ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
ЧЛАНОВИМА

ИЗВЈЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СА СЈЕДНИЦА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, КОЛЕГИЈА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИЗВЈЕШТАЈ О НАЈВАЖНИЈИМ
АКТИВНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.01.2020. ГОДИНЕ

I.

Извјештај о реализацији закључака са сједница Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине за период 01.01.2020. – 31.01.2020. године

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у периоду од 01.01. – 31.01.2020. године
одржала је 4 сједнице од којих 3 редовне и 1 коресподентну хитну сједницу.

На тим сједницама укупно је донесено или примјено к знању:
-

Одлуке
Закључци

29
8

Одлуке:
Престанак, одбијање и додјела мандата
Одлука о одбијању и додјели мандата – ПСБиХ – 1
Одлука о престанку и додјели мандата – Парламент ФБиХ – 2
Одлука о одбијању и додјели мандата – Народна скупштина РС – 1
Одлука о одбијању и додјели мандата – Скупштина Града Добој - 2
Одлука о престанку и додјели мандата – Градско вијеће Ливно – 1
Одлука о престанку мандата – ОВ Бусовача - 1
Одлука о престанку и додјели мандата – ОВ Бановићи – 1
Рјешење давање/недавању сагласности везана за именовање чланова,
замјенских чланова и предсједника ГИК/ОИК
Сагласност на рјешење ОВ Бановићи – именовање предсједника
Сагласност на рјешење ОВ Бусовача– именовање 1 члана
Сагласност на рјешење ОВ Травник– именовање 1 члана

Број
одлука:

9

5

Сагласност на рјешење СО Козарска Дубица– разрјешење 1 члана
Сагласност на рјешење СО Козарска Дубица– именовање 1 члана
Одлуке везане за поступак јавних набавки
(Привремени План набавки)
Одлука о упису/испису у ЦБС
Упис: 5
Испис: 1
Одлука о усвајању Мапе пословних процеса и утврђивање Регистра ризика и
Плана контроле ризика ЦИК БиХ
Одлука о именовању Комисије за пријем, евиденцију и поступање са
пријавама корупције и неправилности
Одлука о усвајању измјена и допуна листе категорија регистратурне грађе са
роковима чувања у ЦИК БиХ
Укупно:
Закључци:
Извјештај о реализацији закључака са сједница ЦИК БиХ за период 1.1. 31.12.2019. године
Закључци везани за ОИК Илиџа и ОИК Завидовићи – на 2. сједници враћени
ради додатног разматрања на колегију, на 3. сједници нису донесена рјешење,
разматрати на сједници на којој буду присутни сви чланови
Радни закључак
- започети са активностима око обиљежавања „Свјетског дана избора“
- осигурати стенограм 3. сједнице Представничког дома ПС БиХ, која је
одржана 16. јануара 2020. године
- објединити и сортирати све чланке из Пресс цлипинга, објављене у
протекла два мјесеца, у складу са упутама које су изнесене на 3.
сједници ЦИК БиХ
Укупно:

1
6

1
1
1
24

1
4

3

8

Нереализовани закључци:
1.

3. сједница одржана 21.01.2020. године

ЦИК БиХ није донијела Рјешење у предмету ОИК Илиџа и ОИК Завидовићи. Наведена
рјешења разматрати на некој од наредних сједница на којој буду присутни сви чланови

II. Извјештај о реализацији закључака са колегија Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине за период 01.01.2020. – 31.01.2020. године

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у периоду од 01.01. – 31.01.2020. године
одржала је 2. колегија. На колегију је укупно разматрано 29 разних активности. Донесено
је 26 закључака и 3 информације су примљене к знању.

Рализовани закључци
Дјеломично реализовани закључци
Није реализовано
У току
Примљено к знању
Укупно:

14
1
1
10
3
29

Реализација закључака у току:
Успостава Он – лине ресурсног центра;
Организација промоције брошуре “Жене на изборима у БиХ”;
Меморандум о сарадњи са ИФЕС-ом;
Израда брошуре са конференције на тему „Централни бирачки списак“;
Обука запосленика у Центрима за бирачки списак;
Састанак г. Елдара Мујановића са представницима Службе за ревизију;
Организација састанка са градоначелником града Бања Лука, предсједником ГВ
Бања Лука и представницима ГИК Бања Лука;
8. Провођење пројекта „Подршка ЕУ Стратегији и Акционом плану побољшања
интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса“;
9. Ажурирање базе података Венецијанске комисије ВОТА;
10. Организација Свјетског дана избора.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Није рализовано:
1. Организација ПРЕСС конференције за свјетски дан избора.

III. Извјештај о реализацији најважнијих активности Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине за период 01.01.2020. – 31.01.2020. године

1. Организација округлог стола „Сарадња Централне изборне комисије Босне и
Херцеговина са тужилаштвима у Босни и Херцеговини“.
Округли стол одржан у Мостару у периоду 22. – 24.01.2020. године.
2. Организација ТАИЕX радионице „Финансирање политичких странака – искуства и
наредни кораци“.
Радионица одржана у периоду 27. – 28.01.2020. године.

3. Извјештај о проведби закона из надлежности Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.
Службе су у обвези да доставе инпуте за извјештај до 05.02.2020. године.
4. Издано је 9 прелиминарних извјештаја за 2018. годину везаних за ревизију
финансирања политичких странака.
5. Извршене су двије теренске ревизије. Још двије су биле најављене али су најаве
враћене.
6. Достављена ургенција Основном суду у Бања Луци за брисање 7 политичких
странака из регистра.
7. Припрема документа Мапа пословних процеса, Регистар ризика и План контроле.
Документи усвојени на 3. сјендици Централне изборне комисије БиХ 21.01.2020.
године.
8. У периоду од 27. – 29.01.2020. године предсједник и један члан Централне изборне
комисије
Босне
и
Херцеговине
учествовали
на
конференцији
„Субрегионална перспектива на рјешавање изборних препорука везаних за
регистрацију бирача - изазови и добре праксе“. Конференција организована од
стране ОСЦЕ/ОДИХР-а у Варшави.
9. У току је поступак архивирања трајне грађе и издвајања безвриједне грађе Централне
изборне комисије БиХ за 2004. и 2005. године као и гласачког материјала из
складишта.
10. Врши се надоградња софтвера за складиште, за бирачке одборе и за ЦБС.
11. Анализе неважећих гласачких листића. Тренутно је извршена анализа за 238
гласачка мјеста од планираних 300.
12. У току је миграција система Виндовс 10 са Виндовс 7 те СКУЛ база података.
13. Извршено је тестирање апликације „Имовински картони“. Извјештај о извршеном
тестирању је достављен испоручитељу ради надоградње апликације.
14. Започете су припремне активности у циљу чишћења складишта.
15. У току су активности интерне ревизије коју проводи Јединица за интерну ревизију
Парламентарне скупштине БиХ.

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗРАДИО
Горан Мишковић
Генерални секретар

