИХ 20.09.2010.г. путем 
факса                                                   
(Напомена:20.09.2010.г. 
сачињена сл.забиљешка 
да је провјером утврђено 
да је ОИК Бихаћ примио 
приговор) 

НН ЛИЦЕ 
05-1-07-5-
4206/10 од 
20.09.2010.г . 

НН лице или више њих покидали 
им плакате кандидата ДНЗ БиХ 
за члана Предсједништва у 
близини ГП Изачић 

ДА-ОИК Бихаћ-
бр:02-05-87/10 од 
23.09.2010.г. којом се 
приговор сматра да 
није ни поднесен 

/ / / / 

25 

СДП ОО БРЧКО 
20.09.2010.г. путем поште 
преко ИК Брчко 
Дистрикта        
(Напомена:Приговор је  
20.09.2010.г. достављен 
ИК Брчко Дистрикта  на 
надлежност) 

СДА 
05-1-07-5-
4205/10 од 
20.09.2010.г . 

Плакати СДП прелијепљени 
плакатима СДА 

ИК Брчко 
Дистрикта-Закључк 
бр: 05-1-07-5-4205/10 
од 24.09.2010.г. 
којим се одбацује 
приговор јер није у 
остављеном року 
поднесен на 
прописаном обрасцу 

/ / / / 



    
 

217 
 

26 

СНСД ОО СОКОЛАЦ 
10.09.2010.г. ОИК-у 
Соколац                    
ЖАЛБА 

СДС 
05-1-07-5-
9/10 од 
20.09.2010.г. 

Билборд са фотографијом 
кандидата за предсједника РС и 
канд. за НСРС Тање Томчић-
Булајић оштећен у ноћи између 
9/10.09.2010.г. 

ДА-14/10 од 
14.09.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

ДА 
20.09.2010.г. 

 Одлуке ЦИК 
БиХ од 
23.09.2010.г. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована 

/ / 

27 

БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА ОО 
СРЕБРЕНИК 
21.09.2010.г. путем поште                      
ЖАЛБА 

СДА 

05-1-07-5-
3938/10 од 
21. и 
22.09.2010.г. 
и 05-1-07-5-
10/10  од 
26.09.2010.г. 

Обавјештење, протест због 
понашања начелника општине, а 
на начин да је у Сребренику 
организовано легално 
постављање паноа, а онда се 
организовано уклањају панои 
БОСС-а са легално одређене 
локације од стране Урбанизма 

1. ДА ОИК 
СРЕБРЕНИК-Одлука 
бр:183/10 од 
25.10.2010.г. о 
одбијању приговора 
као неоснованог             
2.  ДА ОИК 
СРЕБРЕНИК-Одлука 
по поновном 
поступку бр:183/10 
од 25.10.2010.г. о 
одбијању приговора 
као неоснованог           

1. ДА 
26.09.2010.г 
путем ЦИК 
БиХ            2. 
ДА 
02.10.2010.г 
путем ЦИК по 
поновном 
поступку       

1. Одлука од 
30.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
уважава и 
предмет враћа 
ОИК 
Сребреник на 
поновни 
поступак:                        
2. Одлука од 
07.10.2010.г  
којом се жалба 
одбија као 
неоснована  

/ / 

28 

БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА  21.09.2010.г. 
путем факса                   
ПРИГОВОР 

СНСД 
05-1-07-5-
316/10 од 
21.09.2010.г.  

Дана 21.09.2010.г. у д. листу 
"Сан" бр:2573 објављен текст у 
коме СНСД путем свог кандидата 
Милице Марковић поручује да ће 
наставити у Сарајеву рушити све 
оно што Бошњаци буду тражили 

/ / 

 Одлуке ЦИК 
БиХ од 
24.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован                 

ДА  
07.10.2010.г. 
путем ЦИК 

ДА-ИЖ-
70/10 од 
15.10.2010.г. 
жалба се 
одбија 
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29 

ЏАФИЋ ЕКРЕМ-
ЗЕНИЦА (СДП) 
22.09.2010.г. путем факса 
(Напомена: Приговор је  
22.09.2010.г. достављен 
ОИК Зеница на 
надлежност) 

СБИХ 
05-1-07-5-
4280/10 од 
22.09.2010.г.  

Ситилајт закупљен од стране 
СДП прелијепљен плакатима 
СБИХ-прилог фотографија 

ДА-ОИК Зеница-
35/10 од 24.01.2010.г. 
којом се приговор 
одбија као неоснован 

/ / / / 

30 

НАРОДНА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА Б.ЛУКА 
22.09.2010.г. путем поште 
(Напомена: Приговор је  
22.09.2010.г достављен 
ГИК Б. Лука на 
надлежност) 

СНСД 
05-1-07-5-
4295/10 од 
22.09.2010.г.  

Активисти СНСД у ноћи између 
17/18.09.2010.г. извршили 
плакатирање на подручју регио. 
пута Б.Лука-Бронзани мајдан 

ГИК Бања Лука 
Закључак бр:07-03-
1/10-98 од 
25.09.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

31 

САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ-СББ 
22.09.2010.г. 
ДОСТАВЉЕНО ЛИЧНО          
ПРИГОВОР                  

СДА 
05-1-07-5-
4301/10 од 
22.09.2010.г.  

У саопштењу за јавност СДА 
изнијела лажне и неосноване 
оптужбе о Фахрудину Радончићу 

/ / 

Одлука од 
28.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован  

/ / 

32 

КУД "МЛАДОСТ" 
ЧЕЛИЋ 22.09.2010.г. 
путем е-маила (Напомена: 
Приговор је  23.09.2010.г. 
достављен ОИК Челић на 
надлежност) 

СДА ОО ЧЕЛИЋ 
05-1-07-5-
4309/10 од 
22.09.2010.г.  

Присталице СДА лијепе плакате 
на просторије КУД / / / / / 
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33 

АДИНА МИЛС-МАГЛАЈ 
22.09.2010.г. путем е-
маила  (Напомена: 
Приговор је  24.09.2010.г. 
достављен ОИК Маглај на 
надлежност) 

НН  
05-1-07-5-
4314/10 од 
22.09.2010.г.  

Г.Милс улаже приговор јер је на 
тврђави у Маглају која је 
културно-историјски споменик 
окачен велики билборд неке 
пол.партије (не каже које) 

ОИК Маглај Одлука 
бр:89/10 од 
02.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
јер је непотписан  

/ / / / 

34 

БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА 23.09.2010.г. 
путем факса                     
ПРИГОВОР 

НАША 
СТРАНКА 
БОЈАН БАЈИЋ 

05-1-07-5-
319/10 од 
23.09.2010.г.  

У Тузли организовао скуп против 
Мирнеса Ајановића / / 

Одлука од 
05.10.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован  

ДА  
07.10.2010.г. 
путем ЦИК 

ДА-ИЖ-
69/10 од 
13.10.2010.г. 
жалба се 
одбија 

35 
ХДЗ БИХ МОСТАР 
23.09.2010.г. путем ОИК                    
ПРИГОВОР 

НН-доставиће 
накнадно 

05-1-07-5-
4336/10 од 
23.09.2010.г. 

Лијепљење фотографија 
увредљивог садржаја-прилог 
фотографије 

/ / 

Закључак од 
30.09.2010.г. 
којим се 
сматра да 
приговор није 
ни поднесен  

/ / 

36 
СНСД ОО ШЕКОВИЋИ 
23.09.2010.г. путем факса           
ПРИГОВОР 

НН лица 
05-1-07-5-
4322/10 од 
23.09.2010.г.  

Дана 22.09.2010.г.  у селу Јавор 
општина Шековићи запаљена 
кућа Милић Драгослава, члана 
СНСД, и ауто Велибора 
Милошевића, предсједника  ОО 
СНСД-сумњају на активисте 
СДС 

/ / 

 Одлуке ЦИК 
БиХ од 
28.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћеног 
лица 

/ / 
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37 
СНСД ОО ШЕКОВИЋИ 
23.09.2010.г. путем факса           
ПРИГОВОР 

СДС 
05-1-07-5-
4323/10 од 
23.09.2010.г.  

Чланови СДС у мјесту Тишча 
физички напали активисте СНСД 
и посули фарбом Дејана 
Ђукановића. Пријетили да ће их 
побити 

/ / 

 Одлука ЦИК 
БиХ од 
28.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћеног 
лица  

/ / 

38 АНОНИМНА ПРИЈАВА 
22.09.2010.г. телефонски СНСД 

05-1-07-5-
318/10 од 
22.09.2010.г.  

На тел. гђе Максиде Пирић 
непознато лице пријавило иступе 
г.Додика на БН ТВ од 
21.09.2010.г у закупљеном 
термину а са предизборног скупа 
у Фочи да је користио језик 
мржње и да је вријеђао реиса 
Церића. Гђа Пирић направила 
сл.забиљешку 

/ / 
службена 
дужност        к 
знању 

/ / 

39 

ДЕМОКРАТСКА 
НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА 
БИХ 24.09.2010.г. путем 
факса              
ПРИГОВОР 

СБИХ 
05-1-07-5-
4403/10 од 
24.09.2010.г.  

Странка за БиХ истакла плакате 
са садржајем који шири 
нетолеранцију, мржњу и 
нетрпељивост  у Бихаћу у 
близини ГП Изачић (ЦИК-7.3 
став (1) тачка 7.) 

/ / 

Одлука од 
28.09.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбацује јер је 
поднесен од 
неовлашћеног 
лица 

/ / 
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40 
СРС РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 22.09.2010.г. 
ОИК-у ПАЛЕ 

СРС 
др:ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 

05-1-07-5-
4398/10 од 
24.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                
Наводе да су у ул. Милана 
Симовића и ул. Српских ратника 
постављена два паноа у облику 
слова "А" на јавној површини 
(Чл.7.2 став (2)) 

Одлука ОИК Пале 
бр:29/10 од 
24.09.2010.г. којом се 
приговор усваја и 
налаже се СРС 
др.В.Шешељ 
уклањање паноа 

/ / / / 

41 

СРПСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 22.09.2010.г. 
ОИК-у ПАЛЕ 

СРПСКА 
НАПРЕДНА 
СТРАНКА 

05-1-07-5-
4397/10 од 
24.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                 
Наводе да су им у ул. Милана 
Симовића прелијепили плакате 
својим плакатима 

Одлука ОИК Пале 
бр:29/10 од 
24.09.2010.г. којом се 
приговор усваја и 
налаже се Српској 
напредној странци 
уклањање 
прелијепљених 
плаката 

/ / / / 

42 
СДА                    
27.09.2010.г. лично         
ПРИГОВОР 

СББ БИХ-
ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 

05-1-07-5-
4427/10 од 
27.09.2010.г.  

У саопштењу за јавност на веб 
страници СББ БиХ-Фахрудин 
Радончић коришћен је језик који 
би могао некога навести на 
ширење мржње 

/ / 

Одлука од 
30.09.2010.г, 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован   

/ / 
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43 

СДА ОО ЦАЗИН 
20.09.2010.г. ОИК-у                    
(Напомена: ОИК доставио 
само одлуку) 

СДП ОО ЦАЗИН 
05-1-07-5-
4440/10 од 
27.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                 
Наводе да је СДП поставио 
плакате на пано Мјесне заједнице 
Лисковац и на џамбо простор 
СДА у Лисковцу 

ДА-ОИК Цазин-97-
2/10 од 23.09.2010.г. 
којом се дјелимично 
усваја приговор и 
налаже се СДП 
уклањање плаката са 
МЗ Лисковац, као и 
СДА да уклони 
плакате са МЗ 
Лисковац. Што се 
тиче навода да је 
плакат СДП 
постављен преко 
плаката СДА, исти се 
одбија као неоснован 

/ / / / 

44 

СДА ОО ЦАЗИН 
20.09.2010.г. ОИК-у                    
(Напомена: ОИК доставио 
само одлуку) 

А-СДА ЦАЗИН 
05-1-07-5-
4441/10 од 
27.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                 
Наводе да су активисти А-СДА у 
МЗ Криваја извршили 
постављање страначке заставе 
изнад пута 

ДА-ОИК Цазин-96-
2/10 од 22.09.2010.г. 
којом се приговор 
одбија као неоснован 

/ / / / 

45 

ХДЗ ОО ЛИВНО 
27.09.2010.г.  путем факса 
(Напомена: Приговор 
достављен ОИК Ливно на 
надлежност) 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

05-1-07-5-
4425/10 од 
27.09.2010.г.  

На подручју општине Ливно 
интензивирају се незаконити 
поступци активиста појединих 
пол.странака 

/ / / / / 
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46 

САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ СББ-ОИК-
у 22.09.2010.г.  
(Напомена: ОИК доставио 
само одлуку)          
ЖАЛБА 

СТРАНКА ЗА 
БИХ 

05-1-07-5-
4497/10 од 
28.09.2010.г. 
и 05-1-07-5-
12/10  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК             
Наводе да је дана 21.09.2010.г. 
активист СББ ОО Бихаћ физички 
и вебарлно нападнут од чланова 
СБИХ ОО Бихаћ 

ДА-ОИК Бихаћ-
бр:02-05-89/10 од 
27.09.2010.г. којом се 
СБИХ кажњава 
казном у износу од 
1.000 КМ, а и СББ се 
кажњава казном у 
износу 1.000 КМ 

ДА 
30.09.2010.Г. 
ПУТЕМ 
ФАКСА 

Одлука од 
01.10.2010.г. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована  

/ / 

47 

ИСЛАМСКА 
ЗАЈЕДНИЦА У БИХ-
МУФТИЈСТВО 
ТУЗЛАНСКО 
28.09.2010.г. путем факса  
(Напомена: Приговор је  
29.09.2010.г. достављен 
ОИК Тузла на 
надлежност) 

БПС СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 

05-1-07-5-
4506/10 од 
28.09.2010.г.  

Наводе да су дана 14.09.2010.г. у 
насељу Кула Град општина 
Зворник у двориштву џамије без 
сагласности ИЗ активисти БПС 
Сефер Халиловић одржали 
предизборни скуп (надлеж. ОИК) 

ОИК Зворник 
Рјешење бр:01-03-1-
57/10 од 30.09.2010.г. 
којим се приговор 
одбацује као 
неблаговремен 

/ / / / 

48 
СДА ОО ВИСОКО 
24.09.2010.г. ОИК Високо                    
ЖАЛБА 

СТРАНКА ЗА 
БИХ ВИСОКО 

05-1-07-5-
4542/10 од 
29.09.2010.г. 
и 05-1-07-5-
11/10 од 
29.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК     
Наводе да је СБИХ поставила 
плакате на зграду у којој је 
смјештена Земљишно-књижна 
канцеларија Општинског суда, 
плато испред ЈУ КСЦ и ограда 
КТК Високо 

ОИК Високо Одлука 
бр:01/1-05-49/10 од 
27.09.2010.г. којом се 
усваја приговор у 
једном дијелу и 
налаже се СБИХ да 
скине плакате са 
зграде у којој је 
смјештена 
Земљишно-књижна 
канцеларија 
Општинског суда и 
плато ЈУ КСЦ, а 
одбија се приговор 
на постављање 
плаката на ограду 
КТК Високо 

ДА 
29.09.2010.г. 
путем факса 

Одлука од 
02.10.2010.г. 
којом се 
уважава жалба 
и предмет 
враћа ОИК на 
поновни 
поступак  

/ / 
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49 
СДП БИХ ОО НОВО 
САРАЈЕВО 26.09.2010.г. 
ОИК-у 

СББ БИХ-
ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 

05-1-07-5-
4564/10 од 
29.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                
Дана 26.09.2010.г у 9 часова СББ 
прелијепила своје плакате преко 
њиховог џамбо плаката у Новом 
Сарајеву 

ОИК Ново Сарајево-
Рјешење бр:01-02-
633/10 од 
27.09.2010.г. којим се 
приговор усваја  и 
налаже се СББ да 
уклони своје плакате  

/ / / / 

50 

СТРАНКА ЗА БИХ ОО 
ПРИЈЕДОР  30.09.2010.г. 
путем факса (надлежност 
ОИК) 

БРАТИЋ 
СЕНАД И 
ШЕХОВИЋ 
МУНИБ 

05-1-07-5-
4592/10 од 
30.09.2010.г.  

Наводе да су дана 25.09.2010.г. 
на фудбалском турниру у 
Босанском Новом дијелили 
фалсификоване гл.листиће са 
измијењеним редослиједом 
кандидата 

ОИК Приједор 
Одлука бр:01-03-
210/10 од 
11.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

51 
СДП БИХ ОО ТУЗЛА 
30.09.2010.г. путем факса 
(надлежност ОИК) 

СББ БИХ-
ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 

05-1-07-5-
4603/10 од 
30.09.2010.г.  

Хаџић Суад, кандидат СББ, и још 
два лица физички напали и 
претукли Паочић Мирсада, 
активисту СДП који је лијепио 
плакате. Прилог налаз љекара, 
записник ПУ Тузла ће доставити 
док га они добију 

/ / / / / 

52 
СДП БИХ          
30.09.2010.г.  путем факса                          
(ЖАЛБА) 

СББ БИХ-
ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 

05-1-07-5-
4595/10 од 
30.09.2010.г. 
и 05-1-07-5-
14/10 од 
03.10.2010.г.  

Наводе да су испред "Вистафона" 
на закупљеном простору СДП 
прелијепили своје плакате преко 
плаката СДП 

ОИК Нови Град 
Сарајево-Рјешење 
бр:15-05-17586 од 
01.10.2010.г. којим се 
СББ изриче казна од 
1.000 КМ 

ДА 
03.10.2010.г 
преко ЦИК 
БиХ 

Одлука од 
11.10.2010.г. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована  

/ / 
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53 

МУХАРЕМ 
ИМАМОВИЋ ИЗ 
САРАЈЕВА 22.09.2010.г. 
ОИК-у 

СДУ 
05-1-07-5-
4596/10 од 
30.09.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК 
Г.Имамовић је упутио ОИК 
приговор на саопштење СДУ 

ОИК Нови Град 
Сарајево-Рјешење 
бр:15-05-17043 од 
23.09.2010.г. којим се 
одбацује приговор 
као неблаговремен 

/ / / / 

54 
СДП ОО ХАЏИЋИ 
01.10.2010.г.  путем факса                    
ПРИГОВОР 

СДА ХАЏИЋИ 

05-1-07-5-
4646/10 од 
01.10.2010.г. 
и 05-1-07-5-
18/10 од 
06.10.2010.г.  

На локалитету некадашњег 
Бошњачког клуба постављен 
пулт на којем је између осталог 
дијељен и Билтен општине 
Хаџићи 

ОИК ХАЏИЋИ-
Одлука бр:01/3-05.4-
8020/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

ДА 
06.10.2010.г. 
путем ЦИК 
БиХ 

Одлука од 
11.10.2010.г. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована  

/ / 

55 

СББ-САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ-
Ф.РАДОНЧИЋ 
01.10.2010.г.-лично      
ПРИГОВОР 

СДА 
05-1-07-5-
4644/10 од 
01.10.2010.г.  

Објавили плакат у којем 
вријеђају Радончић Фахрудина и 
оптужују га да је великосрпски 
шпијун, да сарађује са Мишковић 
Мирославом 

/ / 

Одлука од 
05.10.2010.г. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован  

/ / 

56 

СББ-САВЕЗ ЗА БОЉУ 
БУДУЋНОСТ-
Ф.РАДОНЧИЋ 
01.10.2010.г.-лично      
ПРИГОВОР 

СДА 
05-1-07-5-
4648/10 од 
01.10.2010.г.  

Штампање новина "Босанска 
стварност" које подсјећају на 
Дневни аваз у штампарији 
"УНИОНИНВЕСТПЛАСТИКА" 
у Семизовцу од стране СДА 

/ / / / / 



    
 

226 
 

57 АКЦИЈА ГРАЂАНА 
23.09.2010.г.    (ЖАЛБА) 

КАНТОН 
САРАЈЕВО 

05-1-07-5-
4342/10 од 
01.10.2010.г. 
и 05-1-07-5-
16/10  

Наводе непоштовање Изборног 
закона БиХ у погледу 
плакатирања у Кантону Сарајево 
од стране свих п.субјеката 

ОИК Центар 
Сарајево бр:01-05-1-
137/10 од 
01.10.2010.г. 

ДА 
05.10.2010.г. 
на Одлуку 
ОИК 

Одлука од 
07.10.2010.г. 
којом се жалба 
уважава, 
Одлука ОИК 
Центар 
Сарајево 
поништава и 
предмет враћа 
на поновни 
поступак  

/ / 

58 

СА-DALI.YАHОО.CОМ; 
НИЈАЗ АРНАУТАЛИЋ, 
ЕНИСА КАЗИЋ, 
ДИЈАЛА 
ХАСАНБЕГОВИЋ-СВЕ 
Е-МАИЛОМ 
29.09.2010.Г.  (ЖАЛБА) 

СДА 

05-1-07-5-
4530/10 од 
29.09.2010.г. 
и 05-1-07-5-
15/10  

На вртићу "Срећица " у Новом 
Граду на вратима постављени 
плакати СДА 

ОИК Н.Град Рјешење 
бр:15-05-17676/10 од 
02.10.2010.г. којим се 
СДА изриче казна 
3.000 КМ 

ДА 
04.10.2010.г. 
путем ЦИК 

Одлука од 
07.10.2010.г. 
којом се 
Рјешење ОИК 
Н.Град 
преиначава 
тако да се СДА 
изриче 
нов.казна у 
износу 1000 
КМ, у осталом 
дијелу 
Рјешење ОИК 
остаје 
неизмијењено  

/ / 

59 

 ЕУРОПЛАКАТ Д.О.О.        
30.09.2010.г ОИК 
ИЛИЏА-НЕПОСРЕДНО          
(ЖАЛБА) 

ОИК ИЛИЏА 
 05-1-07-5-
17/10  ОД 
05.10.2010.Г. 

Наводе да је СББ Фахрудин 
Радончић учинила повреду на 
начин да је 30.09.2010.г. на 
"ногама" рекламних носача 
власништво "Еуроплаката"д.о.о. 
Сарајево лијепила плакате. У 
прилогу достављају фото 
документацију 

ОИК Илиџа бр: 10-
13-237/10 од 
02.10.2010.г. којом се 
одбија приговор 
Хаџић Сањина 
"Еуроплакат" д.о.о 
као неоснован 

ДА 
05.10.2010.г.  
путем ОИК и 
путем факса   

Одлука од 
11.10.2010.г. 
којом се 
преиначава 
Одлука ОИК 
Илиџа тако да 
се СББ-
Ф.Радончић 
изриче новчана 
казна 1.000,00 
КМ  

/ / 
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60 

ОИК ЦАЗИН 
21.09.2010.г. ПО 
СЛУЖБЕНОЈ 
ДУЖНОСТИ 

СТРАНКА ЗА 
БИХ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
15.10.2010.г . 

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                
ОИК изласком на лице мјеста на 
локацији насеља Лисковац 
21.09.2010.г. утврдио да на 
огласној табли МЗ Лисковац се 
налази постављен плакат СБИХ 

ОИК Цазин-Одлука 
бр:102-2/10 од 
26.09.2010.г. којом се 
налаже СБИХ ОО 
Цазин да уклони 
плакат у року од 6 
часова од пријема 
Одлуке 

/ / / / 

61 А-СДА ЦАЗИН 
30.09.2010.г.  СДА ОО ЦАЗИН 

05-1-07-5-
4691/10 од 
15.10.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                
Приговор јер се у насељу Капићи 
изнад јавног пута налазе плакате 
СДА ОО Цазин 

ОИК Цазин-Одлука 
бр:111-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
обуставља даљњи 
поступак по 
поднијетом 
приговору јер су 
плакати уклоњени 

/ / / / 

62 СДА ОО ЦАЗИН 
20.09.2010.г.  

ЈУ 
КОМУНАЛНО 
СТАМБЕНИ 
ФОНД ЦАЗИН 

05-1-07-5-
4691/10 од 
15.10.2010.г.  

СТИГЛА САМО ОДЛУКА ОИК                
Приговор јер ЈУ "Комунално 
стамбени фонд" не одговара на 
њихов захтјев односно 
Асоцијације младих Цазин о 
постављању промотивног штанда 
на јавну површину 

ОИК Цазин-Одлука 
бр:103-2/10 од 
27.09.2010.г. којом се 
налаже ЈУ 
"Комунално 
стамбени фонд" да 
достави одговор на 
поднесени захтјев у 
року од 48 часова 

/ / / / 
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 Прилог бр. 5– Приговори због кршења изборне шутње 

  

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА, 
ДАТУМ И 
НАЧИН 
ПОДНОШЕЊА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТ
А И 
ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ ОДЛУКА ОИК-а УЛОЖЕНА 

ЖАЛБА ОДЛУКА ЦИК-а 
УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА СУДУ 
БИХ 

ОДЛУКА СУДА 
БИХ 

1 

СТРАНКА ЗА БИХ 
ОО САНСКИ 
МОСТ 02.10.2010.г. 
путем факса                 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

СДА ОО 
САНСКИ МОСТ 

05-1-07-5-
4686/10 од 
02.10.2010.г. 

Кандидати СДА за Скупштину 
УСК-а Асим Камбер и Сањин 
Халимовић прекршили члан 7.4 
став 1, тачка а), тачка 3), тачка 
4), тачка 5) и став (2) Изборног 
закона БиХ обраћањем 
грађанима на свечаности 
отварања путне комуникације 
Трново - Сански Мост 
спомињући изборе 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-
2-1133-2/10 од 
02.10.2010.г. којим 
се приговор 
одбацује због 
ненадлежности 

/ / / / 

2 

СББ БИХ 
Ф.РАДОНЧИЋ 
С.МОСТ 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

СДА С.Мост 
05-1-07-5-
4744/10 од 
03.10.2010.г 

Асим Камбер, Сањин 
Халимовић и Медиха 
Хромалић учествовали у 
свечаности отварања путне 
комуникације Трново-С.Мост 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-
2-1133-1/10 од 
02.10.2010.г којим 
се приговор 
одбацује због 
ненадлежности 

/ / / / 
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3 

СББ ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ ОО 
САНСКИ МОСТ 
03.10.2010.г. путем 
факса 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ЦИК) 

СДА ОО 
САНСКИ МОСТ 

05-1-07-5-
4689/10 од 
03.10.2010.г. 

Активисти СДА 02.10.2010.г. 
организовали и учествовали у 
подјели пропагандних новина 
на територији Санског Моста и 
у непосредној близини 
бирачких мјеста 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-
2-1133-3/10 од 
02.10.2010.г. којим 
се приговор одбија 
због 
ненадлежности 

/ 

Закључак од 
11.10.2010.г. којим се 
одбацује приговор 
СББ-Ф.Радончић и 
сматра се да није ни 
поднесен   

/ / 

4 

КАДРИЋ РАМИЗ 
03.10.2010.г путем 
факса 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ЦИК) 

СДА САРАЈЕВО 
05-1-07-5-
4687/10 од 
03.10.2010.г 

Наводи да у Пофалићима у 
улици Хумској активисти СДА 
растурају летке са 
инструкцијом како и зашто 
треба гласати за Бакира 
Изетбеговића 

/ / 

1.Закључак од 
05.10.2010.г којим се 
покреће поступак по 
сл.дужности 
утврђивања 
одговорности СДА     
2.Закључак од 
11.10.2010.г којим се 
обуставља поступак 
покренут по 
служб.дужности  

/ / 
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5 

СДП БИХ ОО 
ТУЗЛА 
03.10.2010.г. путем 
факса 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ЦИК)- 

ОСМАН 
СУЉАГИЋ-
кандидат СДА 

05-1-07-5-
4694/10 од 
03.10.2010.г. 

На РТВ ТК емитован прилог у 
коме је активиста МЗ говорио 
како ће начелник г. Суљагић 
асфалтирати пут до Цага 

/ / 

Предмет прослијеђен 
РАК-у на надлежно 
поступање; РАК дана 
27.10.2010.г. доставио 
обавјештење ЦИК 
БиХ да је након 
проведеног поступка 
утврдио да нема 
кршења ИЗ БиХ  

/ / 

6 

СББ ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 
02.10.2010.г. путем 
факса 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

СДА 
05-1-07-5-
4699/10 од 
02.10.2010.г. 

Два возила облијепљена 
плакатима СДА кружила кроз 
општину Хаџиће дана 
02.10.2010.г. у 13.32 часова 

ОИК ХАЏИЋИ  
Одлука бр:01/3-
05.4-8161/10 од 
07.10.2010.г. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

/ 

Приговор достављен  
актом 03.10.2010.г. на 
надлежност ОИК 
Хаџићи 

/ / 

7 

СДС ГО Б.ЛУКА 
02.10.2010.г путем 
факса 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ЦИК) 

СОЦИЈАЛИСТИ
ЧКА ПАРТИЈА 
РС 

05-1-07-5-
4698/10 од 
03.10.2010.г. 

У вријеме шутње 02.10.2010.у 
16:40 дијелила пропагандни 
материјал у поштанске 
сандучиће  

/ / 
Одлука од 05.10.2010.г 
којом се приговор СДС 
одбија као неоснован  

/ / 
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8 

СДС ГО Б.ЛУКА 
02.10.2010.г. путем 
факса 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

СОЦИЈАЛИСТИ
ЧКА ПАРТИЈА 
РС 

05-1-07-5-
4698/10 од 
03.10.2010.г. 

У вријеме шутње 02.10.2010. у 
МЗ Лазарево активисти СПРС 
дијелили поклон пакете са 
рекламним материјалом  

ГИК Б.Лука 
Закључак бр: 07-
03-1/10-104 од 
03.10.2010.г. којим 
се приговор 
одбацује као 
потписан од 
неовлашћеног лица 

/ / / / 

9 

ХАЗИМ ХОЏИЋ 
02.10.2010.г. путем 
поште 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

СДА ТУЗЛА 
05-1-07-5-
4680/10 од 
02.10.2010.г. 

У суботу 02.10.2010.г. у БКЦ 
Тузла министрица Мирзета 
Хаџић-Суљкић и предсједник 
синдиката Мирзет Поздеровић 
обиљежили Свјетски дан 
учитеља који је иначе 5. 
октобра  

/ / 

ЦИК БиХ послао 
подносиоцу на уређење 
и упутио га да исти 
поднесе ОИК на 
поступање  

/ / 

10 
ХДЗ ТРАВНИК 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

ХСС-НХИ 
05-1-07-5-
4749/10 од 
03.10.2010.г 

ХСС-НХИ поставио 
транспарент у Новој Билој 
02.10.2010.г. 

/ / 
ЦИК БиХ доставио 
ОИК на надлежно 
поступање  

/ / 
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11 

СНСД ОО ДРВАР 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК)-
сл.забиљешка  

ДНС 
05-1-07-5-
4732/10 од 
03.10.2010.г. 

Влатко Зрилић пријетио 
бирачима и појединим чл.БО 

ОИК Дрвар 
број:01-02-Сл.-2/10 
од 03.10.2010.г. 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун 

/ 

ЦИК БиХ сачинила сл. 
забиљешку да је ОИК 
примио и поступа по 
истом 

/ / 

12 

СДА ОО ЦАЗИН 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК)-
Сл.забиљешка 

А-СДА 
05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.г. 

Огрешевић Нермин и 
Бајрактаревић Јусуф кршили 
изб.шутњу ДРЖЕЋИ 
САСТАНКЕ У Доњим 
Нухановићима 

ОИК Цазин 
Одлука бр:117-1/10 
од 12.10.2010.г. 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 

/ / / / 

13 

ТВОЈА И МОЈА 
СТРАНКА 
03.10.2010.г 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК)               
ЖАЛБА ЦИК-у 

СДА 

05-1-07-5-
4756/10 од 
03.10.2010.г 
и 05-1-07-5-
23/10 од 
08.10.2010.г. 

У ул. М.Тита зид објекта 
Оломанка у ноћи са 
2/3.10.2010. г постављени 
плакати СДА 

ОИК Центар 
Сарајево  Одлука 
бр:01-05-1-145/10 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун  

ДА 
08.10.2010.г 
путем ЦИК 

Одлука од 17.10.2010.г 
којом се жалба одбија 
као неоснована                    

/ / 
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14 

БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА 
05.10.2010.г. путем 
поште 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ЦИК)- 

СДА 
05-1-07-5-
4858/10 од 
03.10.2010.г. 

Путем јавног РТВ Сервиса 
БХТ1 у термину од 19.00 
часова  извјештавала о 
резултатима избора и 
прекршила члан 7.4 

/ / 

Одлука од 11.10.2010.г. 
којом се приговор 
одбацује као 
неблаговремен                

ДА-14.10.2010.г 
путем ЦИК БИХ 

ИЖ-73/10 од 
19.10.2010.г. 
Жалба се одбија 

15 

БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА 
05.10.2010.г. путем 
поште 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ЦИК)- 

СДП 
05-1-07-5-
4858/10 од 
03.10.2010.г. 

Путем јавног РТВ Сервиса 
БХТ1 у термину од 19.00 
часова извјештавала о 
резултатима избора и 
прекршила члан 7.4 

/ / 

Одлука од 11.10.2010.г. 
којом се приговор 
одбацује као 
неблаговремен                   

ДА-14.10.2010.г. 
путем ЦИК БИХ 

ИЖ-74/10 од 
19.10.2010.г. 
Жалба се одбија 

16 

БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА 
05.10.2010.г путем 
поште 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ЦИК)- 

СДС 
05-1-07-5-
4858/10 од 
03.10.2010.г. 

Путем јавног РТВ Сервиса 
БХТ1 у термину од 19,00х 
извјештавала о резултатима 
избора и прекршила члан 7.4 

/ / 

Одлука од 11.10.2010.г 
којом се приговор 
одбацује као 
неблаговремен              

ДА-14.10.2010.г 
путем ЦИК БИХ 

ИЖ-75/10 од 
19.10.2010.г Жалба 
се одбија 
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17 
СНСД ОО ДРВАР 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

ДНС 
05-1-07-5-
4701/10 од 
12.10.2010.г. 

Предраг Куњадић-ДНС на БМ 
057А011 Дрвар село обилази 
око БМ, пресреће бираче и 
пријети им са Зељковић Гојком 

ОИК Дрвар 
број:01-02-Сл.-6/10 
од 03.10.2010.г. 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун 

/ / / / 

18 
СНСД ОО ДРВАР 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

ДНС 
05-1-07-5-
4701/10 од 
12.10.2010.г. 

У 17.15 часова испред хотела 
"Дрвар" активисти ДНС почели 
да пеку бика и објављују 
резултате избора позивајући 
грађане на славље 

ОИК Дрвар 
број:01-02-Сл.-7/10 
од 03.10.2010.г. 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун 

/ / / / 

19 

ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ 
ОО ДРВАР 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

СНСД 
05-1-07-5-
5036/10 од 
12.10.2010.г. 

Дана 03.10.2010.г. Трикић Сава, 
активиста СНСД, кретао се 
улицом II пролетерске бригаде 
са заставом СНСД на хауби 
аутомобила 

ОИК Дрвар 
број:01-02-Сл.-5/10 
од 03.10.2010.г 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун 

/ / / / 

20 
СДА ОО ЦАЗИН 
(НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

А-СДА 
05-1-07-5-
4691/10 од 
15.10.2010.г. 

Активиста А-СДА Ћоралић 
Сулејман врши плакатирање у 
вријеме изборне шутње 

ОИК Цазин 
Одлука бр:110-2/10 
од 12.10.2010.г 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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Прилог бр. 6 -  Приговори на бирачким мјестима на дан избора 

 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА СТРАНА У ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕ
ТА И 
ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ ОДЛУКА ОИК-а УЛОЖЕН

А ЖАЛБА 
ОДЛУКА 
ЦИК-а 

УЛОЖЕН
А ЖАЛБА 
СУДУ 
БИХ 

ОДЛУКА 
СУДА БИХ 

1 

СТРАНКА ЗА БИХ ОО КЉУЧ 
03.10.2010.г. путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)-
сачињена сл.забиљешка 

СДА ОО КЉУЧ 

05-1-07-5-
4688/10 од 
03.10.2010.
г. 

На зиду зграде до БМ 
налази се џамбо плакат 
СДА "до 50 метара" 

ОИК Кључ Закључак 
бр:06-05-56/10 од 
14.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

2 

СТРАНКА ЗА БИХ ОО 
С.МОСТ 03.10.2010.г. путем 
факса (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БМ 032А024 ОШ У МОДРОЈ 

05-1-07-5-
4688/10 од 
03.10.2010.
г. 

Члан БО Бесим Делић пред 
посматрачем Шкорић 
Касимом говорио гласно да 
се не гласа за Силајџића и 
Бахтића 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-12/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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3 

СТРАНКА ЗА БИХ ОО 
С.МОСТ 03.10.2010.г. путем 
факса (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БМ 032А024 ОШ У МОДРОЈ 

05-1-07-5-
4688/10 од 
03.10.2010.
г. 

Члан БО Бесим Делић пред 
свима поцијепао записник 
о раду БО 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-15/10 од 
04.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

4 

СТРАНКА ЗА БИХ ОО 
С.МОСТ 03.10.2010.г. путем 
факса (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

МОБИЛНИ ТИМ 2 

05-1-07-5-
4688/10 од 
03.10.2010.
г. 

Мобилни тим 2 у саставу 
Кадић Аладин, Џанановић 
Исмир и Окановић Дурсум 
извршили превару у 
Томини код гласача Керић 
Изете 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-9/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

5 

СТРАНКА ЗА БИХ ОО 
КИСЕЉАК 03.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 115А005-ДУХРИ 

05-1-07-5-
46     88/10 
од 
03.10.2010.
г. 

Мирсад Мујић и Елведин 
Мушановић поставили 
плакат ближе од 50m од 
БМ 

ОИК Кисељак 
бр:19/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун  

/ / / / 
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6 
СДУ БИХ 03.10.2010.г. путем 
факса  (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БИРАЧКИ ОДБОРИ СТАРИ 
ГРАД САРАЈЕВО 

05-1-07-5-
4690/10 од 
03.10.2010.
г и 05-1-
07-5-24/10 
од 
08.10.2010.
г. 

Имају сазнања да су 
предсједници БО као 
одговорна лица 
приступили отварању 
пакета са гл. листићима 
прије утврђеног рока на 
БМ Хрид-Јерчедоли, 
Медреса, Логавина 

ОИК Стари Град 
бр:96/10 од 
07.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

ДА СДУ 
08.10.2010.г 
путем ЦИК 
БИХ 

Одлука од 
13.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована  

/ / 

7 
СЗДС ОО ДОБОЈ 02.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МАРИЋ НЕБОЈША 

05-1-07-5-
4685/10 од 
02.10.2010.
г. 

Наводе да је Марић 
Небојша пријетио 
посматрачу СДС-а на БМ 
038Б039А-Подновље 

ОИК Добој-Одлука 
бр:01-031-1-54/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбија 

/ / / / 

8 
СНСД 03.10.2010.г. путем 
факса   (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

ЧЛАНОВИ ОИК ДОБОЈ 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. 

1. Нису обезбиједили 
правилно достављање 
изб.материјала. Након 
бројања утврђено да је 
достављено 50 гл. листића 
мање за кандидате за НСРС 
БМ 038Б058                                                    

/ / / / / 
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9 
СНСД ОО ДОБОЈ 
03.10.2010.г. путем факса   
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 038Б010 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. 

(СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА ОИК)                                          
Приговор на рад БО на БМ  
038Б010-Пијескови 2 јер су 
у кабини били попуњени 
гл. листићи за сваки ниво 
власти 

ОИК ДОБОЈ-Одлука 
бр:01-031-1-52/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

10 
СНСД ИСТОЧНА ИЛИЏА 
03.10.2010.г. путем факса   
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 012 ИСТОЧНА ИЛИЏА 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. 

Онемогућавају да 
посматрачи СНСД унесу 
примједбе у записник са 
БМ 

/ / 

05.10.2010.г 
упућенo 
обавјештењ
е СНСД да 
упути 
приговор на 
обрасцу 

/ / 
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11 СНСД ОО СОКОЛАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 121Б015-КАЛИМАНИЋИ 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједник БО не 
дозвољава фотокопирање 
образаца и записника 

/ / / / / 

12 СНСД ОО СОКОЛАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 121Б0 КИНО САЛА 1 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-26/10 
од 
11.10.2010.
г. 

Кандидат СДС Драженко 
Трифуновић покушао 
испод јакне да извуче 
нелегалан гл. листић 

ОИК Соколац 
бр:24/10 од 
08.10.2010.г. којом се 
одбија приговор као 
неблаговремен 

ДА 
11.10.2010.г 
путем ЦИК 
БиХ 

Одлука од 
17.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована; 
Закључак 
од 
04.11.2010.г 
којим се 
обуставља 
поступак 
против 
Шука Бране 
и 
Трифуновић 
Драженка        

/ / 
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13 СНСД ОО БАЊА ЛУКА   
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ ЛОКВАРИ 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. 

Замјеник чл. БО Савановић 
Раде гласао за Савановић 
Иконију, помагао при 
гласању 

ГИК Б.Лука Рјешење 
бр:07-03-1/10-116 од 
04.10.2010.г. којим се 
одбија као неоснован 
приговор 

/ / / / 

14 СНСД ОО ДОБОЈ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ ДОМ УЧЕНИКА 2 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 038Б089-Дом 
ученика 2 - вишак 18 гл. 
листића   

ОИК Добој Одлука 
бр:01-031-1-57/10 од 
05.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

15 СНСД ОО ДОБОЈ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 038Б043 

05-1-07-5-
4701/10 од 
03.10.2010.
г. 

038Б043-Трњани-
предсједник БО допустио 
бирачу да у кутију убаци 
више гл. листића 

ОИК Добој Одлука 
бр:01-031-1-56/10 од 
05.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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16 

НИЈАЗ СОФТИЋ-СББ ОО 
БАНОВИЋИ 03.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ВАХИД БАШИЋ 

05-1-07-5-
4700/10 од 
03.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-19/10 
од 
07.10.2010.
г. 

Наводе да се посматрачима 
не дозвољава увид у 
идентификационе 
документе у Бановићима на 
БМ 078А015 и 078А016 

ОИК Бановићи 
бр:05-52/10 од 
05.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неоснован 

ДА 
07.10.2010.г 
путем ЦИК-
а 

Одлука од 
14.10.2010.г 
којом се 
уважава 
жалба СББ, 
поништава 
Одлука 
ОИК и 
предмет 
враћа на 
поновни 
поступак                 

/ / 

17 
А-СДА САНСКИ МОСТ 
03.10.2010.г. путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

СДА ОО САНСКИ МОСТ 

05-1-07-5-
4703/10 од 
03.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-21/10 
од 
07.10.2010.
г. 

На БМ Здена и зграда 
Фадинг плакати на 
удаљености 20m, на БМ 
Здена и Стари хотел 1-нису 
бројани гл. листићи, на БМ 
032А029 О.Ш.Хрустово 
активиста Ернад 
Сеферовић пријети и 
наговара да се гласа за 
СДА 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-7/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

ДА 
07.10.2010.г 
путем ЦИК-
а 

Одлука од 
17.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована            

/ / 

18 

АЛИЋ МЕХМЕД-СББ ОО 
САПНА 03.10.2010.г. путем 
факса (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БМ МЕЂЕЂА 001 

05-1-07-5-
4695/10 од 
03.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-20/10 
од 
07.10.2010.
г. 

На БМ Међеђа Ахметовић 
Билал, предсједник БО, 
гласао у име грађана 

ОИК САПНА  
Одлука бр:01-05-
180/10 од 
04.10.2010.г. којом се 
приговор СББ 
одбацује као 
неоснован 

ДА 
07.10.2010.г 
путем ЦИК-
а 

Одлука од 
13.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована           

/ / 
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19 

АЛИЋ МЕХМЕД-СББ 
Фахрудин Радончић Сапна 
03.10.2010.г. путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ НЕЗУК 001 

05-1-07-5-
4696/10 од 
03.10.2010.
г. 

Хусеиновић Асмир на БМ 
Незук сугерисао гласачима 
за кога да  гласају и сам 
попуњава њихове листиће, 
а на БМ постављена слика 
Бакира Изетбеговића 

ОИК САПНА  
Одлука бр:01-05-
181/10 од 
04.10.2010.г. којом се 
приговор СББ 
одбацује као 
неоснован 

/ / / / 

20 
СДП ОО САПНА 04.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ НЕЗУК 082А002 

05-1-07-5-
4696/10 од 
03.10.2010.
г. 

(СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА ОИК)                                       
Хусеиновић Асмир на БМ 
Незук сугерисао гласачима 
за кога да  гласају и сам 
попуњава њихове листиће 

ОИК САПНА  
Одлука бр:01-05-
179/10 од 
04.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неоснован 

/ / / / 

21 

СТРАНКА ЗА БИХ САНСКИ 
МОСТ 03.10.2010.г. путем 
факса (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БМ 032А015 ДОМ У 
ЏЕВАРУ 

05-1-07-5-
4706/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 032А015-дом у 
Џевару предсједник БО 
Реџо Брдар пријетио 
гласачу Ћусић Зикри. 
Полицајац не обезбјеђује 
квалитетно ред и мир 

/ / / / / 
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22 
СДП ОО ЗЕНИЦА 
03.10.2010.г. путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ "БАБИНО" И "ДОЊЕ 
БАБИНО" 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ "Бабино" и 
"Д.Бабино"приликом 
довожења бирачког 
материјала 

/ / / / / 

23 СДП ОО ГРАЧАНИЦА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 044А048 ТРНОВЦИ 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Захировић Џемал, 
посматрач, помогао 
Захировић Осману да гласа 

/ / / / / 

24 СДП ОО ТУЗЛА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ ЛИПНИЦА ЦЕНТАР 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

 (СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК 
ТУЗЛА)                    
Предсједник БО дозволио 
уношење мобилних 
телефона, као доказ наводи 
посматраче СДП 
Малкочевић Хамдију и 
Мулић Рамиза 

ОИК ТУЗЛА 
Закључак бр:01/2-05-
169/10 од 
05.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

25 СДП ОО ГРАЧАНИЦА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 044А008 и 044А009 ОШ 
Хасан Кикић 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Шуша Фикрет усмено 
наговарао бираче да гласају 
за његовог сина 

/ / / / / 
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26 СДП ОО ГРАЧАНИЦА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 044А047  

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Окић Заим, предсједник 
МО СДА, вршио 
дистрибуцију промотивног 
материјала СДА 

/ / / / / 

27 СДП ОО ГРАЧАНИЦА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 044А023 ЛУКАВИЦА-
ПРЊАВОР  

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Бркичевић Јасмин и 
Девеџић Алмедин испред 
БМ пријете и враћају 
бираче 

/ / / / / 

28 СДП ОО ЛУКАВАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 047А026 БАБИЦЕ 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Пиштољевић Јакуб на БМ 
плаћа бирачима да гласају 
за СДА 

ОИК ЛУКАВАЦ 
Закључак бр.01-02-4-
135/10 од 7.10.2010 
одбацује се приговор 
и сматра да уопште 
није поднесен 

/ / / / 

29 СДП ОО ЛУКАВАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 047А029 ОРАХОВИЦА 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Бајрић Муниб на БМ плаћа 
бирачима да гласају за 
СДА 

ОИК ЛУКАВАЦ 
Закључак бр.01-02-4-
134/10 од 7.10.2010. 
одбацује се приговор 
и сматра да уопште 
није поднесен 

/ / / / 
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30 СДП ОО ЛУКАВАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 047А027Ц ПОЉИЦЕ Г. 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Агановић Фахро и 
Имшировић Асим 
потплаћивали са 50 КМ 
бираче  

ОИК ЛУКАВАЦ 
Закључак бр.01-02-4-
136/10 од 7.10.2010 
одбацује се приговор 
и сматра да уопште 
није поднесен 

/ / / / 

31 СДП ОО САПНА  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 82А-002 НЕЗУХ 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Асмир Хусејиновић, члан 
БО, помогао у гласању за 
45 бирача 

/ / / / / 

32 СДП ЖИВИНИЦЕ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

РАСИМ БУЛИЋ-СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Расим Булић грубо стиснуо 
руку Едити Белкић која је 
стајала са Халиловић 
Рахимом на дозвољеној 
удаљености од БМ-сл. 
забиљешка 

/ / / / / 

33 
СДП ЗЕНИЦА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)-
сл.забиљешка ОИК поступа 

СВА БМ  

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

На свим БМ недостаје 
кабина за гласање 

ОИК ЗЕНИЦА 
Одлука бр:44/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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34 СДП ЗЕНИЦА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ ОДМУТ 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Семири Шукало - особи са 
посебним потребама није 
дозвољено гласање  

ОИК Зеница Одлука 
бр:46/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

35 СДП ЗЕНИЦА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ ЗЕНИЦА 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Молба ОИК да продуже 
гласање на БМ у Зеници 
иза 19 часова 

/ / / / / 

36 СДП С.МОСТ  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) СДА 

05-1-07-5-
4681/10 од 
03.10.2010.
г. 

Син предсједника МО СДА 
Окреч Калтак Фадила 
дијелио новине "Босанска 
стварност" 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-6/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија због 
ненадлежности 

/ / / / 

37 

СББ-ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 03.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ОИК ХАЏИЋИ 

05-1-07-5-
4705/10 од 
03.10.2010.
г. 

ОИК измијенио првобитну 
одлуку о избору чланова 
БО и убацила нове чланове 

/ / / / / 
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38 
СДА ОО ЧЕЛИЋ 03.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ БРЊИК 

05-1-07-5-
4697/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 052А005 Брњик 
предсједник Амир 
Мехељић није дао 
посматрачима да 
присуствују отварању БМ 

/ / / / / 

39 

СТРАНКА ЗА БИХ ОО 
САНСКИ МОСТ 03.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)  

СДА 

05-1-07-5-
4692/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 032А029 О.Ш. 
Хрустово, Ернад 
Сеферовић, Ремзо 
Сеферовић и Сејад 
Сеферовић пријетили 
гласачима, а уједно су и 
дијелили летке на којима 
пише како треба гласати за 
СДА. Полицајац не 
обезбјеђује ред и мир. 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-4/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија због 
ненадлежности 

/ / / / 

40 
СНСД БИЈЕЉИНА 
03.10.2010.г. путем факса 
НАДЛЕЖНОСТ ОИК 

НАЧЕЛНИК МИЋО МИЋИЋ 

05-1-07-5-
4711/10 од 
03.10.2010.
г. 

Ушао на БМ без 
акредитације и након што 
је упозорен отишао до 
аутомобила те је узео и 
вратио се и вријеђао 
посматрача и пријетио 

ОИК Бијељина 
Одлука бр:029б-03-1-
162/10 од 03.10.2010. 
којом се приговор 
СНСД одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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41 

СББ-ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ ТУЗЛА 
03.10.2010.г. путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ МОСНИК 

05-1-07-5-
4710/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ Мосник СДП 
отворио канцеларију 

ОИК Тузла Рјешење 
број:01/2-05-167/10 
од 05.10.2010.г. 
којим се приговор 
одбија као неоснован 

/ / / / 

42 
СДА ОО ВИСОКО 
03.10.2010.г. путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

С БИХ И НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

05-1-07-5-
4721/10 од 
03.10.2010.
г. 

На више БМ у општини 
Високо уочене 
неправилности на БМ-
плакати у кругу 50 m 

/ / / / / 

43 
БПС СЕФЕР Халиловић 
03.10.2010.г. путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 037-КОШЕВСКО БРДО 

05-1-07-5-
4718/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 037-Кошевско брдо 
примијећена три лица како 
уносе попуњене листиће, а 
износе празне 

/ / 

Упућено 
обавјештењ
е 
04.10.2010.г 
да поднесу 
на обрасцу 
приговор 
надлежној 
ОИК 

/ / 
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44 
БПС СЕФЕР Халиловић 
03.10.2010.г. путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 118а018 

05-1-07-5-
4718/10 од 
03.10.2010.
г. 

Приговори на БМ 118А018 
Илијаш јер предсједник 
Медић Мирсад утиче на 
бираче 

/ / / / / 

45 
БПС СЕФЕР Халиловић 
03.10.2010.г. путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 136а026 

05-1-07-5-
4718/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 136А026 ОШ 
М:Ћ:Ћатић једно лице у гл. 
кутију ставља више гл. 
листића 

/ / / / / 

46 

БПС СЕФЕР Халиловић и 
СДУ ЛУКАВАЦ 03.10.2010.г. 
путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ ПУРАЧИЋ 

05-1-07-5-
4718/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ у Пурачићу 
паркиран голф Захира 
Нухића са сликама 
кандидата СДА 

ОИК Лукавац  
Закључак бр:01-02-4-
138/10 од 
07.10.2010.г. којим се 
одбацује приговор 
као да није ни 
поднесен 

/ / / / 
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47 

БПС СЕФЕР Халиловић и 
СДУ ЛУКАВАЦ 03.10.2010.г. 
путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ ПУРАЧИЋ, ДЕВЕТАК, 
ДУБОШТИЦА ГОРЊА, 
ЦАПАРДЕ 

05-1-07-5-
4718/10 од 
03.10.2010.
г. 

На споменутим БМ уочене 
неправилности 

ОИК Лукавац  
Закључак бр:01-02-4-
137/10 од 
07.10.2010.г. којим се 
одбацује приговор 
као да није ни 
поднесен 

/ / / / 

48 

ДРАГ.ДРАГО@ЛИВЕ.ЦОМ-
(стигло е-маилом -
АНОНИМНО) 03.10.2010.г 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ПОЛИЦИЈСКИ 
СЛУЖБЕНИК ШЕЧИЋ 
ВЕДАД 

05-1-07-5-
4722/10 од 
03.10.2010.
г. 

У ОШ у Жепчу на БМ 
075А026 грубо нарушио 
изборни процес 

/ / / / / 

49 
СДА ОО ЧЕЛИЋ 02.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ОИК ЧЕЛИЋ 

05-1-07-5-
2530/10 од 
03.10.2010.
г. 

Нису сачинили листу лица 
која нису у стању да дођу 
на гласање и пристрасни су 
СБИХ 

/ / / / / 

50 СБИХ ОО КЉУЧ 03.10.2010.г.  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) ОИК КЉУЧ 

05-1-07-5-
4720/10 од 
03.10.2010.
г. 

Наводе да су из мобилног 
тима узели личне од 
Драгановић Зизе и Џемиле 
и гласали за њих 

ОИК Кључ Закључак 
бр:06-05-57/10 од 
14.10.2010.г којом се 
приговор одбацује 
као да није ни 
поднесен 

/ / / / 
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51 
СПРС ДИСТРИКТА БРЧКО 
03.10.2010.г.  
(НАДЛЕЖНОСТ ИК) 

ИК БРЧКО ДИСТРИКТА 

05-1-07-5-
4725/10 од 
03.10.2010.
г. 

Наводе да се 150 бирача 
јавило њима за помоћ јер се 
не налазе на бирачком 
списку 

/ / / / / 

52 
СТРАНКА ЗА БИХ ЛИВНО 
03.10.2010.г. путем е-маила  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ОИК ЛИВНО 

05-1-07-5-
4723/10 од 
03.10.2010.
г. 

Прекршај на БМ 106А006 
Горњи град Ливно 

ОИК ЛиВНО 
Закључак бр. 33-1/10 
од 05.10.2010 којим 
се сматра да 
приговор није ни 
поднесен 

/ / / / 

53 

СЛАВЕН РАГУЖ ХДЗ 1990 
03.10.2010.г.  путем е-маила 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)-
обавијест 

ИК МОСТАР 

05-1-07-5-
4679/10 од 
03.10.2010.
г. 

Точи се алкохол на БМ / / / / / 

54 
МЕХМЕД ИМШИРОВИЋ 
03.10.2010.г. путем е-маила 
(сачињена сл.забиљешка) 

ОИК ГРАЧАНИЦА 

05-1-07-5-
4729/10 од 
03.10.2010.
г. 

У мјесту Малешићи врши 
се притисак на БО од људи 
из руководста МЗ 

/ / / / / 
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55 ЛДС ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А060 

05-1-07-5-
4727/10 од 
03.10.2010.
г. 

1.Лице којем је пружена 
помоћ послије тога 
пружало помоћ другом 
лицу                                     

/ / / / / 

56 ЛДС ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А060 

05-1-07-5-
4727/10 од 
03.10.2010.
г. 

    Приговор на БМ 
050А060 ОШ Миладија 

ОИК Тузла Закључак 
бр:01/2-05-173/10 од 
05.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

57 
СДА ГОРАЖДЕ 03.10.2010.г.  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)-
сачинили сл.забиљешку 

БПС СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ 

05-1-07-5-
4724/10 од 
03.10.2010.
г. 

Возе аута по граду на 
којима су залијепљене 
слике 

/ / / / / 
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58 

СДП БИХ КАКАЊ 
03.10.2010.г. путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)-
сл.забиљешка 

НС РАДОМ ЗА БОЉИТАК 

05-1-07-5-
4726/10 од 
03.10.2010.
г. 

Симпатизери НС Радом за 
бољитак на БМ 094А047 
убацили у гл. кутију 2 
листића која су донијели са 
собом 

/ / / / / 

59 СББ ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МАИДА МЕХМЕДОВИЋ-
СТРАНКА ЗА БИХ 

05-1-07-5-
4712/10 од 
03.10.2010.
г. 

Повреда на БМ 050А032, 
033, 034 утиче на 
опредјељење бирача 

/ / / / / 

60 СББ ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 
050А080,050А082,050А083,05
0А084 

05-1-07-5-
4713/10 од 
03.10.2010.
г. 

Исти грађани гласали више 
пута, или гласају за друге 

ОИК ТУЗЛА 
Рјешење бр:01/2-05-
165/10 од 
06.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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61 СББ ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А044 Кисељак 

05-1-07-5-
4713/10 од 
03.10.2010.
г. 

Исти грађани гласали више 
пута, или гласају за друге 

ОИК ТУЗЛА 
Рјешење бр:01/2-05-
163/10 од 
06.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

62 
ПЕРО ГАЛИЋ-
НЕЗ.КАНДИДАТ 03.10.2010.г.  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 001А034 ПОЉИЦЕ-
ВЕЛИКА КЛАДУША 

05-1-07-5-
4738/10 од 
03.10.2010.
г. 

Неправилности починио 
Санел Мурић-предсједник 
БО 001А034 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 
ОИК В.Кладуша-
бр:01-05-248/10 од 
08.10.2010.г. да 
г.Галић Перо 
одустаје од 
приговора 

/ / / / 

63 А-СДА ЦАЗИН 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ ЛИСКОВАЦ 

05-1-07-5-
4764/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједник Хајдуковић 
Муамер лобира гласаче 

ОИК Цазин Одлука 
бр:124-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

64 ХДЗ ТРАВНИК 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 091А016 Јанковићи и 
091А060 Калибунар 

05-1-07-5-
4749/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 091А016 Јанковићи 
и 091А060 Калибунар  
чланови БО враћају гласаче 

/ / / / / 
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65 ХДЗ ЛИВНО (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) БМ 106А029 

05-1-07-5-
4749/10 од 
03.10.2010.
г. 

Посматрачи ставили 
примједбе на записнике о 
раду БО и што су 
посматрачи НС Радом за 
бољитак имали своје 
интерне пописе гласача 
(којима су обећали дати 
финансијску накнаду за 
глас) 

ОИК ЛИВНО 
Рјешење бр. 34-1/10 
од 5.10.2010. одбија 
се приговор због 
ненадлежности 

/ / / / 

66 ХДЗ ЛИВНО (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) БМ 106А016, 106А015 

05-1-07-5-
4749/10 од 
03.10.2010.
г. 

Активисти НС Радом за 
бољитак 

ОИК ЛИВНО 
Рјешење бр. 30-1/10 
од 1.10.2010. одбија 
се приговор као 
неоснован 

/ / / / 

67 ХДЗ БУГОЈНО 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 109А008-Јаклић 

05-1-07-5-
4749/10 од 
03.10.2010.
г. 

На том БМ члан БО изнио 
неколико гл. листића до 
аутомобила неком женском 
лицу и она је гласала па су 
листићи враћени 

/ / / / / 

68 ХДЗ БУГОЈНО 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 109А001-Врбас 

05-1-07-5-
4749/10 од 
03.10.2010.
г. 

Посматрачи ХДЗ БиХ на 
том БМ нису у могућности 
да прате регуларност 
избора 

/ / / / / 
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69 ХДЗ БУГОЈНО 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 109А002-Зграда 
Гимназије 

05-1-07-5-
4749/10 од 
03.10.2010.
г. 

КОАЛИЦИЈА 1990-ХСП 
БИХ на БМ 109А002 
постављени плакати на 
удаљености 50m од БМ 

/ / / / / 

70 СББ БИХ Ф.РАДОНЧИЋ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) ОИК ТУЗЛА 

05-1-07-5-
4744/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједница Ашчерић 
Надира није обезбиједила 
мобилни тим на 
гинекологији Тузла 

/ / / / / 

71 
СББ БИХ Ф.РАДОНЧИЋ 
С.МОСТ (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

СДА 

05-1-07-5-
4744/10 од 
03.10.2010.
г. 

02.10.2010.г актитивисти 
СДА С.Мост дијелили 
пропагандне новине близу 
БМ 

ОИК С.Мост 
Закључак 05-05-2-
1133-3/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
одбија приг. због 
ненадлежности 

/ / / / 

72 
СББ БИХ Ф.РАДОНЧИЋ 
БУГОЈНО (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БУГОЈНО    БМ 109а030 и БМ 
109А013  

05-1-07-5-
4744/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједник  БО наговара 
за кога да се гласа тј. за 
СДА 

/ / / / / 
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73 

СББ БИХ Ф.РАДОНЧИЋ 
КАЛЕСИЈА-ФИКРЕТ 
СУЉКАНОВИЋ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 080А003 

05-1-07-5-
4744/10 од 
03.10.2010.
г. 

Тубић Фикрет дијели летке 
са кандидатима СДА 

ОИК Калесија 
Одлука бр:87/10 од 
06.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

74 
СББ БИХ Ф.РАДОНЧИЋ 
ТУЗЛА (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БМ 050А136 

05-1-07-5-
4744/10 од 
03.10.2010.
г. 

Члан БО дозволио да 
посматрач Башић Екрем 
утиче на бираче 

ОИК Тузла Закључак 
број:01/2-05-180/10 
од 05.10.2010.године 
којим се приговор 
одбацује као 
непотпун  

/ / / / 

75 
СБИХ ОО БИХАЋ 
03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ Језеро БМ 003А065-
Водовод-Привилица   

05-1-07-5-
4731/10 од 
03.10.2010.
г. 

Харис Шабић у близини 
БМ 003А065 дијелио 
копије гл. листића са 
назнаком како да се гласа 
за СДП 

ОИК Бихаћ Рјешење 
бр:02-05-94/10 од 
08.10.2010.г. којим се  
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

76 СБИХ ОО С.МОСТ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)  032А015 ДОМ У ЏЕВАРУ  

05-1-07-5-
4731/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједник БО Брдар 
Реџо пријетио гласачу 

ОИК С.Мост 
Закључак 05-05-2-
1133-5/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
одбија приг. јер је 
изјављен од 
неовлашћеног лица  

/ / / / 
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77 
БУЛИЋ РАСИМ -СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

СДП ЖИВИНИЦЕ 

05-1-07-5-
4740/10 од 
03.10.2010.
г. 

Активисти СДП испред 
1.основне школе дијелили 
листе кандидата - сл. 
забиљешка 

/ / / / / 

78 
ОРХАН РЕШИДБЕГОВИЋ-
ПУТЕМ Е-МАИЛА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 044а010 ГРАЧАНИЦА 

05-1-07-5-
4728/10 од 
03.10.2010.
г. 

Жали се што на БМ 
044а010 чека више од 1 
часа, а због малог броја 
гл.кутија 

/ / / / / 

79 МАТО ДОМИНКОВИЋ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) ОШТРА ЛУКА 

05-1-07-5-
4734/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 022А012 
члан/посматрач БО Јосо 
Ђурчевић на некоректан 
начин обавља своје 
дужности 

/ / / / / 
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80 
ЗИЈАД БРИГА ГОРАЖДЕ-НС 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

СНСД 

05-1-07-5-
4741/10 од 
03.10.2010.
г. 

Стево Миленић на БМ 
157А008А и 167А003 утиче 
на бираче 

/ / / / / 

81 
ЗИЈАД БРИГА ГОРАЖДЕ-НС 
РАДОМ ЗА БОЉИТАК 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

СДА 

05-1-07-5-
4747/10 од 
03.10.2010.
г. 

Помагачи гласају мимо 
воље гласача / / / / / 

82 
СДС ОО ДОБОЈ 02.10.2010.г 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 038б016б 

05-1-07-5-
4698/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједник БО Драган 
Старовић износио листиће 
ван БМ 

ОИК Добој Одлука 
бр:01-031-1-59/10 од 
05.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

83 
СДС ОО ДОБОЈ 02.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 038Б003Б 

05-1-07-5-
4698/10 од 
03.10.2010.
г. 

Члан БО Јован 
Радовановић ухваћен 
приликом подјеле дуплих 
листића 

ОИК Добој Одлука 
бр:01-031-1-58/10 од 
05.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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84 А-СДА ЦАЗИН 03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 054А, 054Б, 054Ц 

05-1-07-5-
4704/10 од 
03.10.2010.
г. 

Кандидат СДА Есад 
Башагић налази се на 
непрописној удаљености од 
БМ 

ОИК Цазин Одлука 
број:123-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

/ / / / 

85 
КОАЛИЦИЈА НАША 
СТРАНКА - НОВА СП 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

СНСД 

05-1-07-5-
4759/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ Куљани СНСД 
поставио плакате и заставе 
у близини БМ 

ГИК Б.Лука Рјешење 
бр:07-03-1/10-114 од 
04.10.2010.г. којим се 
одбија као неоснован 
приговор 

/ / / / 

86 
КОАЛИЦИЈА НАША 
СТРАНКА - НОВА СП 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

СНСД 

05-1-07-5-
4759/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ 034б139 
предсједница спријечила 
Жељка Јоветића, 
посматрача, да присуствује 
бројању 

/ / / / / 
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87 
СДА ОО ЦАЗИН ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 002А054А ЋОРАЛИЋИ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједница БМ 
Ћоралићи Суада Мујакић 
дозволила члану БО Ћатић 
Елвири да напусти БМ са 
изводом из ЦБС 

ОИК Цазин Одлука 
број:122-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
обуставља даљњи 
поступак по 
приговору због 
отклањања елемената 
повреде изб.правила 

/ / / / 

88 
СДА ОО ЧЕЛИЋ ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 052А013 ВРАЖИЋИ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједница Рибић 
Шемса злоупотријебила 
положај јер није помагала 
на захтјев гласача 

/ / / / / 

89 
СДА ОО ЧЕЛИЋ ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ЧЕЛИЋ 

05-1-07-5-
4693/10 од 
03.10.2010.
г. 

У Ратковићима дошло до 
отуђивања гл. листића-
пријављено полицији-
листићи пронађени у 
једном аутомобилу 

/ / / / / 
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90 
СДА ОО ЧЕЛИЋ ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ЧЕЛИЋ 

05-1-07-5-
3931/10 од 
03.10.2010.
г. 

ОИК попунио своје 
кандидате члановима 
СБИХ и појединим 
члановима СДА се упућују 
пријетње 

/ / / / / 

91 
СДА ОО ЦАЗИН ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ Криваја БМ 002А057-
ОСНОВНА ШКОЛА 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Лулић Ферид на БМ 
отворио канцеларију у 
чајној кухињи школе гдје 
усмјерава гласаче за кога 
да гласају 

ОИК Цазин Одлука 
број:118-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

/ / / / 

92 
СДА ОО ЦАЗИН ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 002А021Б-МАЈЕТИЋИ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Члановима БО и 
присутнима дозвољено 
пушење цигарета 

ОИК Цазин Одлука 
број:116-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

/ / / / 

93 
СДА ОО ЦАЗИН ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ У ЦАЗИНУ (није 
наведено) 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г 

Бегановић Мујо-А--СДА 
налази се на БМ и у 
близини БМ манипулише 
бирачима 

ОИК Цазин Одлука 
број:120-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

/ / / / 
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94 
СДА ОО ЦАЗИН ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ002А021А- 002А021Б- 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Бегић Нијаз, члан БО, 
прелази са једног БМ на 
друго и манипулише 
бирачима  

ОИК Цазин Одлука 
број:119-2/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

/ / / / 

95 
СДА ОО ЦАЗИН ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ002А021Б 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Предсједник БО Бегић 
Сенита усмјерава гласаче 
како да гласају 

ОИК Цазин Одлука 
број:121-1/10 од 
12.10.2010.г. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

96 
СДА ОО ЦАЗИН ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ ГИМНАЗИЈА ЦАЗИН 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Мирсада Абазовић-СББ 
лобира бираче пред БМ 

ОИК Цазин-Одлука 
број:119-1/10 од 
12.10.2010. г. којом 
се одбија приговор 
као неоснован 

/ / / / 
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97 СДА ОО ЦЕНТАР САРАЈЕВО 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

СББ-ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Наводе да су у близини БМ 
136А032 активисти 
дијелили промотивни 
материјал  

ОИК Центар 
Сарајево-Закључак 
бр:01-05-1-140/10 од 
06.10.2010.г. којом се 
одбацује приговор 
СДА као да није ни 
поднесен 

/ / / / 

98 
СДА ОО САНСКИ МОСТ ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ ШЕХОВЦИ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Замјеник предсједника БО 
Карић Ермина није хтјела 
да се удаљи од 
предсједника те се водила 
као члан 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-10/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

99 
СДА ОО САНСКИ МОСТ ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ КРКОЈЕВЦИ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Замјеник предсједника БО 
Скоко Ерфида није хтјела 
да се удаљи од 
предсједника те се водила 
као члан 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-11/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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100 
СДА ОО САНСКИ МОСТ ОД 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

МЗ ГОРИЦЕ 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Мехо Талић, кандидат, 
дуже се задржавао на БМ и 
манипулисао гласачима 

ОИК С.Мост 
Закључак бр:05-05-2-
1133-8/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

101 ЈАСМИНКА БАЊАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) ОИК ЦЕНТАР САРАЈЕВО 

05-1-07-5-
4743/10 од 
03.10.2010.
г. 

Није јој омогућено гласање 
а има повријеђену кичму и 
не може се попети на БМ  

ОИК Центар 
Сарајево-Одлука 
бр:01-05-1-141/10 од 
06.10.2010.г.  којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

102 
БОЈАН ЗЕЦ ФИЛИПОВИЋ 
04.10.2010.г. путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 118а046 ИЛИЈАШ 

05-1-07-5-
4778/10 од 
03.10.2010.
г. 

Од укупних 30 неважећих 
гл. листића 20 је било од 
ЛДС 

НАПОМЕНА: 
05.10.2010.Г. ЛДС 
ПОВУКАО 
ПРИГОВОР-
ОДУСТАЈЕ 

/ 

05.10.2010.г
. упућен на 
надлежност 
ОИК 

/ / 
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103 
ЂУРЂЕВИЋ МИРКО 
03.10.2010.Г. путем факса  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ГИК БАЊА ЛУКА 

05-1-07-5-
4770/10 од 
03.10.2010.
г. 

На БМ Локвари Савановић 
Раде није желио да удаљи  
нека лица са тог БМ 

/ / 

05.10.2010.г 
сл.забиљеш
ка да је ГИК 
примио 
приговор и 
поступа по 
истом 

/ / 

104 

СББ ОО ТУЗЛА-КЛИНО 
ОСМАН 03.10.2010.Г. путем 
факса (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

БМ 050А135 МИХАТОВИЋИ 

05-1-07-5-
4757/10 од 
03.10.2010.
г. 

На споменутом БМ 
примијетили одређене 
недостатке 

/ / / / / 

105 

ТВОЈА И МОЈА СТРАНКА-
МУАМЕРА ЕФЕНДИЋ 
03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 133А002 

05-1-07-5-
4756/10 од 
03.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-22/10 
од 
08.10.2010.
г. 

На том БМ гласачки 
листићи пребројани прије 
него су дошли посматрачи 
ТИМ Странке 

ОИК Центар 
Сарајево  Одлука 
бр:01-05-1-144/10 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун  

ДА 
08.10.2010.г 
путем ЦИК-
а 

Одлука од 
17.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована           

/ / 
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106 
СЕАД АЛИЋ 05.10.2010.г-
лично (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК)  

БМ 136А020 МЗ Циглане 

05-1-07-5-
4856/10 од 
03.10.2010.
г. 

Приликом гласања у МЗ 
Циглане Црни врх биле 
велике гужве на БМ  

/ / / / / 

107 

СББ-ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 04.10.2010.г. 
лично (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК) 

МЈЕШОВИТА СРЕДЊА 
ШКОЛА ВЕЛЕШИЋИ 

05-1-07-5-
4744/10 од 
04.10.2010.
г. 

Пријава насилничког 
понашања према 
посматрачу СББ Јасмину 
Факић који је брутално 
претучен 

ОИК Ново Сарајево-
Рјешење бр: 01-13-
3257/10 од 
07.10.2010.г. којим се 
приговор одбија  као 
неоснован 

/ / / / 

108 

БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА  07.10.2010.г. 
путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ОИК ДОБОЈ ИСТОК 

05-1-07-5-
4858/10 од 
04.10.2010.
г. 

Чланови БО или чланови 
ИК починили повреду 
приликом пребројавања гл. 
листића 

ОИК Добој-Исток 
бр:38/10 од 
07.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

/ / / / 
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109 
ЕШРЕФ ХАЏИМЕШИЋ 
04.10.2010.г. путем факса 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 135А005-ОШ ИЗЕТ 
ШАБИЋ-ХОТОЊ1 

05-1-07-5-
4798/10 од 
04.10.2010.
г. 

На БМ му речено да га 
нема на списку гласача, а 
према провјери на веб 
страници ЦИК налази се на 
том БМ 

ОИК Вогошћа 
Закључак бр:01-
55/10-1 од 
12.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

110 
СТРАНКА ЗА БИХ 
07.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

није наведено 

05-1-07-5-
4731/10 од 
07.10.2010.
г. 

На БМ дијељени леци 
"Зашто гласати за Бакира 
Изетбеговића, а не за 
Хариса Силајџића" 

ОИК Ново Сарајево-
Рјешење бр: 01-02-
651-1/10 од 
07.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

111 СДА ОО ТУЗЛА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А112 

05-1-07-5-
4691/10 од 
07.10.2010.
г. 

 (СТИГЛО САМО 
РЈЕШЕЊЕ ОИК)                                                   
На том БМ кандидат БПС 
Калић Мустафа након 
гласања се задржао и 
наговарао да се гласа за 
БПС 

ОИК Тузла  Рјешење 
бр:01/2-05-178/10 од 
06.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 
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112 СДА ОО ТУЗЛА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А111 

05-1-07-5-
4691/10 од 
07.10.2010.
г. 

 (СТИГЛО САМО 
РЈЕШЕЊЕ ОИК)                                                   
На том БМ активисти СДП 
користили службени 
телефон  у просторијама 
МЗ Солана 

ОИК Тузла  Рјешење 
бр:01/2-05-177/10 од 
06.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

113 СДА ОО ТУЗЛА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А048 

05-1-07-5-
4691/10 од 
07.10.2010.
г. 

 (СТИГЛО САМО 
РЈЕШЕЊЕ ОИК)                                                   
На том БМ активисти СДП  
Стана Налић, Крзнарић 
Кимета и Зулић Хајра 
вршили притисак на бираче 

ОИК Тузла  Рјешење 
бр:01/2-05-179/10 од 
06.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

114 СДА ОО ТУЗЛА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А113 

05-1-07-5-
4691/10 од 
07.10.2010.
г. 

 (СТИГЛО САМО 
РЈЕШЕЊЕ ОИК)                                                   
На том БМ дошло до крађе 
гл. листића и то од стране 
посматрача СДА 

ОИК Тузла  Рјешење 
бр:01/2-05-171/10 од 
06.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

115 САЛИХ ЧОЛИЋ 07.10.2010.г 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) ОИК СТАРИ ГРАД 

05-1-07-5-
4921/10 од 
07.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-29/10 
од 
15.10.2010.
г. 

Жалба због онемогућеног 
гласања, јер му није 
мобилни тим изашао на 
лице мјеста и омогућио да 
гласа 

ОИК Стари Град 
бр:39/10 од 
08.10.2010.г. којим се 
приговор одбија као 
неблаговремен 

ДА 
15.10.2010.г 
путем ЦИК-
а 

 Одлуке од 
21.10.2010.г              / / 
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116 МАРА ПУЉИЋ-КРЕШЕВО БМ 129А001 

05-1-07-5-
4962/10 од 
08.10.2010.
г. 

Приликом изласка гђе 
Пуљић на гласање 
изненадила се кад су јој 
саопштили да је већ 
гласала 

ОИК Крешево 
Закључак бр:01-05-
12/10 од 08.10.2010.г. 
којим се одбацује 
приговор као да није 
ни поднесен 

/ / / / 

117 
А-СДА ЦАЗИН-ЗУЛИЋ 
ЕНЕС 03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БО ВЕЛИКИ ЛУГ 

05-1-07-5-
4764/10 од 
03.10.2010.
г. 

 (СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК)                         
На то БМ предсједник БО 
Велики луг Анел Дулић 
отворено указивао 
бирачима за кога треба 
гласати 

ОИК Бихаћ Закључак 
бр:02-05-95/10 од 
06.10.2010.г. којим се 
сматра да приговор 
није ни поднесен 

/ / / / 

118 
ХОЏИЋ МУЗЕМА 
08.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ ЦЕНТАР 5-БРЧКО 
ДИСТРИКТ 

05-1-07-5-
4965/10 од 
08.10.2010.
г. 

Гђа приговара јер је нема 
на списку, а њеном супругу 
је промијењена  гласачка 
опција, а нису мијењали 
адресу становања 

ИК Брчко Дистрикта 
Одлука бр:457/2010 
од 14.10.2010.г. 
којом се приговор 
одбија као неоснован 

/ / / / 
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119 СДА КИСЕЉАК 05.10.2010.Г 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ   007, 012,011,018,022, 
023, 

05-1-07-5-
4691/10 од 
08.10.2010.
г. 

 (СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА ОИК)                                                 
На тим БМ постоје грешке 
у збирним резултатима за 
њиховог кандидата 
Мушановић Елведина 

ОИК Кисељак 
Одлука бр:24/10 од 
05.10.2010.г. којом се 
усваја приговор за 
БМ 011,018,022 и 
023, а за БМ 007 и 
012 се одбија као 
неоснован 

/ / / / 

120 
ПДП БАЊА ЛУКА 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ  034Б040 И 034Б041 
ВРБАЊА 1и2 

05-1-07-5-
4691/10 од 
08.10.2010.
г. 

 (СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА ОИК)                                                 
На тим БМ у канцеларији 
секретара МЗ СНСД 
формирао свој изборни 
штаб и даје инструкције 
бирачима 

ГИК Б.Лука Рјешење 
бр:07-03-1/10-115 од 
04.10.2010.г. којим се 
одбија као неоснован 
приговор 

/ / / / 

121 
СДС БАЊА ЛУКА 
03.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ  КУЉАНИ-СНСД 

05-1-07-5-
4698/10 од 
11.10.2010.
г. 

Наводе да се на том БМ 
активисти СНСД налазе у 
продавници "Орбит" 
удаљеној 30m од БМ која је 
облијепљена плакатама 
СНСД и агитује се да се 
гласа за СНСД  

ГИК Б.Лука Рјешење 
бр:07-03-1/10-113 од 
04.10.2010.г. којим се 
одбија као неоснован 
приговор 

/ / / / 
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122 
СДП ОО ВЕЛИКА 
КЛАДУША 05.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ  001А014Б КУДИЋИ 

05-1-07-5-
4681/10 од 
11.10.2010.
г. 

(СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК)    
Наводе да су постојале 
неправилности приликом 
гласања на том БМ 

ОИК В.Кладуша 
Закључак бр:01-05-
251/10 од 
07.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

/ / / / 

123 
СДП ОО ВЕЛИКА 
КЛАДУША 05.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ  001А024 ПОДЗВИЗД 

05-1-07-5-
4681/10 од 
11.10.2010.
г. 

(СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК)    
Наводе да су постојале 
неправилности приликом 
гласања на том БМ 

ОИК В.Кладуша 
Закључак бр:01-05-
250/10 од 
07.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

/ / / / 

124 
СДП ОО ВЕЛИКА 
КЛАДУША 05.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ  001А040 ЈОХОВИЦА 

05-1-07-5-
4681/10 од 
11.10.2010.
г. 

(СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК)    
Наводе да су постојале 
неправилности приликом 
гласања на том БМ 

ОИК В.Кладуша 
Закључак бр:01-05-
249/10 од 
07.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

/ / / / 
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125 
СБИХ ОО БИХАЋ 
03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

 БМ 003А-058А 

05-1-07-5-
4688/10 од 
12.10.2010.
г. 

(СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК)                                             
Дана 03.10.2010.г. на том 
БМ Печенковић Хајрудин, 
вијећник ОВ Бихаћ, са 
групом чланова СДА 
сачекивао грађане испред 
БМ и сугерисао за кога да 
се гласа 

ОИК Бихаћ Рјешење 
бр:02-05-90/10 од 
11.10.2010.г. којим се  
приговор одбија као 
неоснован 

/ / / / 

126 СДА ОО С.МОСТ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК)  032А025 СКУЦАНИ ВАКУФ 

05-1-07-5-
4731/10 од 
03.10.2010.
г. 

На том БМ Нијаз 
Халиловић захтијевао да 
буде 5 посматрача и 
нарушавао јавни ред и мир 

ОИК С.Мост 
Закључак 05-05-2-
1133-13/10 од 
03.10.2010.г. којим се 
одбија приговор као 
неоснован 

/ / / / 

127 
СДА ОО МАГЛАЈ 
08.10.2010.Г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ЦИК) 

ОИК МАГЛАЈ 

05-1-07-5-
27/10 од 
13.10.2010.
г. 

Уочено низ неправилности 
на БМ 042А001, 007, 009, 
013А, 022, 025, 026, 027 

ОИК Маглај Одлука 
бр:95/10 од 
09.10.2010.г. којом се 
врши исправка за 
кандидата СДА 
Осмић Мухамеда, а у 
осталом дијелу 
приговор се 
доставља ЦИК БиХ 
на надлежност 

ДА 
13.10.2010.г  

Одлука од 
17.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована 
и 
недопуштен
а           

/ / 
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128 СНСД ОО ДРВАР 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 057А007-ПРЕКАЈА 

05-1-07-5-
4701/10 од 
12.10.2010.
г. 

Члан БО Шево Раденко на 
том БМ забрањује лицима 
која не могу сама да гласају 
да им помогне лице које 
они одреде. Такође, 
посматрач ДНС Куњадић 
Велимир омета гласање 

ОИК Дрвар број:01-
02-Сл.-1/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

129 
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ 
САВЕЗ ОО ДРВАР 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 057А001-КОЛОНИЈА  

05-1-07-5-
5036/10 од 
12.10.2010.
г. 

Каранфилка Трнинић, 
предсједница БО, упућује 
бираче да гласају за СНСД 

ОИК Дрвар број:01-
02-Сл.-3/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

130 
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ 
САВЕЗ ОО ДРВАР 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

ЦЕНТАР 1, ЦЕНТАР2-
ПРЕКАЈА  

05-1-07-5-
5036/10 од 
12.10.2010.
г. 

Ратко Матерић и Душко 
Пузигаћа  лобирају да се 
гласа за СНСД 

ОИК Дрвар број:01-
02-Сл.-4/10 од 
03.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 
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131 

НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА ОО БРОД-ЈОВАН 
СРИЈЕМАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 016Б005-РИТ ЛАМЕЛЕ 
"ЕЛЕКТРОШОП" 

05-1-07-5-
4956/10 од 
08.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-25/10 
од 
12.10.2010.
г. 

Према информацијама 
посматрача, на том БМ 
долазило до нестанка 
струје, те траже поновно 
бројање 

ОИК БОСАНСКИ 
БРОД  Одлука БР: 
01-6-2/10 од 
06.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

ДА 
12.10.2010.г 
путем ЦИК 
БиХ 

Одлука од 
14.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована           

/ / 

132 

НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА ОО БРОД-ЈОВАН 
СРИЈЕМАЦ  
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 016Б002-ТУЛЕК 
ФАБРИКА "МЕТАЛ-ЕМАЈЛ"  

05-1-07-5-
4956/10 од 
08.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-25/10 
од 
12.10.2010.
г. 

На овом БМ њихови 
кандидати нису добили 
нити један глас, па ни од 
најближе родбине 

ОИК БОСАНСКИ 
БРОД  Одлука БР: 
01-6-3/10 од 
06.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

ДА 
12.10.2010.г 
путем ЦИК 
БиХ 

Одлука од 
14.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована            

/ / 

133 

НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА ОО БРОД-ЈОВАН 
СРИЈЕМАЦ 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 016Б015-ЛИЈЕШЋЕ 
ЦЕНТАР И 016Б023 
ЛИЈЕШЋЕ ЦЕНТАР2 

05-1-07-5-
4956/10 од 
08.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-25/10 
од 
12.10.2010.
г. 

На овом БМ њиховим 
кандидатима случајно или 
намјерно умањен број 
гласова  

ОИК БОСАНСКИ 
БРОД  Одлука БР: 
01-6-1/10 од 
06.10.2010.г. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

ДА 
12.10.2010.г 
путем ЦИК 
БиХ 

Одлука од 
14.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована           

/ / 



    
 

276 
 

134 СДА ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А010 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Посматрач СДА Џемо 
Авдић примијетио да су на 
наведеном мјесту  након 
затварања истог остала 
лица без акредитације                                    

ОИК Тузла Закључак 
бр:01/2-05-172/10 од 
05.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

135 СДА ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А032 

05-1-07-5-
4691/10 од 
03.10.2010.
г. 

Кандидат СБИХ Маида 
Хаџимехмедовић на том 
БМ  сугерише бирачима 
како да гласају и за кога                               

ОИК Тузла Закључак 
бр:01/2-05-172/10 од 
05.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

136 
ТОКИЋ МАРИНКО-
КАНДИДАТ ХДЗ            
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) 

БМ 075А022 ПОНИЈЕВО 

05-1-07-5-
4749/10 од 
14.10.2010.
г. 

Код кандидата на отвореној 
листи стоји да има 59 
гласова, а према његовим 
сазнањима има 99 гласова.  

ОИК Жепче Одлука 
бр:Л-38/10 од 
06.10.2010.г. којом се 
уважава приговор, 
јер је ОИК поновним 
увидом у зелене 
копије утврдила да је 
због нечитког 
прегледа дошло до 
погрешног уноса 
збирних резултата 

/ / / / 

137 СДА ТУЗЛА 03.10.2010.г. 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А032 

05-1-07-5-
4691/10 од 
06.10.2010.
г. 

Неџад Маликић, вијећник 
ОВ Тузла, на БМ 050А121 
ОШ Солинаиспред НС 
Радом за бољитак вријеђао 
присутне бираче 

ОИК Тузла Закључак 
бр:01/2-05-170/10 од 
05.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 
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138 СББ БИХ ОО ТУЗЛА 
(НАДЛЕЖНОСТ ОИК) БМ 050А080 

05-1-07-5-
4744/10 од 
06.10.2010.
г. 

На том БМ поједини 
грађани улазили заједно са 
другим бирачима и умјесто 
њих пунили гласачке 
листиће 

ОИК Тузла Закључак 
бр:01/2-05-164/10 од 
05.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

139 
ХДЗ ЖУПАНИЈСКИ ОДБОР 
ТУЗЛА (НАДЛЕЖНОСТ 
ОИК)  

ОШ БРЧАНСКА МАЛТА 

05-1-07-5-
4886/10 од 
06.10.2010.
г. 

На том БМ гласање се 
одвија врло споро и оловке 
нису јединствене, што даје 
могућност преварама 

ОИК Тузла Закључак 
бр:01/2-05-162/10 од 
05.10.2010.г. којим се 
приговор одбацује 
као непотпун 

/ / / / 

140 СББ-ФАХРУДИН 
РАДОНЧИЋ 

БМ136А070-ОПЋИНА 
ЦЕНТАР САРАЈЕВО 

05-1-07-5-
4744/10 од 
15.10.2010.
г. и 05-1-
07-5-28/10 
од 
15.10.2010.
г. 

На том БМ члан БО 
изнијела пуну 
незапечаћену кутију са БМ 

ОИК Центар 
Сарајево бр:01-05-1-
142/10 Одлука  којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

ДА-
17.10.2010.г 

Одлука од 
18.10.2010.г 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована          

/ / 
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141 ХДЗ 1990 ОО ЧАПЉИНА       
(10 приговора) ИЈ ЧАПЉИНА 

05-1-07-5-
4920/10 од 
07.10.2010.
г 

траже поновно бројање за 
БМ 173А011, 173А019, 
173А005, 173А024, 
173А028, 
173А026,173А021А, 
173А021Б, 173А022А, 
173А022Б, 173А004 

НАПОМЕНА: ОВАЈ 
ПРЕДМЕТ ЈЕ 
СПОЈЕН СА 
ЗАХТЈЕВОМ ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ И 
НАЛАЗИ СЕ У 
ТАБЕЛИ ЗАХТЈЕВА 
ЗА ПОН. БРОЈАЊЕ 
ПОД РЕД.БР:77 

  

Припремље
но 10 
закључака 
од 
14.10.2010.г 
којим се 
сматра да 
приговори 
нису ни 
поднесени  

ДА -6 
жалби 
17.10.2010.г 

Суд БиХ 
Рјешења ИЖ-
76/10, 77/10, 
78/10, 79/10, 
80/10 и 81/10 
од 21.10.2010.г 
Жалба се 
уважава 
Закључак ЦИК 
БиХ 
поништава и 
предмет враћа 
на поновно 
рјешавање  

 
 



    
 

279 
 

Прилог бр. 7 - Захтјеви за поновно бројање гласачких листића 
 

     

Р.Б 

Подносилац 
приговора, 
датум и начин 
подношења 

Број 
предмета 

Наводи 
приговора 

Одлука ЦИК 
по захтјеву 

Примједбе у 
записнику 

Недоста
јући 
материј
ал 

Утич
е ли 
на 
избо
рни 
резул
тат 

Уложе
на 
жалба 

Рјешење 
Суда БиХ 

Обрађива
ч 

1 

СДП ОО 
ИЛИЈАШ-
МИРСАД 
ОСМАНОВИЋ 
19.10.2010.г 
путем факса -
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
335/10 од 
19.10.2010
.г. 

 Не поклапају се 
извјештаји 
акредитованих 
посматрача СДП 
са извјештајима 
ОИК Илијаш на 
БМ 118А012А-
Љешево, 118А019-
Мисоча, 118А020-
Мисоча 2 и 
118А025-Гајеви 

Закључак од 
20.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

118А025-подјела 
промотивног 
материјала СДП 
118А009-недостају 3 
неискоришћена 
листића 

НЕ / / / О.Г 
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2 

СТРАНКА ЗА 
БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 
КОЊИЦ 
19.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
336/10 од 
19.10.2010
.г. 

На веб страници 
ЦИК БиХ увидом 
у резултате 
примијетили да је 
на БМ 127А012 
Главичине-
Општина Коњиц 
за Скупштину 
кантона ХНК 
кандидат СБИХ 
Мацић Јасмин 
освојио 75 
гласова, а не 
Јусуфовић Велида 
која је освојила 0 
гласова 

Закључак од 
20.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

БМ 127А023-
Предсједница БО 
Минела Ситар, Пирија 
Амелу предала 
формуларе који се 
користе приликом 
пребројавања гласова 
након што је он гласао 
за Лапо Зинету; БМ 
127А033-Туча на БМ 
чланова БО 

/ / / / З.К 

3 

ОИК КОЊИЦ 
19.10.2010.г 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
337/10 од 
19.10.2010
.г 

Траже да се 
изврши поновно 
бројање за СДП 
БИХ и ХСП -др. 
Анте Старчевић-
Праваши 21 
стољећа у ИЈ 127А 
Коњиц Ниво 
207.Скупштина 
Кантона -БМ 
127А035  Радава 

Одлука од 
21.10.2010.г. 
којом се 
усваја захтјев 
и наређује 
поновно 
бројање  

БМ 127А023-
Предсједница БО 
Минела Ситар, Пирија 
Амелу предала 
формуларе који се 
користе приликом 
пребројавања гласова 
након што је он гласао 
за Лапо Зинету; БМ 
127А033-Туча на БМ 
чланова БО 

НЕ / / / О.Г 
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4 

ПУЗИЋ МУЈО 
ИЗ ОЏАКА-
КАНДИДАТ 
СДА ЗА 
СКУПШТИНУ 
ПОСАВСКОГ 
КАНТОНА ИЗ 
ОРАШЈА 
19.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
338/10 од 
19.10.2010
.г. 

ОИК Орашје 
сачинила листу 
резултата за 
општину Орашје  
на којој кандидат 
СДА за 
Скупштину 
Посавског кантона 
Тахир Реџеповић 
има појединачно 
294 гласа, а на веб 
страници ЦИК 
стоји да г. 
Реџеповић има 404 
гласа. Г. Пузић 
сматра да је њему 
начињена штета, 
јер је г. Реџеповић 
сада испред њега 
на листи 

Закључак од 
20.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

НЕ / / / / А.Р 
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5 

ПДП БАЊА 
ЛУКА 
19.10.2010.г. 
ПУТЕМ 
ФАКСА-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
342/10 од 
19.10.2010
.г. 

Траже да ЦИК 
изврши по 
службеној 
дужности провјеру 
стања између 
записника ОИК 
Теслић и броја гл. 
листића по 
појединим БМ у 
корист Народне 
демократске 
странке (има 
много дописаних 
гласова у корист 
НДС)  

Одлука од 
20.10.2010.г. 
којом захтјев 
и одбија као 
неоснован;  
ПОНОВНИ 
ПОСТУПАК 
Одлука од 
27.10.2010.г. 
којом захтјев 
и одбија као 
неоснован; 

ДА-БМ 074Б015-бирач 
Ведран Михајловић 
згужвао гл.листић из 
револта 

/ / 

ДА 
21.10.2
010.г                  
-ДА  
28.10.2
010.г -
по 
поновн
ом 
поступ
ку 

ИЖ-86/10 
од 
26.10.2010
.г -жалба 
се 
уважава, 
Одлука 
ЦИК БиХ 
се 
поништав
а и 
предмет 
враћа на 
поновни 
поступак;     
ИЖ-98/10 
од 
29.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

З.К 

6 

ХДЗ 1990 ОО 
ЖЕПЧЕ 
19.10.2010.Г 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
339/10 од 
19.10.2010
.г. 

Сматрају да су 
избори проведени 
по диктату ХДЗ 
БиХ јер су 
чланови ОИК и 
БО обучен кадар 
ХДЗ БиХ. Траже 
поновно бројање 
на простору 
општине Жепче и 
траже смјену ОИК 

Закључак од 
20.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

ДА-БМ 075А00114 
Бирач код себе имао 3 
гл. листића приликом 
убацивања у гл.кутију 
за ниво 400 

/ / / / Л.П 
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7 

ДЕМОКРАТСК
И НАРОДНИ 
САВЕЗ БАЊА 
ЛУКА 
19.10.2010.Г 
ПУТЕМ 
ФАКСА-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
340/10 од 
19.10.2010
.г. 

Захтјев за 
пон.бројање на 
БМ 035-б025 
Бранешци Горњи 
општина Челинац 

Закључак од 
20.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун 

НЕ (Али у записницима 
се спомињу друга БМ) / / / / А.А 

8 

БПС СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 
ОО 
ЖИВИНИЦЕ- 
НУРУДИН 
ЧЕХАЈИЋ 
19.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
343/10 од 
19.10.2010
.г. 

Подаци ОИК 
Лукавац 
г.Чехајића као 
кандидата БПС за 
Скупштину 
Кантона 3 се не 
слажу са подацима 
на веб страници 
ЦИК БИХ 

Закључак од 
20.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица: 
Закључак од 
04.11.2010.г. 
којим се 
жалба 
одбацује као 
неблаговреме
на  

БМ 047А015-
Предсједник БО 
дозволио помагање 
лицима којима није 
потребна помоћ и 
Фикрет Субашић, 
замјенски члан, 
помагао при гласању; 
БМ 047А015-Ћосић 
Нахил, члан БО, вршио 
утицај на бираче; БМ 
047А031-више лица 
дијелило промо 
материјал СБИХ;БМ 
047А024Б-у кругу од 
50m подмићивани 
бирачи; 047А026-
Пиштољевић Јакуб 
дијелио новац за глас; 
047А002-испред БМ 
постављена два стола 
са списковима грађана; 
047А005-Трнинић 
Владимир гласао али 
није убацио листиће у 
кутију већ их је однио; 
047А018Б-један потпис 
вишка у односу на број 
искоришт.листића; 
047А024А-недостаје 
листић за ниво 

НЕ НЕ 
ДА-
02.11.2
010.г  

/ Б.Д 
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701;047А020-
посматрач СБИХ 
помагао при гласању 
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9 

ХСП БиХ ОО 
ОЏАК 
19.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
341/10 од 
19.10.2010
.г. 

На веб страници 
ЦИК БиХ за 
скупштину 
Посавског кантона 
на БМ Поточани 2 
- 017А014 ХСП 
БиХ добила 54 
гласа, а кад се 
погледа колико 
кандидати имају 
гласова,  стоји да 
на том БМ 
кандидат ХСП 
БиХ није добио ни 
један глас 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г. лица и 
Одлука од 
21.10.2010.г 
којом се 
наређује 
поновно 
бројање по 
службеној 
дужности 

НЕ (Али у записницима 
се спомињу друга БМ) НЕ ДА / / А.Ј 

10 

СНСД ОО 
ГЛАМОЧ 
19.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
345/10 од 
19.10.2010
.г. 

ЦИК БИХ 
направила пропуст 
тако што није за 
ИЈ 085-Гламоч 
избројала гласачке 
листиће мобилног 
тима и листиће 
пристигле поштом 
што директно 
утиче на 
расподјелу 
мандата 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ НЕ НЕ / / Л.П 

11 

СДА ВИТЕЗ-КО 
СБК 20.10.2010.г 
путем факса -
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
348/10 од 
20.10.2010
.г 

На БМ 112А021 
ИЈ Витез г Рибо 
Асим по 
извјештају акр. 
посматрача има 48 
гласова, а по 
извјештају ЦИК 
БиХ на веб 
страници г.Рибо 
има 26 гласова 

Закључак од 
21.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ НЕ НЕ / / З.К 
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12 

ЧОЛАКОВИЋ 
СУЉО-
СТРАНКА ЗА 
БИХ-ЗЕ-ДО 
кантон 
20.10.2010.г 
путем факса -
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
349/10 од 
20.10.2010
.г 

На БМ 093А071 
Ораховица 2 
Зеница 
г.Чолаковић 
Суљо-кандидат 
СБИХ за 
скупштину ЗЕ-ДО 
кантона добио 61 
глас, а према 
подацима ЦИК 
БиХ "0" гласова 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун и 
Одлука о 
поновном 
бројању по 
службеној 
дужности 

НЕ / / / / А.А 

13 

СНСД ОО 
УГЉЕВИК 
20.10.2010.путем 
факса-ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
350/10 од 
20.10.2010
.г. 

На БМ 056Б012 
Мезграја-Гај 
СНСД освојио 82 
гласа, а ти гласови 
грешком уписани 
Драгану 
Ђурђевићу из СРС 
др.Војислав 
Шешељ 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ / / / / А.Р 

14 

СНСД 
Б.ГРАХОВО 
20.10.2010.Г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
364/10 од 
20.10.2010
.г. 

ЦИК БИХ 
направила пропуст 
тако што није за 
ОИЈ 084А 
Б.Грахово 
избројала гласачке 
листиће мобилног 
тима и листиће 
пристигле поштом 
и непотврђене 
гл.листиће што 
директно утиче на 
изборне резултате 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ / / / / З.К 



    
 

287 
 

15 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК КО 
ТУЗЛА 
20.10.2010.г.  
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
361/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 050А077-
постоје 
појединачни 
глсови за 
кандидата под ред. 
бројем 10, 
050А002- умјесто 
кандидату под 
ред. бројем 10 
гласови уписани 
кандидату под 
ред. бројем 11 и 
БМ 050А135 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун  

НА БМ 050А135-
АКРЕДИТОВАНИ 
ПОСМАТРАЧ СДА  
СТАРОМ ЛИЦУ 
ПОМОГАО ДА 
ГЛАСА, БО ЛИСТИЋ 
ПРОГЛАСИО 
НЕВАЖЕЋИМ 

НЕ НЕ / / А.Ј 

16 

СНСД 
ЧЕЛИНАЦ 
20.10.2010.г. 
путем факса 

05-1-07-5-
363/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 035Б025-
посматрач 
забиљежио 49 
гласова за Вујичић 
Илију, а на 
образцу збирних 
резултата за ниво  
НС РС бирачки 
одбор уписао "0" 
гласова за 
г.Вујичића 

Одлука ЦИК 
БиХ од 
20.10.2010.г. 
којом се 
захтјев одбија 
као 
неоснован 

НЕ / / / / А.А 

17 

КО СДА 
КАКАЊ 
20.10.2010.г. 
путем факса 

05-1-07-5-
360/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 094А039 
Буковље-Какањ за 
Скупштину  ЗЕ-До 
Кантона кандидат 
Бећирхоџић 
Џемал-кандидат 
СДА освојио 94 
гласа, а исти 
уписани 
Омерхоџић Нејри 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

НЕ НЕ НЕ / / К.Ш 
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18 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК КО 
ТУЗЛА 
20.10.2010.г.  
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
359/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 052А012 -акр. 
посматрач 
забиљежио да је 
кандидат Мерсед 
Шерифовић 
освојио 61 глас, а 
уписан 1 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

НЕ НЕ НЕ / / М.К 

19 

СДА ОО ВИТЕЗ 
20.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
347/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 112А012 нису 
правилно 
пребројани 
појединачни 
гласови за 
кандидата СДА  

Закључак од 
22.10.2010.г.  
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / Б.Д 

20 

ДНС РУДО-
ПОСМАТРАЧ 
СОКОВИЋ 
МИЛОРАД 
20.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
356/10 од 
20.10.2010
.г. 

На БМ 170Б008 
погрешно 
попуњени обрасци 
кандидата ДНС 
Милинковић 
Добрисав освојио 
око 40 гласова, а 
уписано му "0" 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун  

СА БМ 170Б008  
УДАЉЕН 
ПОСМАТРАЧ СНСД 
НИКИТОВИЦ ВЛАДО, 
КОЈИ ЈЕ НАПУШТАО 
БИРАЧКО МЈЕСТО И 
УТИЦАО НА БИРАЧЕ 

НЕ НЕ / / Б.Д 

21 

НИКОЛА 
ГРУЈИЋ-
ПОСМАТРАЧ 
СНСД ОИЈ Бања 
Лука 
20.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
358/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 034Б026-
Борковићи II-
погрешно унијети 
гласови -гласови 
кандидата 
Милорада Додика-
СНСД уписани 
кандидату СРС 
др.В.Шешељ 
Ђурђевић Драгану   

Одлука од 
20.10.2010.г. 
којом се 
захтјев и 
одбија као 
неоснован 

НЕ / / / / Л.П 
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22 

ДНС РУДО -
ПОСМАТРАЧ 
ВИДАКОВИЋ 
ЛАЗАР 
20.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
355/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 170Б012-
Бијело Брдо ИЈ 6-
170 Рудо - 
Бирачки одбор 
погрешно 
извршио попуну 
обрасца за 
кандидата ДНС 
Милинковић 
Добрисава 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ НЕ НЕ / / А.А 

23 

АЗЕМА 
НЕИМАРЛИЈА -
КАНДИДАТ 
СБИХ ВИСОКО 
20.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
354/10 од 
20.10.2010
.г. 

У општинама 
Олово и Какањ 
сматра из 
поузданих разлога 
да је добила више 
гласова и тражи 
пон.бројање за ИЈ 
6 за 
Представнички 
дом Парламента 
ФБИХ 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

096А011-БИРАЧИ 
ИЗЛАЗИЛИ СА 
ГЛАСАЧКИМ 
ЛИСТИЋИМА ВАН 
БМ; 096А011-
ПОСМАТРАЧ ВРШИО 
УТИЦАЈ НА 
ГЛАСАЧЕ ДА 
ГЛАСАЈУ ЗА 
СТРАНКУ КОЈУ 
ПРЕДСТАВЉА; 
096А010 НА БМ 
ДОШАО БИЈЕЛИЋ 
ШЕРИФ, 
ЗАПОСЛЕНИК ПУ 
ОЛОВО СА ОРУЖЈЕМ 

НЕ НЕ / / А.Р 

24 

САВЕЗ ЗА 
ДЕМОКРАТСК
У СРПСКУ ОО 
ДОБОЈ 
20.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
352/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 038Б045 
Ритешић и БМ 
038Б059 Брестово-
Стојаковић Зоран 
у 
алкохолизованом 
стању правио 
неважеће листиће 
и чланови БО 
уписивали 
погрешне податке 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ НЕ НЕ / / А.Ј 
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25 

САВЕЗ ЗА 
ДЕМОКРАТСК
У СРПСКУ ОО 
ДОБОЈ 
20.10.2010.г. 
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
353/10 од 
20.10.2010
.г. 

БМ 038Б021А-
Липац А и 
038Б021Б-Липац 
Б-не слажу се 
подаци са 
записника  са 
стварним стањем 
са гл.листића  

Закључак од 
21.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ НЕ НЕ / / А.Ј 

26 

ЈУРИЋ МИРА-
КАНДИДАТ 
СДП ЗА 
СКУПШТИНУ 
КАНТОНА 
САРАЈЕВО 
20.10.2010.г. 
лично-ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
369/10 од 
20.10.2010
.г. 

На БМ у општини 
Ново Сарајево 
освојила више 
гласова него што 
је у извјештају 
ЦИК БиХ 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун и 
налаже се 
ГЦБ да 
сравни 
резултате за  
Јурић Миру у 
ОИЈ 
Н.Сарајево на 
основу 
збирних 
резултата 

НЕ / / / / А.Р 
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27 

СТЕВАН 
МЕДИЋ-
КАНДИДАТ 
СДС БАЊА 
ЛУКА 
20.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
370/10 од 
20.10.2010
.г. 

На појединим БМ 
у Бањалуци 
извршено 
изостављање 
његових 
појединачних 
гласова 

Закључак од 
21.10.2010. 
одбацује се 
као непотпун 

НА БМ 034Б035-
БАБИЋ ДРАГАН 
НОСИО НА БМ 
МАЈИЦУ СА 
ИМЕНОМ 
КАНДИДАТА КОВАЧ 
МИЛАНА; 034Б132 
БИРАЧ АБАЗАГИЋ 
СЕАД ОДНИО СА 
СОБОМ ГЛ. ЛИСТИЋ, 
КОНТАКТИРАН И 
ВРАТИО 
НЕИСПУЊЕН 
ЛИСТИЋ ; 034Б122 
БИРАЧ ПЕЈАКОВИЋ 
ДРАЖАН КОРИСТИО 
У КАБИНИ МОБ. 
ТЕЛЕФОН, ПА МУ ЈЕ 
СТОГА ГЛ. ЛИСТИЋ 
ОДУЗЕТ; 034Б065 
БИРАЧ МИЛОРАД 
МЕЂО 
ФОТОГРАФИСАО ГЛ. 
ЛИСТИЋЕ; 034Б035 
НАКОН ГЛАСАЊА 
УСТАНОВЉЕНО ЈЕ 
ДА НЕДОСТАЈЕ 
ЈЕДАН ГЛАСАЧКИ 
ЛИСТИЋ ЗА НИВО 
300;034Б158 НАКОН 
ЗАТВАРАЊА БМ 
УТВРЂЕНО ЈЕ ДА 
НЕДОСТАЈЕ 50 
ГЛАСАЧКИХ 
ЛИСТИЋА ЗА НИВО 
300, ЧЛАН БО, 
ВИШЊИЋ 
ТОМИСЛАВКА, 
ПРИЗНАЛА ЈЕ ДА ЈЕ 
ИЗНИЈЕЛА "ПРАЗНЕ 

НЕ НЕ / / А.Ј 
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КУТИЈЕ" БЕЗ ЗНАЊА 
ПРЕДСЈЕДНИКА БО 
ШТО ПОТВРЂУЈУ И 
ОСТАЛИ ЧЛ 
БО;034Б056 ЈЕДАН 
КОМПЛЕТ  СЕТ ГЛ 
ЛИСТИЋА НИЈЕ 
УБАЧЕН У ГЛ 
КУТИЈУ;034Б065 
ЈЕДАН ГЛ. ЛИСТИЋ 
ЗА НИВО 300 
ОЗНАЧЕН 
НЕВАЖЕЋИМ; 
034Б187Б ПРОНАЂЕН 
ЈЕДАН ГЛ. ЛИСТИЋ У 
КАБИНИ И 
ОДЛОЖЕН У 
ПОСЕБНУ КОВЕРТУ 

28 

МАРИЋ 
МОМЧИЛО-
КАНДИДАТ 
СДС 
20.10.2010.г 
путем факса                  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
371/10 од 
20.10.2010
.г 

У опћини Бања 
Лука нису му 
уписани сви 
гласови 

Закључак од 
21.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун 

НА БМ 034Б035-
БАБИЋ ДРАГАН 
НОСИО НА БМ 
МАЈЦУ СА ИМЕНОМ 
КАНДИДАТА КОВАЧ 
МИЛАНА;034Б132 
БИРАЧ АБАЗАГИЋ 
СЕАД ОДНИО СА 
СОБОМ ГЛ.ЛИСТИЋ, 
КОНТАКТИРАН И 
ВРАТИО 
НЕИСПУЊЕН 
ЛИСТИЋ ;034Б122 
БИРАЧ ПЕЈАКОВИЋ 
ДРАЖАН КОРИСТИО 
У КАБИНИ МОБ. 
ТЕЛЕФОН, ПА МУ ЈЕ 
СТОГА ГЛ. ЛИСТИЋ 
ОДУЗЕТ;034Б065 
БИРАЧ МИЛОРАД 
МЕЂО 
ФОТОГРАФИСАО ГЛ. 

НЕ НЕ / / А.Ј 
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ЛИСТИЋЕ; 034Б035 
НАКОН ГЛАСАЊА 
УСТАНОВЉЕНО ЈЕ 
ДА НЕДОСТАЈЕ 
ЈЕДАН ГЛАСАЧКИ 
ЛИСТИЋ ЗА НИВО 
300;034Б158 НАКОН 
ЗАТВАРАЊА БМ 
УТВРЂЕНО ЈЕ ДА 
НЕДОСТАЈЕ 50 
ГЛАСАЧКИХ 
ЛИСТИЋА ЗА НИВО 
300, ЧЛАН БО, 
ВИШЊИЋ 
ТОМИСЛАВКА 
ПРИЗНАЛА ЈЕ ДА ЈЕ 
ИЗНИЈЕЛА "ПРАЗНЕ 
КУТИЈЕ" БЕЗ ЗНАЊА 
ПРЕДСЈЕДНИКА БО 
ШТО ПОТВРЂУЈУ И 
ОСТАЛИ ЧЛ БО; 
034Б056 ЈЕДАН 
КОМПЛЕТ  СЕТ ГЛ. 
ЛИСТИЋА НИЈЕ 
УБАЧЕН У ГЛ. 
КУТИЈУ; 034Б065 
ЈЕДАН ГЛ. ЛИСТИЋ 
ЗА НИВО 300 
ОЗНАЧЕН 
НЕВАЖЕЋИМ; 
034Б187Б ПРОНАЂЕН 
ЈЕДАН ГЛ. ЛИСТИЋ У 
КАБИНИ И 
ОДЛОЖЕН У 
ПОСЕБНУ КОВЕРТУ 
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29 

СНСД БАЊА 
ЛУКА  
20.10.2010.г. 
путем факса               
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
372/10 од 
20.10.2010
.г. 

На подручју 
општине Гламоч 
нису тачно 
евидентирани 
гласови мобилних 
тимова, гласови 
путем поште и 
гласови из 
одсуства 

Одлука од 
22.10.2010.г. 
којом се 
захтјев одбија 
као 
неоснован 

НЕ / / 
ДА-
25.10.2
010.г 

ИЖ-93/10 
од 
27.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

О.Г 

30 

СНСД БАЊА 
ЛУКА  
20.10.2010.г. 
путем факса               
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
373/10 од 
20.10.2010
.г. 

На подручју 
општине Босанско 
Грахово нису 
тачно 
евидентирани 
гласови мобилних 
тимова, гласови 
путем поште и 
непотврђени 
гл.листићи 

Одлука од 
22.10.2010.г. 
којом се 
захтјев одбија 
јер је 
неоснован 

НЕ / / 
ДА-
25.10.2
010.г 

ИЖ-91/10 
од 
29.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

Б.Д 

31 

СДА САРАЈЕВО 
20.10.2010.г. 
путем факса                   
ЗАХТЈЕВ      

05-1-07-5-
374/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтијевају 
поновно бројање 
на свим редовним 
БМ за Скупштину 
БПК-ИЈ 205 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

167А017-КАНДИДАТ 
СДА, АРНАУТ 
МЕНСАД, ВРШИО 
УТИЦАЈ НА БИРАЧЕ 
ДА ГЛАСАЈУ ЗА 
ЊЕГА;167А015 
ЧЛАНОВИ СТРАНКЕ 
СДА И С БИХ ВРШЕ 
УТИЦАЈ НА БИРАЧЕ 
ДА ГЛАСАЈУ ЗА ЊИХ 
И ПРИЈЕ ОТВАРАЊА 
БМ НЕДОСТАЈЕ 
ЈЕДАН ЛИСТИЋ ЗА 
НИВО 500 ( 
ДОСТАВЉЕНО ПО 
600 ЗА СВЕ НИВОЕ А 
ЗА ОВАЈ НИВО 
599);168Б001 
ПОСМАТРАЧ СДС 
УЛОЖИО ПРИГОВОР 

НЕ НЕ / / О.Г 
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НА ИВАНУ 
ЈАГОДИЋ, 
КАНДИДАТА ЗА 
НСРС, КОЈА ЈЕ ВИШЕ  
ПУТА ТОКОМ ДАНА 
ОБИЛАЗИЛА ТО БМ; 
167А011-КАНДИДАТ 
СДА ВИЛДАНА 
ТРБОВИЋ ПОМОГЛА 
ПРИ ГЛАСАЊУ 
НЕПИСМЕНОМ 
ЛИЦУ; 167А006 НА 
БС СЕ НАЛАЗИ 
УМРЛО ЛИЦЕ  
КАДРИЋ ХИДАЈЕТ 

32 

СТРАНКА ЗА 
БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 
САРАЈЕВО 
20.10.2010.г. 
путем факса                   
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
375/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтијевају 
поновно бројање 
на БМ 032А009 
Град Лијева Обала 
4-Сански Мост 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица 

НЕ / / / / К.Ш 

33 

ЏЕВАД 
ХАМЗИЋ-
КАНДИДАТ 
СТРАНКЕ ЗА 
БИХ 
20.10.2010.г. 
путем факса                   
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
376/10 од 
20.10.2010
.г. 

Према усменој 
изјави једног 
члана БО на БМ 
039А016-
Миљановци у 
Тешњу 
дописивани 
гласови другим 
кандидатима, а и 
на појединим БМ 
у Зеници 
извршене преваре 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ / / / / А.А 
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34 

ПДП БАЊА 
ЛУКА И 
КОАЛИЦИЈА 
ЗАЈЕДНО ЗА 
СРПСКУ 
20.10.2010.г. 
ПУТЕМ 
ФАКСА-                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
365/10 и 
362/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање гл. 
листића за члана 
Предсједништва 
из РС, јер на 
основу података 
ЦИК БиХ Небојша 
Радмановић добио 
295.624 гласа, а 
Младен Иванић 
285.927 гласова. 
Према 
записницима ОИК 
утврђен велики 
број неважећих гл. 
листића 

ОБЈЕДИЊЕ
Н 365 И 362               
Закључак од 
20.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун и 
Одлука ЦИК 
БиХ од 
20.10.2010.г 
којом се 
наређује 
поновно 
бројање за 
члана 
Предсједниш
тва 

/ / / 

ДА на 
Закључ
ак 
21.10.2
010.г. 

ИЖ-85/10 
од 
26.10.2010
.г. -жалба 
се 
одбацује  

З.К 

35 

СНСД ОО 
СОКОЛАЦ 
20.10.2010.г. 
путем факса                   
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
367/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на свим 
БМ у општини 
Соколац за 
кандидата СНСД 
за НС РС Бојана 
Тошића, јер се 
подаци 
посматрача не 
слажу са подацима 
ОИК Соколац 

Закључак од 
20.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица 

НЕ / / / / З.К 
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36 

ДНС БАЊА 
ЛУКА 
20.10.2010.г. 
путем факса               
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
366/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
009Б029 за ниво 
521 за кандидата 
ДНС Вучета 
Миленка  

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ НЕ НЕ / / А.Р 

37 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 
САРАЈЕВО 
20.10.2010.г.  
лично-ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
368/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
130А020 Пазарић 
1 за ниво 
Скупштине 
Кантона Сарајево 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

1. НА БМ 130А020 
ГЛАСАЧ ПОКУШАО 
СУГЕРИСАТИ ЖЕНИ 
ЗА КОГА ДА ГЛАСА, 
У ЧЕМУ ЈЕ 
СПРИЈЕЧЕН, НАКОН 
ЧЕГА ЈЕ ПОДЕРАО 
СВОЈЕ ЛИСТИЋЕ, ТЕ 
ОД ЖЕНЕ УЗЕО 
ГЛ.ЛИСТИЋЕ И 
ОДЛОЖИО ПОРЕД 
КУТИЈЕ И        
2. ГЛАСАЧ 
ПОКУШАО 
СУГЕРИСАТИ ЖЕНИ 
ЗА КОГА ДА ГЛАСА, 
У ЧЕМУ ЈЕ 
СПРИЈЕЧЕН, НАКОН 
ЧЕГА ЈЕ ПОДЕРАО 
СВОЈЕ ЛИСТИЋЕ, ТЕ 
ОД ЖЕНЕ УЗЕО ГЛ. 
ЛИСТИЋЕ И 
ОДЛОЖИО ПОРЕД 
КУТИЈЕ 

НЕ НЕ / / Л.П 
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38 

ПДП ОО БАЊА 
ЛУКА 
21.10.2010.г. 
путем факса -
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
377/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање у ИЈ 
Србац, Лакташи, 
Градишка за 
двојицу 
прворангираних 
кандидата за НС 
РС ИЈ1 

Закључак од 
21.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  и 
Одлука од 
21.10.2010.г. 
којом се 
наређује 
поновно 
бројање 

Лакташи БМ 011Б004-
НЕДОСТАЈЕ ЈЕДАН 
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ 
ЗА НИВО 500; 
011Б012-ЈАЧИМОВИЋ 
ГОЈКО ИЗ СДС И 
ЖИВОРАД АРСЕНИЋ 
ИЗ СРС ДОШЛИ НА 
БМ И ХОДАЛИ У 
КРУГУ БМ; Градишка 
БМ 010Б035А-
ПОСМАТРАЧ 
ОМЕТАО БИРАЧЕ 
ПРИЛИКОМ 
ГЛАСАЊА; 010Б036 
НЕДОСТАЈЕ ЈЕДАН 
ЛИСТИЋ ЗА  НС РС; 
010Б028- 
(ЗАПРИМИЛИ 299 
ЛИСТИЋА, 
НЕДОСТАЈЕ 1); 
010Б071 ПРИГОВОР 
ПОСМАТРАЧА СДС 
НА БРОЈАЊЕ 
ГЛАСОВА ЈЕР ТВРДИ 
ДА ИМА ВИШЕ 
ИЗБРОЈАНИХ 
ГЛАСОВА НЕГО 
БИРАЧА УПИСАНИХ 
У ТОМ БИРАЧКОМ 
МИЈЕСТУ А ШТО БО 
НЕГИРА 

СРБАЦ-
ДА; 
ЛАКТА
ШИ-НЕ; 
ГРАДИ
ШКА-
НЕ 

ДА / / О.Г 



    
 

299 
 

39 

СМАИЛ 
БЕГИЋ-
АКРЕДИТОВАН
И ПОСМАТРАЧ 
НА 
БМ002А018Б 
21.10.2010.г. 
путем факса 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
387/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
002А018Б-Стијена 
у Цазину, јер је 
према његовим 
информацијама 
упитан цјелокупни 
процес гласања на 
том БМ 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

НЕ НЕ / / / Л.П 

40 

СДП БИХ 
21.10.2010.г. 
путем факса   
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
388/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање за 
различите нивое 
власти на подручју 
РС, за Парламент 
БиХ  на више БМ 
у Брчко Дистрикту 
и ИЈ 
Градачац/Пелагић
ево БМ Горња 
Трамошница 

Закључак од 
23.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун;                     
ЦИК на 
75.сједници 
од 
27.10.2010.г 
донио 
закључак 
којим се 
жалба 
одбацује као 
неблаговрем
ена 

200Ц016-НЕПОЗНАТО 
ЛИЦЕ ИСПРЕД БМ  
ДИЈЕЛИЛО ЛЕТКЕ 
СДА; 200Ц110А 
ПОГРЕШНО ЈЕДНОМ 
ЛИЦУ ИЗДАТ СЕТ 
ЛИСТИЋА ЗА 
ОПЦИЈУ РС 
УМЈЕСТО СЕТА ЗА 
ФБИХ; 200Ц008-
ПОСЛИЈЕ 
ЗАТВАРАЊА БМ 
БРОЈ ГЛАСАЧКИХ 
ЛИСТИЋА СЕ НИЈЕ 
СЛАГАО СА БРОЈЕМ 
ПОТПИСА; 200Ц063-
ГРЕШКА ПРИЛИКОМ 
ИЗДАВАЊА 
ГЛАСАЧКИХ 
ЛИСТИЋА; 200Ц025-
НЕСЛАГАЊЕ БРОЈА 
ЛИСТИЋА СА 
БРОЈЕМ ГЛАСАЧА 

/ / 

ДА 
26.10.2
010.г-
НАДЛ
ЕЖН
ОСТ 
ЦИК 
БИХ; 
ДА 
29.10.2
010.г. 
на 
Закљу
чак 
ЦИК 
од 
27.10.2
010.г. 

ИЖ-
100/10 од 
02.11.2010
.г -жалба 
се одбија 

А.Р 
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41 

СДА ЈАЈЦЕ 
21.10.2010.г. 
путем факса 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
389/10 од 
21.10.2010
.г. 

Не слажу се 
подаци ОИК 
Бугојно, Травник, 
Г.Вакуф Ускопље 
са подацима Цик 
везано за 
кандидата Бајру 
Макића, 
кандидата за 
Скупштину СБК 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

/ / / / / Л.П 

42 

ЂОКАНОВИЋ 
МИРЈАНА-
АКР.ПОСМАТР
АЧ СРС 
др.В.ШЕШЕЉ; 
ДАВИДОВИЋ 
НЕЂО -  
АКР.ПОСМАТР
АЧ СНСД; 
МИТРОВИЋ 
ИГЊАТИЈЕ -
АКР.ПОСМАТР
АЧ СНСД;  
МИЛОШ 
ИГЊИЋ; 
СТЕВАН 
САНДИЋ     
21.10.2010.г 
лично            
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
390/10 од 
21.10.2010
.г 

На БМ 023Б001 
општина Доњи 
Жабар кандидат 
Ђокановић 
Никола нема нити 
један глас, а она 
лично гласала за 
њега и он је гласао 
за себе. 
Неправилности 
примијетила и код 
кандидата СНСД 
на БМ 
023Б001,БМ 
023Б003, БМ 
054Б004   

Одлука од 
22.10.2010.г. 
којом се 
усвајају 
захтјеви 
акредитовани
х посматрача 
и  наређује се 
поновно 
бројање 

/ / / / / А.А 
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43 

ЋОРАЛИЋ 
ХАСАН и 
ЋОРАЛИЋ 
ХУСЕИН-
ПОСМАТРАЧ 
БПС ЦАЗИН 
21.10.2010.г.  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
395/10 од 
21.10.2010
.г. 

На БМ 002А054Ц-
БМ 002А054А-На 
БМ 002А054Б-
Ћоралићи 
2Ћоралићи 2 
упитан цјелокупни 
изборни процес, а 
сазнао да су се 
неправилности 
дешавале на 
подручју цијеле 
општине Цазин 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјеви 
одбацују као 
непотпуни 

/ / / / / А.Р 

44 

ОИК ДОЊИ 
ЖАБАР 
21.10.2010.г   
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
396/10 од 
21.10.2010
.г 

На БМ 023Б001 и 
023Б003 уочили 
неправилности у 
раду БО на 
споменутим БМ 
што су уочили и 
посматрачи 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / / / А.Ј 

45 

ХАМИДОВИЋ 
МУСТАФА-
АКР.ПОСМАТР
АЧ СБИХ У 
БРЧКО 
ДИСТРИКТУ   
21.10.2010.г   
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
397/10 од 
21.10.2010
.г 

На БМ 200Ц058Р 
Ивици-уочио 
неправилности у 
раду-слаба 
организација 
довела до повреда 
Изборног закона 
БиХ 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / / / А.Ј 

46 

СДА ОО 
МАГЛАЈ 
21.10.2010.г  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
398/10 од 
21.10.2010
.г 

На БМ 042А001, 
042А013, 
042А022, 042А025 
и 042а027 уочене 
неправилности на 
обрасцима  за 
збирне резултате, 
нарочито за 
кандидата СДА 
Осмић Мухамеда 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица 

/ / / / / Б.Д 
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47 

НАРОДНА 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 
БРОД 
21.10.2010.г  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
399/10 од 
21.10.2010
.г 

На БМ 016Б005, 
016Б015, 016Б023 
и 016Б025 траже 
поновно бројање 
јер су уочили 
неправилности у 
раду чланова БО-
гђа Душанка 
Костадиновић 
нема нити један 
глас а сама за себе 
гласала 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

/ / / / / З.К 

48 

АХМЕТСПАХИ
Ћ САФЕТ, 
ШЉИВО 
НЕДЕЉКА, 
ЕДИН 
СИЈЕРЧИЋ, 
ШЕХИЋ ИНЕС, 
АЛДЕН 
МУМИНОВИЋ, 
МИТХАТ 
ШОГОЉ, 
МИРЗА 
БЕЧИРЧИЋ   
АКР.ПОСМАТР
АЧ СББ 
21.10.2010.г  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
380/10 од 
21.10.2010
.г 

На БМ 1737А011,  
БМ 136А020,  БМ  
137А036, БМ  
130А001, БМ  
133А125, БМ  
136А003,136А011   
кандидат СББ 
Един Мемић 
оштећен за 100 
гласова 

Одлука од 
22.10.2010.г 
којом се 
усвајају 
захтјеви 
акредит.посм
атрача на БМ 
130А001,133
А125, 
136А003, 
136А011, 
136А020, 
137А011 и 
137А036 и 
наређује се 
поновно 
бројање 
гласова за 
кандидата 
СББ Мемић 
Едина 

/ / / / / З.К 
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49 

ДЕМОКРАТСК
А НАРОДНА 
ЗАЈЕДНИЦА 
ДНЗ 
В.КЛАДУША 
21.10.2010.Г 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
386/10 од 
21.10.2010
.г 

На БМ 001А004, 
001А009А, 
001А011, 
001А020, 
001А023, 
001А024, 
001А026, 
001А029А, 
001А031, 
001А033, 
001А034, 
001А039, 
001А041, 
001А049, 
002А011, 
002А031Б, 
002А037, 
002А046, 
002А052, 030А005 
траже 
пребројавање за 
кандидата ДНЗ 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / 
ДА-
25.10.2
010.г 

ИЖ-89/10 
од 
26.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

А.А 

50 

ОИК БУЖИМ 
21.10.2010.г 
путем факса                  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
402/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за поновно 
бројање на БМ 
005А007Б-
Коњодор у ИЈ 
Бужим за изборни 
ниво 401 

Одлука од 
22.10.2010.г 
којом се 
усваја захтјев 
ОИК Бужим 
и наређује 
поновно 
бројање за 
кандидате 
СБиХ, СДА, 
А-СДА, СББ 
БиХ на БМ 
005А007Б 

/ / / / / О.Г 
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51 

СТРАНКА ЗА 
БИХ ОО 
БИХАЋ 
21.10.2010.г. 
путем факса                
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
401/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за поновно 
бројање на БМ 
003А018 и 
003А019 у ИЈ 003 
Бихаћ 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
непотпун 

/ / / / / Л.П 

52 

ШАБАНОВИЋ 
АМЕЛ-
ПОСМАТРАЧ 
СТРАНКЕ ЗА 
БИХ 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
405/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за 
пон.бројање на 
БМ 200Ц105Р-
Бродуша 
Суљагића Сокак 
дио 2-Брчко 
Дистрикт 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / / / А.Р 

53 

СДА 
САРАЈЕВО-
21.10.2010.г. 
путем факса  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
403/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за пон. 
бројање за 
Представнички 
дом ПСБИХ, 
предсједника и 
потпредсједника 
РС, НСРС за 
редовна бирачка 
мјеста   

Одлука од 
22.10.2010.г 
којом се 
захтјев одбија 
јер је 
неоснован 

/ / / 
ДА 
29.10.2
010.г 

ИЖ-
105/10 од 
02.11.2010
.г -жалба 
се одбија 

З.К 

54 

ХДЗ БИХ 
21.10.2010.г. 
путем факса                  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
410/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за пон. 
бројање за 
Посавски кантон 
ИЈ Кантон 202-
листића из 
одсуства, 
мобилних тимова, 
непотврђених, 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / 
ДА 
25.10.2
010.г 

ИЖ-92/10 
од 
27.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

А.Р 
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ДКП и поштом 

55 

НУКИЋ НУРА 
И ОСМИЋ 
МЕРСАД-
ПОСМАТРАЧИ 
СБИХ 
21.10.2010.г. 
путем факса                    
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
406/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
200Ц059Р Ивици 
дио 2 у Брчко 
Дистрикту због 
лоше организације 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / / / А.А 

56 

ЈАШАРЕВИЋ 
ЏЕВАД-
ПОСМАТРАЧ 
СББ БРЧКО Д. 
21.10.2010.г. 
путем факса             
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
408/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
200Ц016Р 
Бродуша-уочене 
неправилности и 
лоша организација 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / / / Л.П 
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57 

СТРАНКА ЗА 
БИХ ОО 
БОС.ПЕТРОВА
Ц 21.10.2010.г. 
путем факса                
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
409/10 од 
21.10.2010
.г. 

У резултатима 
ОИК Б.Петровац 
уочили да нису 
урачунати гласови 
из иностранства и 
мобилних тимова 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / Б.Д 

58 

ЉУБИЈАНКИЋ 
АЛЕМ-
ПОСМАТРАЧ  
21.10.2010.г. 
путем факса             
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
415/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за 
пон.бројање на 
БМ 002А050-
Цазин 

Закључак од 
22.10.2010.г.   
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / / / Б.Д 

59 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК ЗЕ-
ДО КАНТОН 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
414/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за 
пон.бројање на 
БМ 093А068 
Одмут 2-Зеница 
јер се резултати 
посматрача не 
подударају са 
резултатима ЦИК 
БиХ 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / Б.Д 
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60 

ПДП Б.ЛУКА 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
411/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
034Б081-Крмине-
јер многи бирачи 
нису остварили 
бирачко право, 
излазност на овом 
БМ неуобичајено 
висока 

Закључак од 
23.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун, а 
ЦИК по 
служб. 
дужности 
налаже 
поновно 
бројање 
листића на 
БМ 034Б081 

/ / / / / А.Ј и Л.П 

61 

ПДП Б.ЛУКА 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
412/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за 
пон.бројање на 
БМ 034Б030, 
034Б046, 
034Б168А, 
034Б168Б, 
034Б169, 
034б067А, 
034Б067Б, 
034Б068, 
034Б070А, 
034Б070Б, 
034Б117, 034Б212 

Закључак од 
23.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун 

/ / / / / А.Ј 

62 

ПДП Б.ЛУКА 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
413/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
034Б082 Крупа на 
Врбасу1 и 
034Б083 Крупа на 
Врбасу 2 

Одлука од 
23.10.2010.г. 
којом се 
захтјев 
прихвата и 
наређује 
поновно 
бројање 

/ / / / / А.Ј 
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63 

ХСП-
ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА 
МОСТАР 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
404/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање у ИЈ 
Града Мостара и 
пон. бројање 
гласова који су 
дошли путем 
поште и из ДКП за 
сва 4 нивоа власти 

Одлука од 
23.10.2010.г. 
којим се 
захтјев одбија 
јер је 
неоснован 

/ / / / / Р.Ш 

64 

ХСС-НХИ 
САРАЈЕВО 
21.10.2010.г. 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
416/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање за 
предсједника РС 

Одлука од 
23.10.2010.г. 
којим се 
захтјев одбија 
јер је 
неоснован 

/ / / 
ДА-
27.10.2
010.г  

ИЖ-97/10 
од 
29.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

Б.Д 

65 

ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА 
МОСТАР 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
417/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање у ИЈ 
Фојница, Витез и 
Травник као 
поновно бројање 
гласова 
пристиглих путем 
поште, и и з ДКП 
за ниво 
Скупштина СБК  

Одлука од 
22.10.2010.г. 
којом се 
наређује 
поновно 
бројање 

/ / / / / А.Р 
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66 

СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
419/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање за НСРС у 
ИЈ 1 

Одлука од 
23.10.2010.г. 
којим се 
захтјев одбија 
јер је 
неоснован 

/ / / / / О.Г 

67 

СДС ОО 
ЉУБИЊЕ 
21.10.2010.г. 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
420/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање за 
кандидата Веска 
Будинчића за 
НСРС 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / А.А 

68 

ДНС БАЊА 
ЛУКА 
21.10.2010.г. 
путем факса               
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
421/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
034Б173Б-
Поткозарје  за 
ниво 
Представничког 
дома ПСБИХ за 
кандидата ДНС 
Вучета Миленка  

Одлука од 
22.10.2010.г. 
којом се 
захтјев одбија 
као 
неоснован 

/ / / / / А.Р 

69 

ЛДС САРАЈЕВО 
21.10.2010.г. 
путем факса                  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
422/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање свих 
гласова за 
Скупштину 
Тузланског 
кантона, јер је 
Коалиција СДУ, 
ЛДС и Е-5 
исувише близу 
изборног мандата 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун 

/ / / / / Л.П 
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70 

СТРАНКА ЗА 
БИХ ОО 
БИХАЋ 
21.10.2010.г. 
путем факса                
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
423/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање на БМ 
003А033А, 
003А033Б, 
003А001А, 
003А001Б, 
003А001Ц-ИЈ 
БИХАЋ; 003А060 
И 003А004-да се 
провјере гласови 
канд. Дике Бејдић 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / Л.П 

71 

ГОЈКОВИЋ 
ЉУБИША -
ЧЛАН СББ 
21.10.2010. 
путем факса 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
424/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање на БМ 
077А004 и БМ 
077А011 
Ветеринарска 
станица у 
Завидовићима 
сматра да су му 
украдени гласови 
за странку СББ 

НЕЋЕ СЕ 
ДОНОСИТИ 
НИ ОДЛУКА 
НИ 
ЗАКЉУЧАК-
УРАЂЕНО 
ОБАВЈЕШТЕ
ЊЕ ШТА ЈЕ 
ЦИК БИХ 
ПРЕДУЗЕО 
ВЕЗАНО ЗА 
НЕПРАВИЛ
НОСТ НА 
ТОМ БМ И 
УПУЋЕНО 
ПОДНОСИО
ЦУ 

/ / / / / Б.Д 
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72 

БПС САРАЈЕВО 
21.10.2010. 
путем факса 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
425/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање на свим 
нивоима јер је 
евидентна 
цјеловита 
дисхармонија у 
броју изашлих 
гласача на разним 
нивоима; посебно 
БМ 136А026 ОШ 
М.Ћ.Ћатић-
Центар Сарајево 

Закључак од 
23.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун;           
29.10.2010.г 
.ЦИК БИХ 
донио 
одлуку у 
поновном 
поступку 
којом се 
захтјев 
одбија као 
неоснован 

/ / / 

ДА 
26.10.2
010.г 
ДА 
01.11.2
010.г 
на 
Одлук
у од 
29.10.2
010.г 

ИЖ-94/10 
од 
28.10.2010
.г -жалба 
се 
уважава, 
Одлука 
ЦИК БиХ 
се 
поништав
а и 
предмет 
враћа на 
поновни 
поступак;    
ИЖ-
106/10 од 
02.11.2010
.г -жалба 
се одбија 

А.А 

73 

ПДП 
БОСАНСКО 
ГРАХОВО   
21.10.2010. 
путем факса 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
426/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање за БМ 
084А001, 084А002 
и 084А005; и то 
листића мобилног 
тима гласова у 
одсутности и 
гласова ван БиХ 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / Б.Д 
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74 

СДУ БиХ   
21.10.2010. 
путем факса 
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
427/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање за ИЈ 209-
Скупштина 
Кантона Сарајево; 
ИЈ 411 Парламент 
ФБиХ и ИЈ 513 
Парламент БиХ, 
ИЈ 203 Скупштина 
кантона Тузла, ИЈ 
201 Скупштина 
УСК 

Закључак од 
22.10.2010.г 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / 
ДА 
25.10.2
010.г 

ИЖ-88/10 
од 
26.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

А.А 

75 

ХДЗ БиХ 
МОСТАР 
21.10.2010.г. 
путем факса                  
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
428/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање за 
општину Коњиц 
ИЈ 127, ОИК није 
утврдио резултате 
како треба, ИЈ 126 
- Јабланица и ИЈ 
152, 154, 155, 
Мостар 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као  
непотпун 

/ / / 
ДА 
25.10.2
010.г 

ИЖ-90/10 
од 
27.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

А.Р 
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76 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК КО 
ТУЗЛА 
21.10.2010.г.  
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
430/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за поновно 
бројање на свим 
БМ у Живиницама 
јер је ОИК 
Живинице 
утврдила гласове 
за Илију Стојака а 
послије накнадно 
утврдила други 
број који се 
разликује у 100 
гласова 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица;                                 
Закључак од 
28.10.2010.г. 
којим се 
жалба  
одбацује као 
неблаговрем
ена  

/ / / 

ДА 
27.10.2
010.г 
ЦИК 
БИХ 
одлуч
ивао 
по 
жалби 

/ Л.П 

77 

ЗАКЉУЧАК О 
СПАЈАЊУ 
УПРАВНИХ 
СТВАРИ 
21.10.2010.г.  
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
431/10 од 
21.10.2010
.г и 05-1-
07-5-
438/10 од 
23.10.2010
.г (Одлука 
о 
поништењ
у избора у 
Чапљини) 

Спојен предмет 
број:051-07-1-
4920/10 од 
04.10.2010.г (ХДЗ 
1990 ОО Чапљина 
(БМ)  и предмет 
број:05-1-07-5-
429/10 од 
21.10.2010.г-ХДЗ 
1990/10  Мостар -
Захтјев за поновно 
бројање на БМ 
173А021А, 021 Б, 
022Б, 028, 005, 
022А, 024, 019, 
033, 026 за све 
нивое власти у 
општини 
Чапљина) 

Закључак од 
23.10.2010.г. 
о спајању 
управних 
ствари и 
Одлука којом 
се 
поништавају 
избори на 5 
БМ у 
Чапљини и 
расписују се 
поновни 
избори за 
Скупштину 
ХНК и 
наређује се 
поновно 
бројање  

/ / / / / Б.Д 
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78 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК КО 
ТУЗЛА 
21.10.2010.г.  
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
400/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање гласова за 
кандидата Стојак 
Илију на свим БМ 
у Тузли а посебно 
050А077, 050А088 
и 050А 076  

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица;                        
Закључак од 
28.10.2010.г. 
којим се 
жалба  
одбацује као 
неблаговрем
ена   

/ / / 

ДА-
27.10.2
010.г-
НАДЛ
ЕЖН
ОСТ 
ЦИК-а 

/ А.А 

79 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК КО 
ТУЗЛА 
21.10.2010.г.  
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
391/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање гласова за 
кандидата Стојак 
Илију на свим БМ 
у Сребренику јер 
је ОИК Сребреник 
починио 
неправилност 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица;                 
Закључак од 
28.10.2010.г 
којим се 
жалба  
одбацује као 
неблаговрем
ена  

/ / / 

ДА 
27.10.2
010.г- 
НАДЛ
ЕЖН
ОСТ 
ЦИК 
БИХ 

/ А.А 

80 

БОСС-
БОСАНСКА 
СТРАНКА 
21.10.2010.г. 
путем факса              
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
407/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање гласова за 
све нивое власти 
на подручју 
Тузланског 
кантона осим 
нивоа 
Предсједништва  

Одлука од 
23.10.2010.г. 
којом се 
захтјев одбија 
јер је 
неоснован 

/ / / 
ДА 
25.10.2
010.г 

ИЖ-96/10 
од 
29.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

О.Г 
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81 

БОСС-
БОСАНСКА 
СТРАНКА 
21.10.2010.г. 
путем факса              
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
418/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање гласова за 
све нивое власти 
на подручју 
Босанско -
подрињског 
кантона осим 
нивоа 
Предсједништва  

Закључак од 
23.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
непотпун 

/ / / 
ДА 
25.10.2
010.г 

ИЖ-95/10 
од 
29.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

О.Г 

82 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК КО 
ТУЗЛА 
21.10.2010.г.  
путем факса-
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
393/10 од 
21.10.2010
.г. 

Захтјев за поновно 
бројање на свим 
БМ у Калесији јер 
је ОИК Калесија 
починио 
неправилност 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица;       
Закључак од 
28.10.2010.г. 
којим се 
жалба  
одбацује као 
неблаговрем
ена   

/ / / 

ДА 
27.10.2
010.г 
ЦИК 
БИХ 

/ Б.Д 

83 

БОСС-
БОСАНСКА 
СТРАНКА 
21.10.2010.г. 
путем факса              
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
394/10 од 
21.10.2010
.г 

Захтјев за поновно 
бројање гласова за 
све ИЈ за 
Парламент ФБИХ 
и ПС БиХ са 
подручја 
Федерације и 
Захтјев за поновно 
бројање гласова за 
све нивое власти 
на подручју 
Кантона Сарајево 
осим нивоа 
Предсједништва  

Одлука од 
23.10.2010.г 
којим се 
захтјеви  
одбијају као 
неосновани 

/ / / 
ДА 
25.10.2
010.г 

ИЖ-87/10 
од 
27.10.2010
.г-Жалба 
се одбија 

З.К 
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84 

СТРАНКА ЗА 
БИХ-ЗЕ-ДО 
кантон 
21.10.2010.г. 
путем факса -
ЗАХТЈЕВ 

05-1-07-5-
392/10 од 
20.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
093А071 
Ораховица 2 
Зеница за 
г.Чолаковић 
Суљу-кандидата 
СБИХ за 
скупштину ЗЕ-ДО 
кантона 

Закључак од 
22.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица  (у 
предмету 349 
донијета 
Одлука о 
поновном 
бројању) 

/ / / / / Л.П 

85 

СУАДА 
МУЈЧИНОВИЋ 
25.10.2010.г. 
путем факса                       
ЗАХТЈЕВ  

05-1-07-5-
433/10 од 
25.10.2010
.г. 

Захтјев за 
пон.бројање на 
БМ 079А014 МЗ 
Шахићи општина 
Живинице 

Закључак од 
26.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
неблаговреме
н и поднесен 
од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / Л.П 

86 

СББ ОО 
ЈАБЛАНИЦА 
27.10.2010.г. 
путем поште                  
ЗАХТЈЕВ  

05-1-07-5-
435/10 од 
25.10.2010
.г. 

Захтјев за пон. 
бројање на БМ 
126А001 за 
кандидаткињу 
Елму Длакић за 
Скупштину ХНК 

Закључак од 
27.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
неблаговреме
н и поднесен 
од 
неовлашћено
г лица  

/ / / / / Б.Д 
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87 

СББ ОО 
ЗЕНИЦА 
27.10.2010.г 
путем факса                 
ЗАХТЈЕВ  

05-1-07-5-
437/10 од 
27.10.2010
.г. 

Приговор на 
техничку грешку, 
јер су утврдили да 
је на БМ 093А048-
Локвине 1 код 
кандидата Фехима 
Муратовића 
начињена 
техничка грешка, 
приликом уписа 
стављено да има 
"0" гласова, а он је 
ту добио 60 
гласова 

Закључак од 
28.10.2010.г. 
којим се 
захтјев 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћено
г лица и 
наређује се 
исправка 
уочене 
техничке 
грешке 

/ / / / / А.Ј 
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Прилог бр.8 -  Жалбе на одлуку о утврђивању и објављивању резултата општих избора 

     

Ред.бр. 

Подносилац 
приговора, датум 
и начин 
подношења Број предмета Наводи жалбе 

Одлука ЦИК по 
жалби 

Примједбе у 
записнику 

Рјешење Суда 
БиХ Обрађивач 

1 

ПДП ОО 
ГРАДИШКА 
20.10.2010.г. путем 
факса-ЖАЛБА 

05-1-07-5-
351/10 од 
20.10.2010.г. 

Жалба на Одлуку о објави 
резултата због поновног 
бројања за изб.ниво НСРС 301-
ИЈ 1, БМ 010Б007Б Горњи 
Подградци и за изб.ниво 
Представнички дом ПСБИХ 
521-ИЈ1 БМ 010Б057 Центар 3 
ОШ Васа Чубриловић-
Градишка 

21.10.2010.г 
упућено 
изјашњење на 
СУД БиХ 

НЕ (Али у 
записницима се 
спомињу друга 
БМ) 

ИЖ-84/10 од 
26.10.2010.г-
Жалба се одбија 

О.Г 

2 

ХДЗ 1990 ОО 
МОСТАР 
19.10.2010.г. путем 
факса-ЖАЛБА 

05-1-07-5-
357/10 од 
20.10.2010.г. 

Жалба на Одлуку о објави 
резултата због поновног 
бројања због погрешне 
примјене материјалног права 
односно кршења члана 5.29 
Изборног закона БиХ (Суд БиХ 
није ријешио њихове жалбе из 
Чапљине) 

Изјашњење Суду 
БиХ од 
22.10.2010.г 
(ОТПРЕМЉЕНО 
22.10.2010.Г) 

БМ 173А024-
Предсједник БО 
изјавио да су 
непозната лица 
убацивала листиће 
у кутију; 173А026-
бирач убацио више 
листића 

ИЖ-82/10 од 
25.10.2010.г-
Жалба се одбија 

О.Г и Ј.Х 

3 

МИЛЕ КУДИЋ-
ЧЛАН ЦИК 
20.10.2010.г лично-
ЖАЛБА 

05-1-07-5-
346/10 од 
20.10.2010.г 

Жалба због непотпуно а тиме 
погрешно утврђеног 
чињеничног стања и погрешне 
примјене материјалног права 

Изјашњење Суду 
БиХ од 
22.10.2010.г. 
(ОТПРЕМЉЕНО 
22.10.2010.Г) 

/ 

ИЖ-83/10 од 
25.10.2010.г-
Жалба се 
одбацује као 
недопуштена 

Ј.Х 
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Прилог бр. 9 - Жалбе на одлуку о измјенама и допунама одлуке о утврђивању и објављивању резултата општих избора 

 

Ред.бр. 

Подносилац 
приговора, 
датум и 
начин 
подношења 

Број предмета Наводи жалбе Одлука ЦИК по 
жалби 

Примједбе 
у 
записнику 

Рјешење Суда БиХ Обрађива
ч 

1 

БЛАЖЕВИЋ 
ЈОЗО-ХСП-
ОЏАК 
30.10.2010.г. 
путем факса-
ЖАЛБА 

05-1-07-1-5116-
1/10 од 
30.10.2010.г. 

Жалба јер  сматрају да се 
ради о грешки  по 
питању рачунања 
гласова за г. Блажевић 
Јозу и Андачић Мартина 

Отпремљено 
изјашњење на Суд 
БиХ 01.11.2010.г. 

/ 
ИЖ-101/10 од 02.11.2010.г-
Жалба се одбацује као 
недопуштена 

о.г 

2 

ПДП БАЊА 
ЛУКА 
30.10.2010.г. 
путем факса-
ЖАЛБА 

05-1-07-1-5116-
1/10 од 
30.10.2010.г. 

Жалба због повреде 
материјалног права и 
због неједнаког приступа 
у доношењу одлуке  у ИЈ 
Чапљина и ИЈ Бања Лука 

Отпремљено 
изјашњење на Суд 
БиХ 01.11.2010.г. 

/ ИЖ-103/10 од 02.11.2010.г-
Жалба се одбија о.г 

3 

ЕДИМ 
МЕМИЋ 01 
.11.2010.г. 
путем поште-
ЖАЛБА 

05-1-07-1-5116-
1/10 од 
30.10.2010.г. 

Жалба због повреде 
материјалног права и 
погрешно утврђеног 
чињеничног стања 

/ / 
ИЖ-99/10 од 02.11.2010.г-
Жалба се одбацује као 
недопуштена 

М.С 

 
 
 
 
 
 

 


