
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ 

ЧЛАНОВИМА 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ, КОЛЕГИЈА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИЗВЈЕШТАЈ О НАЈВАЖНИЈИМ АКТИВНОСТИМА 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.03. – 31.03.2020. ГОДИНЕ 

 

I. Извјештај о реализацији закључака са сједница Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине за период 01.03.2020. – 31.03.2020. године  

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у периоду од 01.03. – 31.03.2020. године 

одржала  је три сједнице и то једну редовну и двије хитне сједнице. 

На тим сједницама укупно је донесено или примљено к знању: 

- Одлуке:                          25 

- Закључци :                       5 

- Извјештаји/информације:     4 

Одлуке: Број 

одлука: 

Престанак, одбијање и додјела мандата: 

- Одлука о престанку и додјели мандата  

(Представнички дом Парламента Федерације БиХ; Скупштина ХНК; 

ГВ Тузла; ОВ Сребереник; СО Дервента; СО Милићи 2 одлуке; ГВ 

Грачаница 2 одлуке; ОВ Хаџићи; ОВ Посушје)  

- Одлука о одбијању и додјели мандата   

(ГВ Тузла; СО Источна Илиџа, СО Лопаре)  

 

 

 

 

 

14 

Рјешење о давању/недавању сагласности везана за именовање чланова, 

замјенских чланова и предсједника ГИК/ОИК:  

- Сагласност на рјешење 

(СГ Градишка – разрјешење 1 члан, именовање 1 члан; СО И.Стари 

Град – именовање 1 предсједника; ОВ Маглај – разрјешење 1 чланице; 

СО Модрича – разрјешење 1 члана; ГВ Високо – именовање 1 чланице; 

СО Братунац – именовање 1 члана; ОВ Кључ – разрјешење 1 члана)  

 

 

 

 

 

8 

Одлука о утврђивању извода из ЦБС-а за потребе избора за тијела локалне 

самоуправе (Босански Петровац)    

 

1 



Одлука о избору предсједнице ЦИК БиХ  1 

 

Одлука о поступању ЦИК БиХ у циљу осигурања заштите живота и здравља 

упослених због опасности од могуће појаве епидемије заразне болести 

проузроковане коронавирусом (ЦОВИД-19). 

1 

 

Укупно: 25 

 

Закључци: 

Радни закључак  

 -  да служба припреми потпуне статистике тренутног стања у изборним 

     комисијама са приједлозима мјера те пресјек стања усвојених буџета 

за   провођење Локалних  избора 2020. године. 

- да се за потребе колегија  достави информација о проведеним 

активностима ажурирања ЦБС-а 

- да се од ОИК-а који се налазе у кругу 50 км од Сарајева затражи 

информација о планираним организацијама избора у МЗ до деветог 

мјесеца ове године 

- да служба припреми информацију о тренутном стању ЈИИС БиХ, 

модулима који се користе, проблемима у раду, те приједлозима мјера 

које је потребно предузети у побољшању модула 

4 

ЦИК БиХ је донијела радни закључак да се изборним комисијама упути допис 

у којем ће их се упознати да је изабрана нова предсједница, обавијестити о 

новом режиму рада ЦИК БиХ и о мјерама које сами требају предузети за 

обезбјеђиавање минимума процеса рада. 

1 

Укупно: 5 

 

Извјештаји/Информације (усвојени ли примљени к знању): 

Извјештаји о извршеним провјерама предложеног кандидата за функцију 

министра или замјеника министра  у СМ БиХ 

1 

Извјештаји о реализацији одлука и закључака са сједница и колегија ЦИК БиХ 

и извјештаји о реализацији најважнијих активности ЦИК БиХ у фебруару 

2020. године 

1 

ЦИК БиХ је примила к знању Информацију о стању попуњености изборних 

комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини на дан 5. 3. 

2020. године, са напоменом да ће се предложене мјере додатно размотрити и 

примијенити када се за то стекну услови. 

1 

ЦИК БиХ је примила к знању Информацију о буџетима градова и општина 

везаних за потребе провођења Локалних избора 2020. године, са напоменом да 

ће предложене мјере бити примијењене када се за то стекну услови. 

1 

Укупно: 4 

 

 

Статус реализације: 



- У току је реализација закључка о проведеним активностима на ажурирању ЦБС-а. 

- Дјеломично је реализован сљедећи закључак: 

 

„да се од ОИК-а који се налазе у кругу 50 км од Сарајева затражи информација о 

планираним организацијама избора у МЗ до деветог мјесеца ове године“ 

Контактирана је  половина ОИК-а и ни један од прозваних ОИК-а није имао 

планиране изборе за МЗ до деветог мјесеца. Након 18.3. због ситуације везане за 

ЦОВИД 19 нису даље контактирани ГИК/ОИК по овом питању.  

Све остале одлуке и закључци су реализовани 

 

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. – 31.03.2020. године 

одржала је 10 колегија на којима су донесена 64 закључка. 

 

Реализовани закључци 49 

У току 15 

Укупно: 64 

 

 

Статус реализације закључака „у току“ из 

ранијег периода: 

Статус реализације: 

Успостава Он – лине ресурсног центра; 

 

Изабран је извођач радова од стране 

међународне организације УН Вумен и 

то Кукие Лаб, из Њемачке која ће радити 

на изградњи онлине ресурсног центра за 

ЦИК 

Меморандум о сарадњи са ИФЕС-ом Дана 04.03.2020. године достављен 

дорађени приједлог од стране ИФЕС-а. 

ИФЕС треба да достави информацију о 

овлаштеном потписнику. 

Израда брошуре са конференције са темом 

Централни бирачки списак; 

 

Припремљен нацрт брошуре. 

Формиран редакторски тим. 

Обука запосленика у Центрима за бирачки 

списак (1 закључак и у 2. мјесецу); 

 

Отказана обука планирана у 3. мјесецу 

због ситуације са вирусом ЦОВИД-19. 

Служба припремила Методологију за 

одржавање он – лине обуке. 



Организација састанка са градоначелником 

града Бања Лука, предсједником ГВ Бања 

Лука и представницима ГИК Бања Лука; 

Није усаглашен термин одржавања 

састанка 

Провођење пројекта „Подршка ЕУ Стратегији 

и Акционом плану побољшања интегритета, 

транспарентности и ефикасности изборног 

процеса“ 

 

Активности настављене у складу са 

раније утврђеном динамиком. 

Подршка Савјета Европе провођењу 

Локалних избора 2020. године 

Послан упит Савјету Европе у вези 

статуса номинација пријелога 

Активности на чишћењу складишта 

(2 закључка у 2. мјесецу) 

Расписан позив за доставу понуда за 

откуп папира из складишта. Рок за 

доставу понуда је 12.03.2020. године. 

Пристигле 4 понуде. Комисија за избор 

најповољнијег понуђача припремила 

Извјештај који би требао бити разматран 

на некој од наредних сједница ЦИК БиХ 

Статус реализације закључака „у току“ из 3. мјесеца 

 

Увеђење процедура и осигурање подршке и 

особља за редовно тестирање и провјеру 

функционалности агрегата, набавка и замјена 

уништеног хардвера, да се изврши 

одговарајућа дијагностика хардвера и 

софтвера, те набавка и инсталација резервног 

Онбоард администратора. 

Службеници Службе за заједничке 

послове извршили преглед агрегата и 

доставили Извјештај. 

Припремљен реферат за набавку 

оштећених хардвера. 

План поступања по препорукама интерне 

ревизије  

1 препорука проведена остале препоруке 

у припреми 

Припреме подзаконских аката потребних за 

провођење Локалних избора 2020. године. 

Од стране колегија разматрани сљедећи 

подзаконски акти: 

- Правилник о пријави и условима 

за овјеру политичких субјекта за 

Локалне изборе 2020. године; 

- Одлука о висини таксе за овјеру 

за учешће на Локалним изборима 

2020. године; 

- Одлука о логу ЦИК БиХ који ће 

се користити за Локалне изборе 

2020. године; 

 

Припремљени приједлози измјена и 

допуна: 

- Правилник о провођењу избора у 

БиХ; 



- Одлука о дипломатско – 

конзуларним представништвима 

Босне и Херцеговине, у којима се 

планира организовање гласања за 

Локалне изборе 2020. године: 

- Правилник о утврђивану 

квалификација и поступку 

именовања чланова бирачких 

одбора. 

- Правилник о начину и трајању 

ангажовања додатног особља за 

припрему и провођење  Локалних 

избора 2020. године 

- План запошљавањ додатног 

особља. 

 

РАК доставио мишљење да нема 

потребама за измјенама и допунама 

Правилника о медијском представљању 

политичких субјеката у периоду од дана 

расписивања избора до дана одржавања 

избора;. 

Формирање радне групе са Министарством 

вањских послова БиХ која ће радити на 

припреми избора у ДКП 

Министарство вањских послова БиХ 

доставило номинацију чланова ове 

институције у радну групу 

Припрема додатног постера  за Локалне 

изборе „Правила рада бирачког одбора“ 

Нису започете активности 

Припрема презентације о ЈИИС апликацији за 

чланове ЦИК БиХ и запослене 

Активност планирана до 30.04.2020. 

године 

Припремити информацију о ИТ рјешењима 

која требају омогућити несметан рад 

институције приликом проведбе 

рестриктивних мјера (он лине састанци, 

сједнице, протокол, приступ базама података, 

едукације) 

Није припремљена информација али у 

пракси успостављен систем одржавања 

сједница, колегија и састанака са 

представницима међународних 

организација путем апликација вибер, 

скајп и зум. Успостављен контакт са 

твртком Цисцо у циљу успоставе Вебекс 

платформе. 

Службеницима који раде од куће 

омогућен приступ на даљину 

рачунарима и базама података у 

сједишту ЦИК БиХ. 

Припремљено Упутство за приступ на 

даљину. 

Припремљена методологија за 

одржавање он – лине обуке за запослене  

у Центрима за бирачки списак.  



Интерни извјештај о наплаћеним и 

ненаплаћеним приходима ЦИК БиХ у периоду 

01.01. – 31.12.2019. године. 

Извјештај враћен са колегија са 

сугестијама за дораду. 

Припрема Извјештаја у току. 

Извјештај о провођењу закона из надлежности 

ЦИК БиХ 

Први нацрт Извјештаја разматран на 

колегију. 

Извјештај на доради у складу са 

сугестијама са колегија 

Затражити од чланова колегија оба дома, 

предсједавајућег СМБиХ и министра 

финансија и трезора БиХ састанак (он-лине) 

везан за рјешавање питања финансирања 

Локалних избора 2020 године 

Контактирани сви кабинети телефонски 

са захтјевом за одржавање састанака. 

Нити један кабинет није доставио 

одговор. 

Припрема приједлога одлука о одгађању 

расписивања и одржавања избора 

У току 

Припрема документа о капацитетима 

Централне изборне комисије БиХ те 

спремности институције за провођење избора 

У току  

Поступање по налогу Агенције за заштиту 

личних података БиХ 

У току 

Затражити од Градских/општинских вијећа 

информацију о броју мандата за које се 

расписују избори те броју гарантованих мјеста 

за припаднике националних мањина 

Затражена информација од 

градских/општинских вијећа 

 

Није рализовано: 

1. Организација ПРЕСС конференције за свјетски дан избора. 

 

III. Извјештај о реализацији најважнијих активности Централне изборне комисије 

Босне и Херцеговине за период 01.03.2020. – 31.03.2020. године  

 

- Тестирање ЈИИС БиХ. 

 завршено тестирање Модула за политичке субјекте и Модула за 

Кандидатске листе  

 у току тестирање Извјештајног дијела ( ЗР обрасци и извјештај за сл. 

гласнике ).  

- Надоградња Јединственог изборног информационог система (ЈИИС): 

   апликација Централни бирачки списак  

   апликација Бирачки одбори. 

- Припремљене тендерске документације за провођење јавних набавки за потребе 

Локалних избора и то: 

 набавке ситног и канцеларијског материјала,  



 услуга поштанске доставе изборног материјала;  

 штампање и паковање изборног материјала, набавка амбалажног 

материјала и услуга оглашавања у дневној штампи; 

 услуге медија – услуге оглашавања у дневној штампи; 

 набавка амбалажног материјала (пвц вреће и картонска амбалажа) 

- Активности на ажурирању Централног бирачког списка. 

 израда мјесечног прегледа стања ЦБС-а. 

 припремљен допис МУП-овима за ажурирање података за бираче након 

одговора ИДДЕЕА-е. 

 Прикупљање инфомација од ОИК/ГИК везано за умрле особе и особе које 

су навршиле више од 100 година. 

- Извршене провјере функционалности апликације за Унос изјава о имовинском 

стању.  

Достављене примједбе извођачу за отклањање нефункционалних дјелова и 

израда нових. 

- Припрема методологије за он-лине обуку ОИК/ГИК 

- Провођење пројекта ИФЕС-а у изради анализе Сајбер сигурност   

- Припрема документације за Уред за ревизију у поступку финансијске ревизије 

Централне изборне комисије БиХ 

- Припрема Одлука о санкционисању политичких субјекта због кршења одредби 

Закона о финансирању политичких странака 

 

 

 

 

 

 

 

        ИЗВЈЕШТАЈ ИЗРАДИО 

            Горан Мишковић 

           Генерални секретар 

 


