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Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкe 2. и 7, a у вeзи с члaнoм 1.5, 5.3 стaв (1), 5.4, 5.6 стaв (2), 

5.7 стaв (1), 5.10, 5.21, 5.22 стaв (1), 5.26 стaв (1), 5.27 стaв (1) и (29), 5.29 и 5.32 стaв (2) и 

Пoглaвљeм 14. Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeни глaсник БиХ”, бр. 23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13 и 7/14), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 20. сjeдници, 

oдржaнoj 28.04.2016. гoдинe, утврдила 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

о начину спровођења избора у Босни и Херцеговини 

(Пречишћени текст) 
 

 

ДИО ПРВИ – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Члан 1. 

(Предмет ) 

 

Овим правилником у спровођењу избора у Босни и Херцеговини утврђује се: 

 

a) контрола, паковање, достављање и предаја изборног материјала од стране Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна изборна комисија 

БиХ) према општинској изборној комисији, градској изборној комисији и Изборној  

комисији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: изборна комисија) -

(члан 5.4 став (3)); 

 

b) дужност предсједника бирачког одбора и улога чланова бирачких одбора, контрола, 

достављања и предаје изборног материјала од изборне комисије на бирачка мјеста, 

начин гласања и утврђивања  изборних резултата на бирачким мјестима, начин 

бројања гласачких листића и гласова на редовним бирачким мјестима, бирачким 

мјестима за гласање у одсуству, бирачким мјестима у дипломатско-конзуларним 

представништвима Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ДКП БиХ), гласача који 

гласају путем мобилних тимова и путем поште, обрасци на бирачким мјестима и 

начин гласања бирача који гласају ван Босне и Херцеговине и начин примопредаје 

изборног материјала између изборне комисије и Централне изборне комисије БиХ 

након дана одржаних избора (члан 1.5 став (3), 5.3 став (1), 5.4, 5.6 став (2), 5.7 став 

(1), 5.10, 5.21, 5.22 став (1)); 

 

c) начин паковања изборног материјала на редовним бирачким мјестима у Федерацији 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ) и Републици Српској, на 

бирачким мјестима за гласање у одсуству, на бирачким мјестима овлашћеним за 

издавање непотврђених гласачких листића и мобилним тимовима (5.26 став (1)), и 

 

d) начин и рокови за објављивање прелиминарних, незваничних и некомплетних 

резултата избора (у даљем тексту: непотпуни прелиминарни изборни резултати), 

нaкoн утврђивaњa  рeзултaтa глaсaњa нa бирaчкoм мjeсту, нaчин и рoкoви брojaњa 

глaсaчких листићa oд стрaнe избoрнe кoмисиje у циљу oбjeдињaвaњa утврђeних 

избoрних рeзултaтa, oбрaдa и кoнтрoлa утврђeних избoрних рeзултaтa oд стрaнe 

избoрнe кoмисиje и Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, начин и рокови за објављивање 

изборних резултата и стављање на увид јавности табеларног приказа изборних 

резултата, начин и рокови за потврђивање изборних резултата и објављивање 
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расподијељених мандата по политичким субјектима и кандидатима унутар тих 

политичких субјеката (члан  5.27 став (1), 5.29  и 5.32 став (2)). 

 

 

                                                                Члан 2 

                                                         (Значење израза) 

 

Поједини изрази коришћени у овом правилнику значе: 

 

1) “Водич за гласање путем поште” подразумијева писану инструкцију за бираче о 

начину гласања путем поште; 

2)  “ЈИИС апликација” подразумијева рачунарски софтвер за унос и обраду изборних 

резултата по бирачким мјестима, изборним јединицама и укупних изборних 

резултата политичких субјеката;  

3)  “У-фолија” је провидна пластична фолија у коју се пакује изборни материал. 

 

 

ДИО ДРУГИ – СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИХ ИЗБОРА 

 

ПОГЛАВЉЕ I.   ПРИМОПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 

Члан 3. 

(Изборни материјал) 

(1) Централна изборна комисија БиХ за опште изборе обезбјеђује свим формираним 

бирачким мјестима, осим за бирачка мјеста из овог поглавља Одјељак C, изборни материјал 

који се састоји од: 

a) осјетљивог изборног материјала: 

 

1) гласачки листићи,  

2) обрасци из члана 83. овог правилника  и 

3) изводи из коначног Централног бирачког списка по бирачким мјестима (за 

редовне бираче, бираче који имају статус расељеног лица, бираче који имају 

право да гласају непотврђеним гласачким листићима и бираче са посебним 

потребама) и    

 

b) осталог изборног материјала: 

 

1) кандидатске листе и  

2) дио потрошног бирачког материјала (постери, гласачке кабине и др.). 

 

(2) Централна изборна комисија БиХ одговорна је за дистрибуцију и безбједност изборног  

материјала из  става (1) овог члана до изборне комисије.   

 

(3) Изборна комисија, од момента преузимања изборног материјала од Централне изборне 

комисије БиХ, одговорна је за достављање и расподјелу изборног материјала по бирачким 

одборима на подручју основне изборне јединице и за његову безбједност до момента предаје 

бирачким одборима. Изборна комисија је, од момента преузимања цјелокупног изборног 

материјала од бирачких одбора, одговорна за безбједност изборног материјала до његовог 

уручења Централној изборној комисији БиХ.   
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(4) За примопредају изборног материјала из става (3) овог члана од и према Централној 

изборној комисији БиХ одговоран је предсједник изборне комисије или члан изборне 

комисије ког овласти предсједник.  

 

(5) Гласачки листићи из става (1) тачка а) алинеја 1. овог члана су: 

 

а) гласачки листићи за редовно бирачко мјесто, 

b) гласачки листићи са посебном заштитом за гласање у ДКП-има и 

c) гласачки листићи са посебном заштитом за гласање путем поште. 

 

(6) Гласачки листићи са посебном заштитом за гласање у ДКП-има имају отисак штамбиља 

са називом одговарајућег ДКП БиХ, а гласачки листићи са посебном заштитом за гласање 

путем поште имају ознаку “ПОШТА/POŠTA“.  

 

Члан 4. 

(Достављање изборног материјала – члан 5.3 Изборног закона БиХ) 

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ избoрнoj кoмисиjи дoстaвљa избoрни мaтeриjaл из члaнa 3. 

стaв (1) тaчкa a)  aлинeje 1) и 2) и тaчкe б) aлинeje 1) oвoг прaвилникa, нajкaсниje три дaнa 

приje дaнa oдржaвaњa избoрa, a из тaчкe a) aлинeja 3) и oстaли избoрни мaтeриjaл из тaчкe б) 

aлинeja 2) oвoг прaвилникa, нajкaсниje 20 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa.   

Члан 5. 

(Обрасци ПО-1 и ПО-2 – члан 5.4 став (2) Изборног закона БиХ) 

(1) Надлежна изборна комисија дужна је, током преузимања изборног материјала од 

Централне изборне комисије БиХ, да провјери укупан број примљених кутија гласачких 

листића и осталог изборног материјала и да потврди пријем у одговарајуће примопредајне 

обрасце изборног материјала – образац ПО-1 и образац ПО-2).   

(2) Потписану копију образаца из става (1) овог члана изборна комисија задржава за своје 

потребе, а остале копије задржава Централна изборна комисија БиХ.   

(3) Уколико изборна комисија, након пријема изборног материјала из става (1) овог члана, 

уочи одређене недостатке у погледу количине и врсте примљеног изборног материјала, 

дужна је одмах, а најкасније у року од 12 часова од пријема изборног материјала, писмено 

обавијестити Централну изборну комисију БиХ како би се отклонили уочени, али оправдани 

недостаци.   

Члан 6. 

(Паковање и примопредаја гласачких листића  – члан 5.4 став (1) и (3)                                

Изборног закона БиХ) 

(1) Гласачки листићи достављају се изборној комисији спаковани у одговарајући број палета 

у зависности од укупног броја кутија гласачких листића који се испоручују датој основној 

изборној јединици.   

(2) Гласачки листићи за бирачка мјеста на територији дате основне изборне јединице 

спаковани су у кутије. Свако бирачко мјесто добија једну или више кутија са гласачким 

листићима одговарајућег типа у зависности од типа бирачког мјеста (редовно бирачко мјесто 

или бирачко мјесто за гласање у одсуству).   

(3) Свака палета са гласачким листићима означава се сљедећим подацима:   
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        а)  јединственом ознаком, односно серијским бројем палете; 

        b)  називом основне изборне јединице;   

        c)  бројем кутија које се налазе на палети;   

        d)  бројевима бирачких мјеста на које се кутије са те палете односе  и 

        е)  подацима о укупном броју и типу гласачких листића који се налазе на палети.   

(4) Свака кутија са гласачким листићима означава се сљедећим подацима:   

       а) бројем бирачког мјеста;   

       b) називом основне изборне јединице;   

       c) ознаком типа гласачких листића који су спаковани у кутију;   

       d) подацима о укупном броју гласачких листића спакованих у кутију и   

       е) подацима о редном броју кутије и укупном броју кутија за дато бирачко мјесто.   

 

Члан 7. 

(Редовно бирачко мјесто  –  члан 5.4 став (1) и (3) Изборног закона БиХ)  

(1) Редовно бирачко мјесто добија број гласачких листића према броју бирача на изводу из  

Централног бирачког списка за одређено бирачко мјесто, који се заокружује на сљедећих 10.  

(2) Пакети са гласачким листићима за редовно бирачко мјесто садрже одговарајући број 

паковања (пластичних врећица) од по 200 гласачких листића истог типа. Ако је број 

гласачких листића за одређено редовно бирачко мјесто мањи од 200 или ако укупан број 

листића није дјељив са 200, остатак гласачких листића биће смјештен у посебно паковање, 

ако та разлика буде већа од 50. Ако та разлика буде износила 50 или мање гласачких листића, 

листићи ће бити смјештени у исто паковање са 200 листића.   

(3) Свако паковање означава се подацима о типу гласачких листића, бројем редовног 

бирачког мјеста и укупним бројем гласачких листића који се налазе у паковању.   

Члан 8. 

(Бирачко мјесто овлашћено за издавање непотврђених -                                                 

ковертираних гласачких листића) 

(1) Централна изборна комисија БиХ за бирачка мјеста одређена за издавање непотврђених -

ковертираних гласачких листића пакује гласачке листиће у коверте за гласање непотврђеним 

гласачким листићима са заштитном ковертом. 

(2) Коверте из става (1) овог члана пакују се у картонску кутију на којој се налази број 

бирачког мјеста, број коверата и потпис овлашћеног лица Централне изборне комисије БиХ. 

 

(3) Укупан број комплета са гласачким листићима из става (1) овог члана износи 10% од 

броја бирача са списка бирача који имају право да гласају непотврђеним гласачким 

листићима, увећан за број бирача који су гласали непотврђеним - ковертираним гласачким 

листићима на задњим спроведеним изборима заокружен на првих 10.   

 

Члан 9. 

(Бирачко мјесто за гласање у одсуству) 

(1) Гласачки листићи за гласање у одсуству су спаковани у коверте у којим се налази 

одговарајућа комбинација гласачких листића по основним изборним јединицама за које су 

бирачи уписани у извод из Централног бирачког списка за бираче који имају статус 

расељеног лица. Једна комбинација гласачких листића за гласање у одсуству подразумијева 

по један гласачки листић за сваки изборни ниво.   
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(2) Укупан број различитих комбинација гласачких листића посебно се утврђује за сваке 

изборе и зависи од врсте избора који се спроводе.   

(3) Број различитих комбинација гласачких листића које добија једна основна изборна 

јединица одређен је бројем бирача који су уписани у извод из Централног бирачког списка за 

бираче који имају статус расељеног лица.   

(4) Шифра одређене комбинације гласачких листића и називи основних изборних јединица 

на које се комбинација односи одштампани су на свакој коверти са комбинацијом гласачких 

листића за гласање у одсуству.   

(5) Бирачко мјесто за гласање у одсуству добија одговарајући број коверата са 

комбинацијама гласачких листића према броју бирача у изводу из Централног бирачког 

списка за бираче који имају статус расељеног лица. Овом броју додаје се резервни број сваке 

комбинације у износу 10% од укупног броја бирача на изводу из Централног бирачког 

списка за бираче који имају статус расељеног лица, заокружен на сљедећих пет.   

(6) Коверте са комбинацијама гласачких листића за гласање у одсуству пакују се у кутије, с 

тим да су различите комбинације унутар сваке кутије посебно одијељене. На свакој кутији за 

бирачка мјеста за гласање у одсуству, осим података које садрже и кутије са гласачким 

листићима за редовна бирачка мјеста, укључује се податак: листа комбинација са гласачким 

листићима која се налази у кутији са назначеним бројем коверата за сваку комбинацију.   

 

Члан  10. 

(Мобилни тим) 

(1) Централна изборна комисија БиХ пакује гласачке листиће за мобилни тим у заштитне 

коверте на којим је уписан број комбинације.  

(2) Коверте из става (1) овог члана и заштитне - персонализоване коверте се пакују у 

картонску кутију на којој се налази број мобилног тима, број коверата и потпис овлашћеног 

лица Централне изборне комисије БиХ. 

 

(3) Укупан број комплета са гласачким листићима из става (1) овог члана износи према броју 

бирача на изводу из Централног бирачког списка за мобилни тим:  

 

a) заокружен на првих 10 уколико су бирачи који гласају путем мобилног тима из те 

основне изборне јединице и 

 

b) увећан за један уколико је број бирача до пет, за два уколико је број бирача до десет и 

за три уколико је број бирача већи од десет за бираче који гласају путем мобилног 

тима, а нису из те основне изборне јединице.   

 

 

Члан 11. 

(Записник о раду бирачког одбора – члан 5.7 став (1) Изборног закона БиХ) 

 

Бирачки одбор задужује изборни материјал од изборне комисије на обрасцу Записник о раду 

бирачког одбора ЗАРБО (у даљем тексту: Записник) који је саставни дио овог правилника. 

Записник је сачињен тако да свака страница има своју копију на којој се копирају подаци 

уписани на страници. Записник за бирачке одборе у Брчко дистрикту БиХ сачињен је тако да 

има двије оригиналне странице које имају своје копије.  
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Члан 12. 

      (Предаја изборног материјала изборној комисији – члан 5.26 Изборног закона БиХ) 

 

(1) Након затварања бирачких мјеста и окончања процеса бројања и свих активности на 

бирачком мјесту, бирачки одбор доставља изборној комисији спакован изборни материјал на 

начин прописан чл. од 52. до 55. овог правилника.   

 

(2) Изборна комисија при преузимању изборног материјала од бирачког одбора провјерава да 

ли је изборни материјал спакован на прописан начин и потврђује пријем у примопредајном 

обрасцу изборног материјала БО-ИК. Уколико уочи одређене недостаке, враћа изборни 

материјал бирачком одбору да отклони уочене недостатке. Изборна комисија припрема 

примљени изборни материјал са бирачких мјеста за предају Централној изборној комисији 

БиХ.   

 

 

 

Члан 13. 

(Предаја изборног материјала Централној изборној комисији БиХ –                                         

члан 5.27 Изборног закона БиХ) 

(1) Централна изборна комисија БиХ приликом преузимања изборног материјала од изборне 

комисије провјерава да ли је изборни материјал спакован у складу са члановима од 50. до 54. 

овог правилника, потврђује пријем у одговарајуће примопредајне обрасце изборног 

материјала, како слиједи:  

           а) примопредајни образац бирачког материјала ПО-3 –  изборни материјал са бирачких 

мјеста за гласање у одсуству и непотврђеним гласачким листићима;  

           b) примопредајни образац бирачког материјала ПО-4 – документација за Централну 

изборну комисију БиХ и   

           c) примопредајни образац бирачког материјала ПО-5 –  изборни материјал са редовних 

бирачких мјеста.   

(2) У случају да основна изборна јединица има већи број бирачких мјеста може се 

употријебити већи број претходно наведених примопредајних образаца, уз назнаку на сваком 

обрасцу о називу и шифри основне изборне јединице за коју се образац попуњава.   

(3) Потписану копију образаца из става (1) овог члана изборна комисија задржава за своје 

потребе, а остале копије задржава Централна изборна комисија БиХ.  

 

Члан 14. 

(Гласачка кутија) 

 

(1) Изборна комисија дужна је да гласачке кутије прописно ускладишти, евидентира њихово 

бројно стање и евентуална оштећења и недостатке те чува за потребе наредних избора као 

стално материјално средство.   

(2) Евиденцију бројног стања гласачких кутија из става (1) овог члана изборна комисија 

доставља  Централној изборној комисији БиХ  уз редован извјештај о раду.   

 



 8 

ПОГЛАВЉЕ II.  НАЧИН ГЛАСАЊА НА БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА  

 

 

Одјељак А.  Начин рада бирачког одбора у спровођењу избора  

 

 

Члан 15. 

(Дужност предсједника бирачког одбора и                                                                                          

улога чланова бирачког одбора у процесу гласања) 

 

(1) Предсједник управља радом бирачког одбора и заједно са члановима бирачког одбора 

одговоран је за законитост рада на бирачком мјесту; одржава интегритет процеса гласања, 

односно бројања и одржава мир и ред на бирачком мјесту и његовој околини; попуњава све 

потребне обрасце; обезбјеђује да на бирачком мјесту не буде оружја или опасних предмета; 

помаже бирачима којим треба додатно објашњење о процесу гласања; рјешава сва питања 

која се односе на идентификацију и право гласа бирача и евидентира у записник вријеме и 

околности свих изузетних догађаја на бирачком мјесту, тако да на сваки приговор уписан у 

Записник напише да ли је приговор оправдан или неоправдан те шта је предузето, уколико је 

приговор оправдан и одређује дужности сваком члану бирачког одбора. 

 

(2)  Члан бирачког одбора задужен за контролу реда обезбјеђује контролу протока бирача на 

бирачком мјесту. 

 

(3) Члан бирачког одбора задужен за идентификацију провјерава идентитет бирача; 

проналази бирачево име у изводу из Централног бирачког списка; упозорава бирача да се 

мора потписати идентично као на идентификационом документу и обезбјеђује да се бирач 

потпише поред свог имена у изводу из  Централног бирачког списка, након чега наглас 

изговара име и презиме бирача тако да сва лица која су се затекла на бирачком мјесту то 

јасно чују. 

 

(4) Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића издаје гласачке листиће 

бирачу; објашњава бирачу како треба исправно испунити гласачке листиће и упућује бирача 

према слободном простору на ком му се омогућава тајност гласања (у даљем тексту: гласачка 

кабина). Ако бирач оштети гласачки листић поступа се у складу са чланом 5.20 Закона, а под 

оштећеним гласачким листићем подразумијева се неупотребљив гласачки листић: физички 

оштећен или погрешно попуњен гласачки листић. 

 

(5) Члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије упућује бирача да убаци 

гласачке листиће у гласачку кутију и напусти бирачко мјесто; обезбјеђује да ниједан бирач 

не напусти бирачко мјесто док у гласачку кутију не убаци гласачке листиће и обезбјеђује да 

се само гласачки листићи убацују у гласачку кутију. 

 

(6) Ако се бирачки одбор састоји од предсједника и два члана, члан бирачког одбора задужен 

за контролу реда истовремено ће обављати и контролу гласачке кутије, док ће члан бирачког 

одбора задужен за идентификацију истовремено обављати и издавање гласачких листића. 

 

(7) Чланови бирачког одбора индивидуално одговарају за учињене неправилности у оквиру 

задужења које добију од предсједника бирачког одбора у складу са Изборним законом БиХ и 

спроведивим актима Централне изборне комисије БиХ. 

 

(8) Предсједник бирачког одбора одговоран је и за учињене неправилности члана бирачког 

одбора, уколико није евидентирао уочене неправилности и одмах обавијестио надлежну 

изборну комисију. 
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(9) Предсједник и чланови бирачког одбора обезбјеђују да акредитовани посматачи и бирачи 

не користе: фото-апарате, камере, мобителе или друга средства којим се може снимити или 

испоручити звучни, видео или текстуални садржај, на бирачком мјесту од момента 

преузимања гласачког листића па до напуштања бирачког мјеста. 

  

(10) Предсједник, чланови бирачког одбора и њихови замјеници, на бирачким мјестима гдје 

ти замјеници учествују у бројању гласачких листића, одговорни су за исправно бројање 

гласачких листића као и исправно паковање изборног материјала.  

 

Члан 16.  

(Дан уочи избора на редовном бирачком мјесту – 

члан 5.3 став (1) Изборног закона БиХ) 

 

(1) Изборна комисија доноси план предаје изборног материјала бирачком одбору.  

 

(2) Према плану из става (1) овог члана, изборна комисија ће дан прије, а најкасније 12 

часова прије отварања бирачких мјеста, доставити бирачком одбору изборни материјал на 

бирачко мјесто, и то: 

 

a) извод из Централног бирачког списка за одређено бирачко мјесто; 

b) одговарајући број гласачких листића; 

c) одговарајући број гласачких кутија; 

d) сет образаца за бирачко мјесто; 

e) кандидатске листе, односно постере с изгледом гласачких листића на којим се гласа у 

тој изборној јединици; 

f) постере с упутствима о начину гласања и информативним садржајима за бираче; 

g) записник из члана 13. став (1) овог правилника и 

h) потрошни материјал према спецификацији из записника неопходан за процес гласања 

и бројања гласачких листића.  

 

(3) Бирачки одбор провјерава да ли је изборни материјал који је примио од изборне комисије 

комплетан и у исправном стању, и потписује у Записник, као и начин складиштења  

оригинално преузетог изборног материјала од момента преузимања до момента почека рада 

бирачког одбора. Уколико бирачки одбор утврди да изборни материјал није комплетан, 

одмах о томе обавјештава изборну комисију која је обавезна да у контакту са Централном 

изборном комисијом БиХ отклони све недостатке, у најкраћем року. 

 

(4) Након примљеног изборног материјала предсједник и чланови бирачког одбора 

провјеравају простор који је предвиђен за бирачко мјесто и отклањају евентуалне недостатке 

ако утичу на законитост рада бирачког одбора. Запажање о стању бирачког мјеста уписује се 

у Записник. Предсједник и чланови бирачког одбора одговорни су за безбједност бирачког 

материјала на бирачком мјесту од тренутка пријема материјала па до завршетка свих својих 

дужности након затварања бирачког мјеста, окончања процеса бројања и уручења гласачког 

материјала. 

 

(5) Бирачки одбор са бирачког мјеста уклања све ознаке и обиљежја која упућују на 

политичке партије, вјерске симболе, као и остале ознаке које могу имати дискриминационо 

значење. Бирачки одбор поставља, на видном мјесту, ознаку бирачког мјеста, улаза и излаза, 

смјера локације бирачког мјеста, забране уношења и показивања оружја и опасних предмета, 

забране пушења, забрана средстава из члана 15. став (1) овог правилника и излаже 

кандидатске листе. 

 

(6) Предсједник и чланови бирачког одбора уређују бирачко мјесто тако да се омогући 

несметан проток бирача на бирачком мјесту. 
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Члан 17. 

(Прије отварања бирачког мјеста – члан 5.8 Изборног закона БиХ) 

 

(1) Сви чланови бирачког одбора морају доћи на бирачко мјесто најмање сат времена прије 

почетка отварања бирачког мјеста. У том периоду само чланови бирачког одбора и 

акредитовани посматрачи могу бити присутни на бирачком мјесту. 

 

(2) Бирачки одбор одређује мјесто за сваку гласачку кабину, водећи рачуна да нико унутра 

или ван бирачког мјеста не може видјети бирача док гласа. Отвор гласачке кабине треба да 

буде окренут према зиду. Изузетно, ако није могуће гласачку кабину поставити поред зида, 

може се поставити поред прозора, тако да се прозор покрије и да се онемогући поглед споља 

у гласачку кабину. 

 

(3) Прије почетка гласања предсједник, односно чланови бирачког одбора: 

 

          а) исписују све неопходне податке на коверте, односно пакете; 

          b) предсједник уписује у Образац за бројно стање број бирача који су уписани у извод 

из Централног бирачког списка; 

          c) ручно броје примљене гласачке листиће за сваки изборни ниво и предсједник у 

Образац за бројно стање уписује укупан број примљених гласачких листића; 

          d) показују празну гласачку кутију, након чега на њу стављају пластичне печате; 

          е) предсједник у Образац за бројно стање уписује серијске бројеве печата гласачке  

              кутије; 

          f) постављају запечаћену гласачку кутију на мјесто гдје је сви присутни могу видјети; 

          g) предсједник уписује у Записник вријеме отварања бирачког мјеста; 

          h) предсједник провјерава посматрачев идентификациони документ са фотографијом, 

који задржава до момента када посматрач напушта бирачко мјесто, утврђује да ли се 

име посматрача налази на акредитацији и у Записник уписује име посматрача, назив 

субјекта који га је акредитовао, број његове акредитације, вријеме када је посматрач 

стигао и вријеме када је посматрач напустио бирачко мјесто и  

         i)  предсједник упућује посматраче на мјесто гдје могу сјести и посматрати изборне 

активности, те их упозорава да се не могу мијешати у изборни процес нити гледати у 

гласачку кабину, али да могу постављати питања у вези с изборним процесом. 

 

 

Члан 18. 

(Тајност гласања – члан 5.10 Изборног закона БиХ) 

 

(1) Испуњавање гласачког листића на бирачком мјесту је тајно, гласање је лично, осим у 

случајевима који су предвиђени чланом 5.19 став (1) Изборног закона БиХ и чланом 23. овог 

правилника. 

 

(2) Ниједно лице не смије ометати бирача који испуњава гласачке листиће нити смије 

тражити од њега било какве информације о томе за кога жели гласати, за кога гласа или за 

кога је гласао, нити смије спречавати или покушати спријечити некога у остваривању 

његовог бирачког права. 

 

Члан 19. 

(Важећи документ за идентификацију – члан 5.12 Изборног закона БиХ) 

 

За утврђивање идентитета бирача служи један од важећих докумената са фотографијом из 

члана 5.12 Изборног закона БиХ. 
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Члан 20. 

(Издавање гласачког листића – члан 5.13 Изборног закона БиХ)  

 

(1) Приликом уласка на бирачко мјесто ради гласања сваки бирач мора предочити један од 

важећих личних докумената у складу са чланом 5.12 Изборног закона БиХ. Након што бирач 

докаже свој идентитет члану бирачког одбора и његово име буде пронађено у изводу из 

Централног бирачког списка или у додатку извода из Централног бирачког списка бирач се 

потписује идентично као на идентификационом документу поред свог имена у изводу из 

Централног бирачког списка.  

 

(2) Када бирач буде идентификован и потпише се у извод из Централног бирачког списка, 

члан бирачког одбора издаје му гласачке листиће или сетове гласачких листића и одмах га 

упућује према једној од гласачких кабина како би попунио гласачке листиће. Након 

попуњавања гласачких листића бирач их пресавија тако да се заштити тајност гласа и 

убацује их у гласачку кутију. 

 

(3) Предсједник и чланови бирачког одбора, ако им се имена налазе на изводу из Централног 

бирачког списка за то бирачко мјесто, гласају непосредно послије отварања бирачког мјеста. 

 

(4) Извод из Централног бирачког списка за бираче у Брчко дистрикту БиХ састављен  је из 

два дијела и то тако да је: 

        

a) дио А са уписаним именима бирача који гласају за све нивое власти у БиХ 

(осим  за  ниво  кантоналне скупштине), за  које бирачи гласају у Федерацији 

БиХ; 

b) дио B са уписаним именима бирача који гласају за све нивое власти у БиХ за 

    које бирачи гласају у Републици Српској.  

 

(5) Члан бирачког одбора, бирачу из става (4) овог члана издаје комбинацију гласачких 

листића у зависности од тога да ли се бирачево име налази уписано у дијелу А или B извода 

из Централног бирачког списка. 

 

 

 

Члан 21. 

(Издавање непотврђеног - ковертираног гласачког листића –                                                     

члан 5.18 Изборног закона БиХ )  

 

(1) Ако се име бирача не налази на изводу из Централног бирачког списка, а према његовој 

адреси пребивалишта би требало да се налази на изводу из Централног бирачког списка, 

бирач се упућује у сједиште изборне комисије да му се утврди на ком бирачком мјесту бирач 

треба да гласа. Уколико се име бирача не налази на изводу из Централног бирачког списка, а 

уписан је у Централни бирачки списак, бирач се упућује на одређено бирачко мјесто за 

издавање непотврђених - ковертираних гласачких листића.  

 

(2) Бирачу са пребивалиштем у Брчко дистрикту БиХ чије се име не налази на изводу из 

Централног бирачког списка, омогућиће се да гласа непотврђеним - ковертираним гласачким 

листићима, уколико бирач приложи увјерење о ентитетском држављанству. 

 

(3) Бирачки одбор ће бирачу који се налази на списку који је доставила Централна изборна 

комисија БиХ о држављанима БиХ који су уписани у извод из Централног бирачког списка 

за гласање ван земље,  а вратио се у Босну и Херцеговину, омогућити да гласа непотврђеним 

- ковертираним гласачким листићима. 
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Члан 22. 

(Оштећени гласачки листић – члан 5.20 Изборног закона БиХ) 

 

(1) У случају да бирач оштети свој гласачки листић, издаје му се други гласачки листић, ако 

члану бирачког одбора врати оштећени гласачки листић. Члан бирачког одбора задужен за 

издавање гласачких листића уписује ријеч “оштећен” преко враћеног гласачког листића и 

улаже га у за то предвиђен коверат. Члан бирачког одбора издаје бирачу други гласачки 

листић.  

 

(2) Бирач који гласа у одсуству, ако оштети гласачки листић, враћа коверат са гласачким 

листићима члану бирачког одбора и издаје му се нови коверат са гласачким листићима. 

 

 

Члан 23. 

(Помоћ другог лица – члан 5.19 Изборног закона БиХ)  

 

(1) Бирaч кojи je слиjeп, нeписмeн или физички нeспoсoбaн je лицe кojeм je пoтрeбнa пoмoћ 

другoг лицa приликoм пoтписивaњa извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa и глaсaњa. Кaд je 

бирaч слиjeп, нeписмeн или физички нeспoсoбaн, прeдсjeдник oдoбрaвa дa му другo лицe, 

кoje изaбeрe бирaч, пoмoгнe дa глaсa. Oвo лицe нe смиje бити члaн бирaчкoг oдбoрa нити 

aкрeдитовани пoсмaтрaч. Лицe кoje пoмaжe бирaчу дa глaсa нaписaћe свoje имe штaмпaним 

слoвимa у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa пoрeд имeнa бирaчa кojeм je пoмaгao и 

пoтписaти сe. Члaн бирaчкoг oдбoрa у диo прeдвиђeн зa пoтпис уписуje “XX”, брoj 

идeнтификaциoнoг дoкумeнтa бирaчa кojи глaсa и бирaчa кojи му пoмaжe, пoрeд њeгoвoг 

пoтписa. Лицe кoje пoмaжe другoм бирaчу дa глaсa нe мoрa бити уписaнo у Цeнтрaлни 

бирaчки списaк. Jeднo лицe мoжe пoмaгaти сaмo jeднoм бирaчу. 

 

(2) Физички нeспoсoбни бирaчи су и oни бирaчи кojи дoђу дo бирaчкoг мjeстa, aли збoг 

физичких прeпрeкa и нeприлaгoдбe прoстoрa њихoвoj инвaлиднoсти, нe мoгу ући. Другo 

лицe кoje тaj бирaч изaбeрe дoнoси вaжeћи идeнтификaциoни дoкумeнт физички нeспoсoбнoг 

бирaчa нa бирaчкo мjeстo и изjaвљуje дa бирaч нe мoжe ући нa бирaчкo мjeстo. Члaн 

бирaчкoг oдбoрa зaдужeн зa идeнтификaциjу прoвjeрaвa дa ли je имe физички нeспoсoбнoг 

бирaчa уписaнo у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa. Aкo je имe тoг бирaчa уписaнo у 

извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa, oднoснo дoдaтaк извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг 

спискa, члaн бирaчкoг oдбoрa oдлaзи прeмa физички нeспoсoбнoм бирaчу, нaкoн штo 

oбaвиjeсти прeдсjeдникa, сa Зaписникoм o рaду бирaчкoг oдбoрa ЗAРБO, у кojeм je и  

Oбрaзaц З6, глaсaчким листићимa, oлoвкoм и кoвeртoм. Члaн бирaчкoг oдбoрa уписуje имe и 

личнe пoдaткe физички нeспoсoбнoг бирaчa с брojeм идeнтификaциoнoг дoкумeнтa. Физички 

нeспoсoбни бирaч пoтписуje сe пoрeд тих пoдaтaкa и пoпуњaвa глaсaчкe листићe кoje стaвљa 

у прeдвиђeну кoвeрту. Лицe кoje je физички нeспoсoбни бирaч изaбрao oднoси кoвeрту с 

глaсaчким листићимa дo глaсaчкe кутиje, oтвaрa je и стaвљa глaсaчкe листићe у њу. Члaн 

бирaчкoг oдбoрa у диo прeдвиђeн зa пoтпис, пoрeд имeнa физички нeспoсoбнoг бирaчa, 

уписуje брoj идeнтификaциoнoг дoкумeнтa тoг бирaчa. Лицe кoje пoмaжe физички 

нeспoсoбнoм бирaчу уписуje свoje имe штaмпaним слoвимa пoкрaj имeнa физички 

нeспoсoбнoг бирaчa у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa и пoтписуje сe. 

 

Члан 24. 

(Бирачка мјеста за гласање у одсуству) 

 

(1) На бирачким мјестима за гласање у одсуству примјењују се процедуре гласања утврђене 

за редовна бирачка мјеста. Бирачу који гласа на бирачком мјесту за гласање у одсуству 

издају се коверте које садрже гласачке листиће који се издају у основној изборној јединици 

за коју бирач гласа. 
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(2) Бирачки одбор, прије отварања бирачког мјеста за гласање у одсуству, обавља исте радње 

као и бирачки одбор на редовним бирачким мјестима, како је утврђено чланом 16. овог 

правилника, осим што на тим бирачким мјестима ручно броје коверте које садрже гласачке 

листиће по основним изборним јединицама за које бирачи гласају. Добијене бројеве 

пребројаних коверата предсједник уноси у Образац за бројно стање. 

 

Члан 25. 

(Гласање непотврђеним - ковертираним гласачким листићима –                                                

члан 3.16 став (6), 5.18 и 3.17 Изборног закона БиХ) 

 

(1) По једно бирачко мјесто у свакој основној изборној јединици биће одређено за издавање 

непотврђених - ковертираних гласачких листића. Изборна комисија ће на бирачком мјесту 

овлашћеном за издавање непотврђених гласачких листића, по могућности, обезбиједити 

рачунар на ком ће бити подаци из Централног бирачког списка. Централна изборна комисија 

БиХ обезбјеђује податке из базе Централног бирачког списка за БиХ изборној комисији за 

провјеру података о бирачима уписаним у Централни бирачки списак, а бирачким одборима 

доставља списак бирача који су уписани у извод из Централног бирачког списка за бираче 

који гласају путем поште, за ту основну изборну јединицу. 

 

(2) Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића на основу 

идентификационог документа бирача испуњава неопходне податке на предњој страници 

коверте са непотврђеним - ковертираним гласачким листићима, на основу којих се може 

провјерити бирачко право. 

 

(3) На предњу страницу коверте за непотврђене - ковертиране гласачке листиће уписују се 

сљедећи подаци: 

a) број бирачког мјеста; 

b) презиме и име бирача; 

c) јединствени матични број бирача; 

d) датум рођења и 

e) подаци о називу и броју предоченог идентификационог документа и назив органа 

који је издао овај документ.  

 

(4) Образац изгледа коверта саставни је дио овог правилника. 

 

(5) Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића задржава 

идентификациони документ бирача до момента када бирач врати непотврђене - ковертиране 

гласачке листиће спаковане у заштитној бијелој коверти. Члан бирачког одбора задужен за 

издавање гласачких листића ставља сигурносну бијелу коверту у коверту са подацима о 

бирачу који гласа непотврђеним - ковертираним гласачким листићима. Коверат се печати и 

бирач га убацује у гласачку кутију. 

 

Члан 26. 

(Гласање бирача са посебним потребама – члан 5.21 став (2) Изборног закона БиХ) 

 

(1) У сврху гласања бирача везаних за куће, хоспитализованих лица или бирача који ће 

гласати у затворима и притворским јединицама изборне комисије ће, у року до десет дана 

прије дана одржавања избора, узимајући у обзир територијалну распоређеност и број 

институција, организовати мобилне тимове који ће посјетити бираче из ове категорије у 

њиховим кућама или институцијама. Мобилни тим има једног предсједника и два члана. 

Предсједник руководи радом мобилног тима и одговоран је за његову законитост. Изборна 

комисија један час прије отварања бирачких мјеста предаје сваком формираном мобилном 

тиму материјал, како слиједи: 
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a)  извод из Централног бирачког списка  за бираче који су пријављени за гласање на 

овај начин; 

b)  одговарајући број гласачких листића спакованих у заштитне коверте, које су 

стављене у персонализоване - заштитне коверте на којим су уписане шифре 

основних изборних јединица за које се гласа; 

c) одговарајући број помоћних гласачких кутија (картонске кутије); 

        d)   Образац за бројно стање мобилни тим; 

        е)  потрошни материјал који је неопходан у процесу гласања и бројања гласачких 

листића;       

        f)    Записник о раду бирачког одбора и 

        g)   списак бирача с адресама и контакт-телефонима из тачке а) овог става.  

 

(2) По преузимању изборног материјала од изборне комисије предсједник и чланови 

мобилног тима: 

 

а)   уписују своја имена у Записник и потписују се у дијелу Записника који је за то   

      предвиђен,  с назнаком мобилни тим; 

b)   уписују број бирача с извода из става (1) тачка а) овог члана на предвиђено мјесто у 

Обрасцу за бројно стање – МОБИЛНИ ТИМ; 

c)   ручно броје примљене персонализоване - заштитне коверте са сетовима гласачких 

листића према шифрама основних изборних јединица за које се гласа, а према 

бирачкој опцији бирача који су уписани у извод из става (1) тачка а) овог члана и 

уписују тај број у Образац за бројно стање; 

d)   формирају помоћну гласачку кутију за мобилни тим и стављају папирни 

самољепљиви печат на отвор гласачке кутије и 

е)   уписују серијске бројеве печата са помоћне гласачке кутије у Образац за бројно 

стање. 

 

(3) Начин гласања бирача са посебним потребама не разликује се од начина гласања 

утврђеног члановима 18, 19, 20, 21, 22. и 23. овог правилника, с том разликом што на 

персонализовани - заштитни коверат уписују име (име оца) презиме бирача и ЈМБ који је 

гласао путем мобилног тима. Мобилни тим приликом рада на терену, након гласања бирача 

са посебним потребама на одређеној локацији, самољепљивом траком лијепи отвор гласачке 

кутије који потписују предсједник и чланови мобилног тима. Након завршетка рада на 

терену мобилни тим ставља на отвор помоћне гласачке кутије самољепљиви папирни печат 

на који се потписују предсједник и чланови мобилног тима, а серијски број печата 

евидентира на Обрасцу за бројно стање.  

 

(4) Мобилни тим почиње да ради у 7.00 часова, а завршава у 19.00 часова. Мобилни тим у 

19.00 часова у сједишту изборне комисије пакује свој изборни материјал у складу са чланом 

54. овог правилника и предаје га изборној комисији.  

 

Члан 27. 

(Удаљавање са бирачког мјеста – члан 5.6 став (3) Изборног закона БиХ) 

 

(1) Свако удаљавање са бирачког мјеста треба забиљежити у Записник. 

 

(2) Изборна комисија може са бирачког мјеста удаљити предсједника и чланове бирачког 

одбора који су својим активностима нарушили континуитет гласања, односно поступали 

супротно правилима у току гласања или бројања гласачких листића. Изборна комисија о 

истом има обавезу да писаним путем обавијести Централну изборну комисију БиХ и да 

достави комплетну документацију о предузетим радњама. 
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(2) Изборна комисија поступак из става (2) овог члана покреће по пријави предсједника или 

члана бирачког одбора, акредитованих посматрача или бирача или по службеној дужности. 

 

Члан 28. 

(Затварање бирачког мјеста – члан 5.9 став (2) Изборног закона БиХ) 

 

(1) Бирачима који су у реду за гласање у тренутку затварања бирачког мјеста одобрава се 

гласање. Процедура затварања за редовна бирачка мјеста и за бирачка мјеста за гласање у 

одсуству је: 

 

a) предсједник 15 минута прије затварања бирачког мјеста објављује свим 

присутним, унутар и испред бирачког мјеста, вријеме затварања бирачког мјеста; 

b) члан бирачког одбора задужен за контролу реда у вријеме затварања бирачког 

мјеста обавезно треба да стане на крај реда како би се обезбиједило да се ниједно 

лице не прикључи након затварања бирачког мјеста и затвара врата одмах након 

што посљедњи бирач из реда гласа; 

c) предсједник у Записник уписује вријеме затварања бирачког мјеста и затвара 

отвор гласачке кутије самољепљивом траком и потписује је. 

 

(2) Приликом затварања бирачког мјеста предсједник у Записник евидентира присутне 

акредитоване посматраче и зaмjeникe члaнoвa бирaчкoг oдбoрa кojи присуствуjу брojaњу 

глaсaчких листићa у диjeлу З8 Зaписникa. 

 
 
Одјељак B.  Начин спровођења избора на бирачким мјестима у ДКП БиХ  

 

 

Члан 29.  

(Достављање изборног материјала) 

 

(1) Централна изборна комисија БиХ ће, најкасније десет дана прије отварања бирачких 

мјеста, Министарству спољних послова БиХ доставити изборни материјал и то:  

 

a) извод из Централног бирачког списка за одређено бирачко мјесто у ДКП БиХ; 

b) одговарајући број сетова гласачких листића са посебном заштитом; 

c) одговарајући број гласачких кутија; 

d) сет образаца за бирачко мјесто; 

e) постере са упутствима о начину гласања и информативним садржајима за бираче; 

f) Записник и 

g) потрошни материјал према спецификацији из Записника, неопходан за процес гласања 

и бројања гласачких листића. 

 

(2) Министарство спољних послова БиХ, три дана прије, а најкасније 12 часова прије 

отварања бирачких мјеста у ДКП БиХ, доставиће бирачком одбору одговарајућег ДКП-а БиХ 

изборни материјал из става (1) овог члана. 

 

(3) Бирачки одбор провјерава да ли је изборни материјал који је примио од Министарства 

спољних послова БиХ комплетан и у исправном стању, што уписује у Записник. 

 

(4) Након примљеног изборног материјала, предсједник и чланови бирачког одбора 

поступају у складу са члановима 16. и 17. овог правилника, осим у дијелу складиштења 

изборног материјала који се обавезно складишти на бирачком мјесту. 
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Члан 30. 

(Процедуре гласања) 

 

(1) Гласање на бирачком мјесту у ДКП БиХ се спроводи по процедури утврђеној у члану 24. 

овог правилника. 

 

(2) Важећи идентификациони документ за гласање бирача у ДКП БиХ је утврђен у члану 

5.12, односно 3.15 став (4) Изборног закона БиХ. 

 

 

Одјељак C. Начин гласања бирача који гласају путем поште –                                              

члан 5.21 став (1) Изборног закона БиХ) 

 

Члан 31. 

(Бирачки пакет) 

 

Централна изборна комисија БиХ свим бирачима који су уписани у извод из Централног 

бирачког списка за гласање путем поште доставља путем препоручене пошилјке са 

повратницом бирачки пакет који садржи: 

 

          а) Образац са личним подацима бирача: име и презиме, јединствени  матични број, 

датум рођења, тренутну адресу ван БиХ (улица и број, град, поштански број, 

држава), комбинацијски број за гласачке листиће, те упутства како треба гласати 

(одштампана на полеђини тог обрасца); 

          b) одговарајуће гласачке листиће са посебном заштитом који се издају за основну 

изборну јединицу за коју гласа бирач; 

          c)  повратни коверат с одштампаном (повратном) адресом Централне изборне комисије   

БиХ и 

          d)  коверат за гласачке листиће, који обезбјеђује тајност гласања. 

 

Члан 32. 

(Повратни коверат) 

 

Бирач који гласа путем поште шаље назад Централној изборној комисији БиХ повратни 

коверат, која садржи: 

 

а) коверат за гласачке листиће, који обезбјеђује тајност гласа, са спакованим  гласачким 

листићима и који је залијепљена како би се обезбиједила тајност гласања; 

           b) копију једног од важећих идентификационих докумената, у складу са чланом 5.12, 

односно чланом 3.15 став (4) Изборног закона БиХ;  

c)  Образац са личним подацима бирача, који садржи податке наведене у члану 31. став 

(1) тачка а) овог правилника. 

 

Члан 33. 

(Рок за прихватање повратне коверте) 

 

Повратни коверат који је послана Централној изборној комисији БиХ, најкасније на дан 

одржавања избора, биће прихваћен и пребројан уколико стигне у Централну изборну 

комисију БиХ најкасније два дана од дана одржавања избора и ако је на повратном коверту 

отисак поштанског жига земље из које се гласа са датумом не каснијим од датума одржавања 

избора. 
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Члан 34 

(Водич за гласање путем поште) 

 

Централна изборна комисија БиХ дистрибуираће Водич за гласање путем поште, чији 

садржај утврђује Централна изборна комисија БиХ, преко:     

      

a) ДКП БиХ; 

b) клубова и удружења грађана БиХ у иностранству; 

c) веб странице Централне изборне комисије БиХ и осталих ауторизованих 

веб страница и 

d) канцеларија владиних и невладиних организација које се баве 

избјеглицама и питањима миграције. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III.  БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ГЛАСОВА 

 
 
Одјељак А.  Редовна бирачка мјеста –  члан 5.22 Изборног закона БиХ 

 

Члан 35. 

                                                                (Вријеме бројања) 

 

Гласачки листићи се броје одмах након затварања редовних бирачких мјеста. 

 

Члан 36. 

(Редослијед радњи приликом бројања) 

 

Радње приликом бројања на бирачком мјесту обављају се сљедећим редослиједом: 

 

a) утврђивање задужених гласачких листића у гласачкој кутији; 

b) бројање гласачких листића у гласачкој кутији; 

c) бројање гласова (систем већинског гласа); 

d) бројање гласова добијених системом отворених листа - гласови за политичке 

субјекте;  

e) бројање гласова добијених системом отворених листа - гласови за кандидате 

унутар политичких субјеката. 

 

 

Члан 37. 

                                                (Утврђивање задужених гласачких листића) 

 

Након затварања бирачког мјеста у присуству акредитованих посматрача предсједник и 

чланови бирачког одбора: 

 

a) броје и уписују укупан број преосталих неискоришћених гласачких листића за 

сваки изборни ниво у Образац за бројно стање; 

b) пакују неискоришћене гласачке листиће за сваки изборни ниво у оригиналну 

кутију; 

c) броје и уписују у Образац за бројно стање укупан број потписа гласача с извода 

из Централног бирачког списка;  

d) уписују укупан број оштећених гласачких листића за сваки изборни ниво и 

пакују их у одговарајући коверат и 

e) предсједник и чланови бирачког одбора потписују Образац за бројно стање. 
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Члан 38. 

(Бројање гласачких листића – члан 5.25 Изборног закона БиХ) 

 

(1) Након затварања бирачког мјеста, у присуству акредитираних посматрача предсједник и 

чланови бирачког одбора: 

 

a) отварају гласачку кутију и садржај стављају на празан сто за бројање; 

b) показују празну гласачку кутију присутнима, доказујући тиме да у кутији нема  

преосталих гласачких листића; 

c) разврставају гласачке листиће по изборним нивоима у групе од по 25 комада; 

d) слажу групе од по 25 гласачких листића једну на другу унакрсно; 

e) утврђују број група од по 25 гласачких листића којим додају број преосталих 

гласачких листића како би се добио укупан број гласачких листића; 

f) број гласачких листића из тачке е) овог члана за сва четири изборна нивоа, 

предсједник уписује у обрасце за збирне резултате и  

g) радње из тачке c), d), е) и f) се раде приликом бројања тог нивоа. 

 

(2) Гласачки листићи који нису потребни за сљедећи процес бројања пакују се посебно за 

сваки изборни ниво у провидне пластичне вреће, које се одлажу тако да их сви присутни 

могу да видје. 

 

Члан 39.  
(Гласачки листићи за поједине изборне нивое –  члан 5.14 и 5.25 Изборног закона БиХ) 

 

Гласачки листићи за поједине изборне нивое броје се сљедећим редослиједом: 

 

           а) у Федерацији БиХ: 

        

1)   Предсједништво БиХ, 

2) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, 

3) Представнички дом Парламента Федерације БиХ, 

4) кантонална скупштина; 

 

           b) у Републици Српској: 

  

1) Предсједништво БиХ, 

2) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, 

3) предсједник и потпредсједници Републике Српске, 

4) Народна скупштина Републике Српске и 

 

c) у Брчко дистрикту БиХ формирају се два тима за бројање гласачких листића тако да 

један тим броји гласачке листиће за изборне нивое редослиједом како је наведено у 

тачки а) алинеје 1), 2) и 3), а други тим броји гласачке листиће за изборне нивое 

редослиједом како је наведено у тачки тачки b) алинеје 1), 2), 3) и 4) овог члана. 

Уколико бројању гласачких листића не присуствује само један члан бирачког одбора 

или његов замјеник бројање се врши тако што се прво броје гласачки листићи из 

тачке а)  па након тога из тачке b) овог члана. 

 

 

Члан 40. 

                                            (Бројање гласова – систем већинског гласа) 

 

По систему већинског гласа врши се гласање и бројање гласачких листића за избор члана 

Предсједништва БиХ и за предсједника и потпредсједнике Републике Српске.  
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Члан 41. 

 (Процедура бројања гласова – систем већинскога гласа)  

 

(1) Приликом бројања гласова добијених системом већинског гласа предсједник и чланови 

бирачког одбора: 

 

        а)   разврставају гласачке листиће за тај изборни ниво у посебне групе по кандидатима; 

        b)   праве посебну групу листића који нису испуњени (неозначени), као и гласачких     

               листића који су испуњени тако да није могуће са сигурношћу утврдити којем  

               кандидату је бирач дао свој глас, а њихову исправност утврђује предсједник и  

              чланови бирачког одбора; 

c)   броје гласачке листиће за сваког кандидата и увезују их у групе од по 25 комада; 

d)   утврђују  исправност  гласачких листића из тачке b) став (1) овог  члана. Гласачки  

     листићи за које  предсједник  и  чланови  бирачког  одбора  утврде  да  су  важећи   

      додају се групи за одговарајућег кандидата и  

е)   утврђују укупан број важећих гласова за сваког кандидата. 

     

(2)  Неважећи гласачки листићи дијеле се у двије групе: 

 

         а) неважећи неозначени гласачки листићи и 

         b) неважећи остали гласачки листићи. 

 

(3) Предсједник и чланови бирачког одбора: 

 

          а) броје листиће сваке категорије неважећих гласачких листића и добијени број 

предсједник уписује на Образац за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР 

(већински глас) за тај изборни ниво. Пакују неважеће гласачке листиће у заштитне 

вреће за изборни материјал у складу са чланом 50.  став (2) и 51. став (2) и (3) овог 

правилника; 

          b) предсједник уписује резултате бројања гласова за сваког кандидата на Образац за 

збирне  резултате на бирачком мјесту ЗР (већински глас) за тај изборни ниво. Ако 

кандидат не добије ниједан глас, уписује се “0” поред имена тог кандидата и  

          c)  пакују важеће гласачке листиће у заштитне вреће за изборни материјал у складу са 

чланом 50. став (2) и 51. ставови (2) и (3) овог правилника. 

 

(4) Предсједник, свим присутним, објављује резултате бројања гласова на бирачком мјесту 

добијене по систему већинског гласа у складу са чланом 5.26 став (2) Изборног закона БиХ, а 

жуту копију Обрасца ЗР (већински глас) излаже на бирачком мјесту. Предсједник предаје 

зелену копију са изборним резултатима за тај ниво лицу које је овластила изборна комисија. 

 

 

Члан 42. 

(Бројање гласова добијених системом отворених листа за све изборне нивое) 

 

(1) По систему отворених листа врши се гласање и бројање гласачких листића за изборне 

нивое како слиједи: 

 

        а) у Федерацији БиХ:  

 

1) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, 

2) Представнички дом Парламента Федерације БиХ, 

3) кантоналне скупштине; 
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        b) у Републици Српској: 

 

1) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, 

2) Народна скупштина Републике Српске и 

 

(2) Гласачки листић је важећи ако је бирач означио квадратић: 

      

       а)  поред  назива  само  једне  политичке партије или  коалиције, или  листе  независних  

            кандидата или имена једног независног кандидата; 

       b)  поред  имена  једног или више кандидата унутар листе само једне изабране политичке  

            партије или коалиције, или листе независних кандидата и 

       c) поред назива једне политичке партије или једне коалиције, или једне листе независних 

кандидата, и кандидата (једног или више) унутар те одабране политичке партије или 

коалиције или листе независних кандидата. 

 

 

Члан 43. 

(Прво бројање гласова) 

 

(1) Приликом првог бројања гласова који су добијени системом отворених листа утврђује се 

број гласова које је освојио политички субјекат. 

 

(2) Процедура првог бројања гласова је: 

 

             а)  разврставање гласачких листића, према утврђеном  редослиједу за одређени  

                  изборни ниво, у  групе  по  политичким  субјектима. У групу за један политички  

                  субјекат улазе гласачки листићи које је бирач означио на начин прописан у члану  

                  42. став (2) овог правилника;  

   b)  прављење  посебних  група неозначених, као и  гласачких листића који су  

        испуњени тако да није могуће са сигурношћу  утврдити  којем политичком  

        субјекту је бирач дао свој глас. Њихову исправност утврђују предсједник и  

        чланови бирачког одбора; 

c)  дупло  бројање  гласачких  листића  који  се  слажу  у  групе  од  по  25  комада, и   

                   њихово  увезивање еластичном гумицом за сваког политичког субјекта и    

    d) утврђивање укупног броја гласова за сваки политички субјекат. 

 

(3) Предсједник и чланови бирачког одбора провјеравају гласачке листиће из става (2) тачка 

b) овог члана. Гласачки листићи за које предсједник и чланови бирачког одбора утврде да су 

важећи додају се групи за политички субјекат. 

 

(4) Преостали неважећи гласачки листићи који се дијеле у двије групе: 

 

           а)  неважећи неозначени гласачки листићи и 

           b)  неважећи остали гласачки листићи 

           се броје и утврђује се њихов број. 

 

(5) Предсједник бирачког одбора у Образац за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР 

(отворена листа) за тај изборни ниво уписује податке утврђене у ставу (2) тачка d) и ставу (4) 

овог члана. 

 

(6) Предсједник, свим присутним, објављује резултате првог бројања гласова добијених по 

систему отворених листa и доставља изборној комисији резултате бројања на бирачком 

мјесту добијене након првог бројања по систему отворене листе на начин који одреди 

изборна комисија. 
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(7) Предсједник и чланови бирачког одбора броје гласове тако да акредитованим 

посматрачима омогуће увид у цијели процес. 

 

Члан 44. 

                                                           (Друго бројање гласова) 

 

(1) Приликом другог бројања утврђује се број гласова за сваког кандидата унутар листе 

политичке партије, коалиције или листе независних кандидата. 

 

(2) Друго бројање гласова за сваку политичку партију, коалицију или листу независних 

кандидата обавља се посебно. Поступак се спроводи тако да један члан бирачког одбора чита 

редне бројеве кандидата испред којих су бирачи у оквиру тог политичког субјекта стављали 

ознаку, други члан бирачког одбора контролише да ли члан који чита, чита исправно, а два 

члана бирачког одбора сваки за себе у свој помоћни образац за други круг бројања гласова по 

кандидатима уписује усправне цртице. Код уписивања усправних цртица ови евидентичари 

кад сваки пети пут чују један број преко четири усправне цртице стављају једну косу цртицу. 

Предсједник бирачког одбора у Записник уписује називе политичких субјеката и имена 

чланова бирачког одбора који чита, који контролише и који евидентирају гласове по 

кандидатима. Након што сви гласови буду пребројани резултати се узимају из једне књиге 

помоћних образаца за бројање и преносе на Образац за збирне резултате на бирачком мјесту 

ЗР (отворена листа) у за то одређени дио поред имена сваког кандидата. Ако кандидат није 

добио ниједан глас, уписује се “0” поред имена тог кандидата. Број гласова за кандидата, 

добијен другим бројањем гласова, не смије бити већи од укупног броја гласова које је добила 

та политичка партија у првом бројању гласова. Предсједник и чланови бирачког одбора се, 

након попуњавања Обрасца за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР (отворена листа) за 

тај изборни ниво, потписују на Образац за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР (отворена 

листа).  

 

(3) Изузетно од процедуре из става (2) овог члана на бирачком мјесту са три члана бирачког 

одбора један члан бирачког одбора чита редне бројеве кандидата испред којих су бирачи у 

оквиру тог политичког субјекта стављали ознаку, а два члана бирачког одбора сваки за себе у 

свој помоћни образац за други круг бројања гласова по кандидатима уписује усправне 

цртице. 

 

(4) Предсједник и чланови бирачког одбора пакују гласачке листиће у заштитне вреће за 

изборни  материјал у складу са чланом 50. ставови (3), (4) и (5) и чланом 51. ставови (4) и (5) 

овог правилника. 

 

(5) Прво и друго бројање гласова који су добијени системом отворених листа понављају се за 

сваки изборни ниво користећи Помоћни образац за бројање и Образац за збирне резултате на 

бирачком мјесту ЗР (отворена листа) за тај изборни ниво, на начин утврђен овим чланом. 

 

Члан 45. 

(Достављање изборног материјала са бирачких мјеста изборној комиси) 

 

Бирачки одбор одмах, а најкасније 12 часова након затварања бирачког мјеста, доставља 

надлежној изборној комисији: 

      

        а)  Записник  из овог правилника и  

        b)  копије образаца и остали изборни материјал из чланова 50. и 51.  овог правилника.  

 

(2) Копије образаца о резултатима гласања за све изборне нивое за ово бирачко мјесто 

задржава предсједник бирачког одбора.  
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Одјељак B.  Бирачка мјеста за гласање у одсуству члан 5.24 Изборног закона БиХ 

 

Члан 46. 

                                                (Бројање коверата са гласачким листићима) 

 

(1) Након што посљедњи бирач гласа предсједник и чланови бирачког одбора бирачког 

мјеста за гласање у одсуству броје коверте са гласачким листићима.  

 

(2) Коверте са гласачким листићима са бирачких мјеста за гласање у одсуству отварају се и 

броје се гласачки листићи у Главном центру за бројање. 

 

(3) Коверте са непотврђеним гласачким листићима (ако одређено бирачко мјесто за гласање 

у одсуству издаје непотврђене гласачке листиће) предсједник и чланови бирачког одбора 

достављају на верификацију Главном центру за бројање и ако бирачко право за датог бирача 

буде потврђено, ови гласачки листићи се броје у Главном центру за бројање. 

 

(4) Предсједник и чланови бирачког одбора: 

         

         а) након попуљавања Обрасца за бројно стање за бирачко мјесто за гласање у одсуству 

отварају гласачку кутију и стављају садржај на сто тако да то виде сви присутни; 

        b)  разврставају коверте са гласачким листићима на: 

 

            1)  коверте  са  непотврђеним  гласачким листићима  (за она бирачка  мјеста у 

одсуству која издају непотврђене гласачке листиће) и 

                2)  коверте са гласачким листићима за гласање у одсуству; 

c) разврставају  коверте  са  гласачким  листићима  за гласање у одсуству по основним 

    изборним јединицама за које су  бирачи гласали, односно по ознакама комбинација     

     гласачких листића на ковертама; 

d)  броје  коверте  са  непотврђеним  гласачким  листићима, контролишу  бројање, а   

     добијени број предсједник уписује у  Образац за бројно стање за гласање   

     непотврђеним  гласачким листићима; 

       е)  броје коверте са гласачким листићима за гласање у одсуству, контролишу бројање, а  

            добијени број коверата, по основним  изборним  јединицама за које су бирачи   

            гласали, предсједник уписује у Образац за бројно стање за гласање у одсуству; 

f)  вежу  заједно  коверте  за  гласање  у  одсуству  с  истим комбинацијама гласачких  

     листића по основним  изборним  јединицама  и  пакују  их  у  одговарајућу заштитну  

     врећу за паковање изборног материјала у одсуству, у складу са чланом 52. овог  

     правилника; 

        g)  пакују  коверте  са  непотврђеним  гласачким  листићима  у  одговарајућу  заштитну   

             врећу  за паковање изборног материјала, у складу са чланом 53. овог правилника и 

       h)   попуњавају и потписују Образац за бројно стање за бирачка мјеста за гласање у  

             одсуству и Образац за бројно стање за бирачка мјеста која издају непотврђене  

             гласачке листиће. 

 

Одјељак C. Мобилни тимови –  члан 5.21 став (2) Изборног закона БиХ 

 

      Члан 47. 

(Бројање коверата са гласачким листићима) 

 

(1) Након што посјете све бираче који гласају путем мобилног тима, предсједник и чланови 

мобилног тима у сједишту изборне комисије броје коверте са гласачким листићима на 

сљедећи начин: 



 23 

a) броје и уписују укупан број преосталих неискоришћених коверата са 

гласачким листићима за  сваки изборни ниво у Образац за бројно стање за 

гласање путем мобилног тима; 

b) пакују неискоришћене коверте са гласачким листићима у врећу утврђену у 

члану 54. став (1) тачка b) овог правилника; 

c) броје и уписују у Образац за бројно стање укупан број потписа гласача из 

члана 26. став (1) тачка а) овог правилника; 

d) броје и уписују укупан број коверaтa оштећених гласачких листића и пакују их 

у одговарајућу коверaт; 

e) након уписа претходно утврђених података у Образац за бројно стање 

мобилног тима отварају гласачку кутију и стављају садржај на сто тако да то 

виде сви присутни; 

f) разврставају коверте са гласачким листићима за гласање путем мобилног тима 

по основним изборним јединицама за које су бирачи гласали, односно по 

ознакама комбинација гласачких листића на ковертама; 

g) броје коверте са гласачким листићима за гласање путем мобилног тима, што 

значи да се контролишу и броје коверте, а не гласачки листићи, а добијени број 

коверaтa по основним изборним јединицама за које су бирачи гласали 

предсједник уписује у Образац за бројно стање за гласање путем мобилног 

тима; 

h) вежу заједно коверте са гласачким листићима и пакују их у одговарајућу 

заштитну  врећу за паковање изборног материјала мобилног тима, у складу са 

чланом 53. овог правилника и 

i) попуњавају и потписују Образац за бројно стање за мобилне тимове. 

 

(2) Оригинални Образац бројног стања, Записник, Образац бројног стања за гласање путем 

мобилног тима и спаковани изборни материјал мобилни тим доставља изборној  комисији. 

 

 

Одјељак D. Бирачка мјеста за гласање у ДКП БиХ 

 

Члан 48. 

                                                (Бројање коверата са гласачким листићима) 

 

Бројање коверата са гласачким листићима на бирачким мјестима у ДКП БиХ се врши по 

процедури утврђеној у Одјељку B овог поглавља. 

Члан 49. 

                                                (Враћање изборног материјала) 

 

Оригинални Образац бројног стања, Записник и спаковани изборни материјал бирачки одбор 

у ДКП БиХ, путем Министарства спољних послова БиХ, доставља Централној изборној 

комисији БиХ, најкасније 5 дана од дана одржавања избора. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV.  ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Члан 50. 

(Редовна бирачка мјеста ФБиХ – 5.26 Изборног закона БиХ) 

 

(1) На редовним бирачким мјестима у Федерацији БиХ изборни материјал пакује бирачки 

одбор на начин утврђен одредбама овог члана. 

 

(2)  Гласачки листићи за Предсједништво БиХ пакују се у СИВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ тако 

што се у њих стављају: 



 24 

 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки листићи 

           b)  провидна пластична врећа са ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР  

                (већински глас) – плава копија. 

 

(3)   Гласачки листићи за Парламентарну скупштину БиХ пакују се у ПЛАВЕ ЗАШТИТНЕ 

ВРЕЋЕ тако што се у њих стављају: 

 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки листићи, 

           b)  провидна пластична врећа са ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР  

                (отворена листа) – плава копија.  

 

(4) Гласачки листићи за Представнички дом Парламента ФБиХ пакују се у ЉУБИЧАСТЕ 

ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ тако што се у њих стављају: 

 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки листићи, 

           b)  провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР (отворена  

                листа) – плава копија. 

 

(5) Гласачки листићи за кантоналне скупштине пакују се у БОРДОЦРВЕНЕ ЗАШТИТНЕ 

ВРЕЋЕ тако што се у њих стављају: 

 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи  и неважећи гласачки листићи, 

           b)  провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР (отворена  

                листа) – плава копија. 

 

(6) Неискоришћени и оштећени гласачки листићи за Предсједништво БиХ, Парламентарну 

скупштину БиХ, Представнички дом ФБиХ, кантоналне скупштине пакују се у ПРОВИДНЕ 

ВЕЋЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ по једна тако што се у њих стављају: 

  

           а)  неискоришћени гласачки листићи (спаковани у оригиналне кутије) и 

           b)  коверат упропаштени гласачки листићи. 

       

                        

(7)  У ПРОВИДНЕ МАЊЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ пакују се:  

 

а) помоћни  обрасци  за  бројање, који су коришћени за други круг бројања гласова по  

    кандидатима;  

b) Записник - оригинал у корицама и  

            c) извод из коначног Централног бирачког  списка за редовне бираче.  

 

(8) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких 

листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

 

              а) у коверат за предсједника бирачког одбора стављају се: 

                  1) Образац за бројно стање БС – црвена копија, 

                  2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – црвена копија,             

                  3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – црвена копија; 

 

               b) у коверат за предсједника изборне комисије стављају се: 

                   1) Образац за бројно стање БС – зелена копија, 

                   2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – зелена копија,                   

                   3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – зелена копија  и 

                   4) Записник о раду бирачког одбора ЗАРБО – зелена копија. 
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(9) Оригинал обрасце које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких 

листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

 

                   а)  у коверат А3 за Централну изборну комисију БиХ стављају се: 

                        1)  Образац за бројно стање БС – оригинал у корицама, 

                        2)  Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – оригинал у корицама и       

                        3)  Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – оригинал у корицама. 

 

(10) Бирачки одбор сваку од наведених врећа означава црним маркером (на примјер: број 

бирачког мјеста 133А025 на два мјеста на заштитној врећи. Свака врећа мора бити чврсто 

затворена пластичним печатом чији се број уписује у одговарајући образац на предиђеном 

мјесту. 

  

(11) Бирачки одбор у основној изборној јединици Брчко дистрикт БиХ изборни материјал, за 

нивое власти у Федерацији БиХ пакује на начин утврђен у ставу (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9) и 

(10) овог члана. 

 

(12) Изборна комисија је, по преузимању изборног материјала од бирачког одбора, обавезна 

да у достављене регистраторе и У-фолије пакује изборни материјал тако да у једну У-фолију 

пакује цијели изборни материјал из става (9) овог члана. Тако формиране У-фолије пакује у 

регистраторе на којим мора бити исписано: код и назив општине, почетни и крајњи број 

бирачког мјеста чије су У-фолије стављене у тај регистратор и редни број регистратора (на 

примјер: 133А, Нови Град Сарајево, 001-015, 1-9).  

 

Члан 51. 

(Редовна бирачка мјеста РС) 

 

(1) На редовним бирачким мјестима у Републици Српској изборни материјал пакује бирачки 

одбор на начин утврђен одредбама овог члана. 

  

(2)  Гласачки листићи за Предсједништво БиХ пакују се у СИВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ тако 

што се у њих стављају: 

 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и и неважећи гласачки листићи 

           b)  провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР (већински  

                глас) – плава копија. 

 

(3) Гласачки листићи за предсједника и потпредсједнике РС пакују се у ЖУТЕ ЗАШТИТНЕ 

ВРЕЋЕ тако што се у њих стављају: 

 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и и неважећи гласачки листићи 

           b)  провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР (већински  

                 глас) – плава копија.  

 

 (4) Гласачки листићи за Парламентарну скупштину БиХ пакују се у ПЛАВЕ ЗАШТИТНЕ 

ВРЕЋЕ тако што се у њих стављају: 

 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки листићи, 

           b)  провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР (отворена  

                листа) – плава копија. 

 

(5) Гласачки листићи за Народну скупштину РС пакују се у СМЕЂЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ 

тако што се у њих стављају: 
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           а)  пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки листићи, 

           b)  провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне резултате ЗР (отворена  

                 листа) – плава копија.  

 

(6) Неискоришћени и оштећени гласачки листићи за Предсједништво БиХ, Парламентарну 

скупштину БиХ, Народну скупштину РС пакују се у ПРОВИДНЕ ВЕЋЕ ЗАШТИТНЕ 

ВРЕЋЕ по једна тако што се у њих стављају: 

  

           а)  неискоришћени гласачки листићи (спаковани у оригиналне кутије) и 

           b)  коверат упропашћени гласачки листићи. 

 

 (7)  У ПРОВИДНЕ МАЊЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ пакују се:  

 

а) помоћни  обрасци  за  бројање, који су коришћени за други круг бројања гласова по  

    кандидатима;  

b) Записник – оригинал у корицама и  

            c) извод из коначног Централног бирачког списка за редовне бираче.  

 

(8) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких 

листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

 

              а) у коверат за предсједника бирачког одбора стављају се: 

                  1) Образац за бројно стање БС – црвена копија, 

                  2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – црвена копија и 

                  3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – црвена копија;  

                

               b) у коверат за предсједника изборне комисије стављају се: 

                  1) Образац за бројно стање БС – зелена копија, 

                  2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – зелена копија и 

                  3) Образац  за  збирне  резултате  ЗР (отворена листа) – зелена копија. 

                   

(9) Оригинал обрасце, које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких 

листића на бирачком мјесту, бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

               а) у коверту А3 за Централну изборну комисију БиХ стављају се: 

                   1) Образац за бројно стање БС – оригинал у корицама, 

        2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) –  оригинал у корицама и 

        3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – оригинал у корицама. 

 

(10) Бирачки одбор сваку од наведених врећа означава црним маркером (на примјер: број 

бирачког мјеста 146Б012 на два мјеста на заштитној врећи). Свака врећа мора бити чврсто 

затворена пластичним печатом чији се број уписује у одговарајући обрасац на предвиђеном 

мјесту. 

 

(11) Бирачки одбор у основној изборној јединици Брчко дистрикт БиХ изборни материјал, за 

нивое власти у Републици Српској пакује на начин утврђен у ставу (2), (3), (4), (5), (6), (7), 

(8), (9) и 10 овог члана. 

 

 (12) Изборна комисија је, по преузимању изборног материјала од бирачког одбора, обавезна 

да у достављене регистраторе и У-фолије пакује изборни материјал на начин да у једну                 

У-фолију пакује цијели изборни материјал из става (9) овог члана. Тако формиране У-фолије 

пакује у регистраторе на којим мора бити исписано: код и назив општине, почетни и крајњи 

број бирачког мјеста, чије су У-фолије  стављене у тај регистратор и редни број регистратора 

(на примјер: 146Б, Рогатица, 001-015, 1-2). 



 27 

 

Члан 52. 

(Бирачка мјеста за гласање у одсуству) 

 

(1) На бирачким мјестима за гласање у одсуству бирачки одбори пакују изборни материјал на 

сљедећи начин: 

 

               а)  у  ЦРВЕНУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

                   1) пребројане коверте са сетовима гласачких листића увезане по основним 

изборним јединицама и  

                   2) плава копија Обрасца за бројно стање БСО; 

 

               b) у ПРОВИДНУ ВЕЋУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

                   1) неискоришћене коверте са сетовима гласачких листића спаковане у оригиналне  

                       кутије и 

                   2) оштећене коверте са сетовима гласачких листића и 

 

               c) у ПРОВИДНУ МАЊУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

                   1) Образац за бројно стање БСО (оригинал у корицама), 

                   2) Записник (оригинал у корицама) и   

                   3) извод из коначног Централног бирачког списка за бираче који имају статус  

                       расељеног лица.  

 

(2) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања коверата са 

гласачким листићима на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

 

a) у  коверат  за  предсједника бирачког одбора ставља се Образац за бројно стање 

БСО (црвена копија) и 

 

b) у  коверат за предсједника изборне комисије ставља се Образац за бројно стање 

БСО (зелена копија). 

 

 

 

Члан 53. 

(Бирачко мјесто за издавање непотврђених – ковертираних гласачких листића) 

 

(1) На бирачким мјестима овлашћеним за издавање непотврђених гласачких листића у 

Федерацији БиХ и Републици Српској бирачки одбори пакују изборни материјал на сљедећи 

начин: 

 

                а) у ЗЕЛЕНУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

                    1) пребројане коверте са непотврђеним гласачким листићима и  

                    2) плава копија Обрасца за бројно стање БСН; 

                b) у ПРОВИДНУ ВЕЋУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

                    1) неискоришћене коверте са сетовима гласачких листића спаковане у  

                        оригиналне кутије и  

                    2) оштећене коверте са сетовима гласачких листића и 

                c) у ПРОВИДНУ МАЊУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

                   1) Образац за бројно стање БСН (оригинал у корицама), 

                   2)  Записник (оригинал у корицама), 

3)  извод из коначног Централног бирачког списка и 

4) списак бирача који  имају право да гласају непотврђеним гласачким листићима. 
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(2) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања коверата са 

непотврђеним гласачким листићима на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи 

начин: 

a) у  коверат за предсједника бирачког одбора ставља се Образац за бројно стање 

БСН (црвена копија),  

 

b) у коверат за предсједника изборне комисије ставља се Образац за бројно стање 

БСН (зелена копија) и  

 

c) извод из коначног Централног бирачког списка. 

 

 

Члан 54. 

(Мобилни тим) 

 

(1) Мобилни тим пакује изборни материјал на сљедећи начин: 

 

               а)  у НАРАНЏАСТУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

 

1) пребројане коверте са сетовима гласачких листића увезане по основним  

изборним јединицама и  

                   2) плава копија Обрасца за бројно стање БСМ; 

 

               b) у ПРОВИДНУ ВЕЋУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

 

1) неискоришћене коверте са сетовима гласачких листића спаковане у оригиналне 

кутије и 

                   2) оштећене коверте са сетовима гласачких листића и 

 

               c) у ПРОВИДНУ МАЊУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се: 

 

1) Образац за бројно стање БСМ (оригинал у корицама), 

2) Записник  (оригинал у корицама) и  

                   3) извод из коначног Централног бирачког списка (за бираче који су везани за 

своје куће због старости, болести или инвалидитета и бираче који су 

затвореници или су везани за установе, а имају право да гласају). 

 

(2) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања коверата са 

гласачким листићима на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

 

a) у  коверат  за  предсједника  бирачког одбора ставља се Образац за бројно стање 

БСМ (црвена копија) и 

 

b) у  коверат  за  предсједника изборне комисије ставља се Образац за бројно стање 

БСМ (зелена копија). 

 

 

 

Члан 55. 

(Бирачко мјесто у ДКП БиХ) 

 

(1) Бирачки одбор на бирачком мјесту у ДКП БиХ пакује изборни материјал на начин 

утврђен у члану 52. овог правилника. 
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ПОГЛАВЉЕ V. ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

Одјељак А. Прелиминарни изборни резултати –  члан 5.29 и 5.29а Изборног закона БиХ 

 

 

Члан 56. 

(Први непотпуни прелиминарни резултати) 

 

(1) Избoрнa кoмисиja je oбaвeзнa сa зeлeних кoпиja утврђeнe избoрнe рeзултaтe сa свих 

рeдoвних бирaчких мjeстa зa нивo из члaнa 39. тaчкa a) aлинeja 1) или тaчкa б) aлинeja 1) oвoг 

прaвилникa дo 23.00 чaсa, oднoснo зa нивoe из члaнa 67. oвoг прaвилникa, зa нaчeлникa 

oпштинe/грaдoнaчeлникa грaдa кaдa сe бирa нeпoсрeднo дo 21,00 час, oднoснo зa oпштинскo 

виjeћe, скупштину oпштинe, скупштину грaдa, грaдскo виjeћe и Скупштину дистриктa Брчкo 

БиХ дo 23,00 часа, униjeти у JИИС БиХ aпликaциjу. Зa oвe пoтрeбe избoрнa кoмисиja мoжe 

aнгaжoвaти и oвлaстити лица кojа ћe сa рeдoвних бирaчких мjeстa прeузeти вjeрoдoстojнe 

избoрнe рeзултaтe oд стрaнe бирaчкoг oдбoрa, тe aнгaжoвaти и oвлaстити oсoбљe кoje ћe 

вршити  унoс рeзултaтa избoрa o чeму дoнoси пoсeбнo рjeшeњe. Нaкoн штo су унeсeни 

рeзултaти избoрa сa бирaчкoг мjeстa, избoрнa кoмисиja путeм aпликaциje JИИС БиХ врши 

кoнтрoлу рeзултaтa у склaду сa члaнoм 60. стaв (1) и (2) oвoг прaвилникa.  

(2) На основу поступка утврђеног у ставу (1) овог члана, Централна изборна комисија БиХ, 

најкасније пет часова по затварању бирачких мјеста, у складу са чланом 5.29а Изборног 

закона Босне и Херцеговине, објављује прве непотпуне прелиминарне резултате са редовних 

бирачких мјеста. 

 

(3) Изборна комисија је одговорна за тачност извјештаја које достављају Централној 

изборној комисији БиХ. 

 

 

Члан 57. 

(Други непотпуни прелиминарни изборни резултати  -                                                                

члан 5.29 став (1) Изборног закона БиХ) 

 

Изборна комисија, најкасније до 11.00 часова наредног дана, у ЈИИС апликацију сукцесивно 

уноси изборне резултате за сваки пребројани ниво од стране бирачког одбора са зелених 

копија истим поступком описаним у члану 56. став (1) овог правилника.   

 

 

Одјељак B.  Обједињени изборни резултати - члан 5.29 Изборног закона БиХ 

 

 

Члан 58. 

(Обједињени изборни резултати) 

 

(1) Након што од бирачких одбора преузме сву документацију и материјале за изборе 

изборна комисија утврђује обједињене изборне резултате гласања које је спроведено на 

територији те основне изборне јединице за све нивоа власти, и о томе сачињава записник 

који се подноси Централној изборној комисији БиХ у року од 24 часа након затварања 

бирачких мјеста, најкасније до 19.00 часова дан послије одржавања избора. 
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(2) Укoликo избoрнa кoмисиja ниje у мoгућнoсти oбjeдинити утврђeнe избoрнe рeзултaтe збoг 

тoгa штo бирaчки oдбoр ниje прaвилнo извршиo брojaњe глaсaчких листићa или рaди 

oдступaњa кoja укaзуjу нa нeрeгулaрнoсти кoд брojaњa глaсoвa oд стрaнe прeдсjeдникa и 

члaнoвa бирaчкoг oдбoрa, избoрнa кoмисиja пoднoси извjeштaj Цeнтрaлнoj избoрнoj 

кoмисиjи БиХ, сa зaхтjeвoм зa oтвaрaњe врeћe, кaкo би сe извршилo брojaњe глaсaчких 

листићa у циљу oбjeдињaвaњa утврђeних избoрних рeзултaтa. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja 

БиХ нa oснoву тoг зaхтjeвa дoнoси зaкључaк  кojим  oдoбрaвa oтвaрaњe врeћe сa глaсaчким 

мaтeриjaлoм и брojaњe глaсaчких листићa у циљу прoцeснoг oбjeдињaвaњa утврђeних 

избoрних рeзултaтa.  

(3) Oдмaх пo дoбиjaњу зaкључкa из стaвa (2) oвoг члaнa, избoрнa кoмисиja oргaнизуje 

брojaњe глaсaчких листићa у склaду сa прoцeдурaмa зa брojaњe утврђeним у члaнoвимa 41, 

42. 43. и 44. oвoг прaвилникa.  

(4) Зa пoтрeбe oбjeдињaвaњa утврђeних избoрних рeзултaтa и брojaњe глaсaчких листићa из 

стaвa (3) oвoг члaнa, избoрнa кoмисиja дужнa je oбезбједити aдeквaтaн прoстoр, сa oбучeним 

и цeтифицирaним oсoбљeм. Избoрнa кoмисиja дoнoси oдлуку кojoм oдлучуje дa ли ћe прoцeс 

брojaњa глaсaчких листићa вршити бирaчки oдбoр сa тoг бирaчкoм мjeстa или пoсeбaн тим.  

(5) Избoрнa кoмисиja oбaвjeштaвa aкрeдитoвaнe пoсмaтрaчe зa пoсмaтрaњe рaдa избoрнe 

кoмисиje, o врeмeну и мjeсту брojaњa из стaвa (3) oвoг члaнa.  Свe измjeнe пoдaтaкa избoрнa 

кoмисиja je дужнa излoжити jaвнo, кaкo би билe дoступнe jaвнoсти. 

(6) Прeдсjeдник, a изузeтнo члaн избoрнe кoмисиje кojeг oвлaсти прeдсjeдник,  oбaвeзaн je 

дoстaвити Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ свe oригинaлнe oбрaсцe сa рeдoвних бирaчких 

мjeстa, зajeднo сa свим прoвидним плaстичним врeћa у кojимa су извoди из Цeнтрaлнoг 

бирaчкoг спискa, зaписници и пoмoћни oбрaсци зa други круг брojaњa пo кaндидaтимa, 

нajкaсниje 24 часа пoслиje зaтвaрaњa бирaчких мjeстa у Глaвни цeнтaр зa брojaњe. Пo 

зaвршeнoj прoцeдури oбjeдињaвaњa утврђeних избoрних рeзултaтa из стaвa (3) oвoг члaнa, a 

нajкaсниje 3 (три) дaнa дo 19,00 часова пoслиje oдржaних избoрa, избoрнa кoмисиja дoстaвљa 

Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ свe oригинaлнe oбрaсцe сa брojaњa глaсaчких листићa и 

oбjeдињaвaњa утврђeних избoрних рeзултaтa упaкoвaнe у рeгистрaтoр нa нaчин прoписaн у 

члaну 69. стaв (9) oвoг прaвилникa. 

(7) Обједињени изборни резултати гласања у основној изборној јединици уписују се у 

обрасце за збирне резултате ЗР (већински глас и отворена листа) на нивоу основне изборне 

јединице. Обрасци за збирне резултате на нивоу основне изборне јединице садрже све 

податке које садрже и обрасци за збирне резултате на редовним бирачким мјестима. 

 

(8) Избoрнa кoмисиja oдмaх, нaкoн приjeмa извoдa из кoнaчнoг Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa 

зa бирaчкo мjeстo зa издaвaњe нeпoтврђeних глaсaчких листaћa из члaнa 53. стaв (2) тaчкa ц) 

oвoг прaвилникa, унoси пoдaткe o бирaчимa кojи су глaсaли нa oвoм бирaчкoм мjeсту у 

oдгoвaрajућу aпликaциjу JИИС, тe нaвeдeни извoд дoстaвљa Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи 

БиХ путeм фaкс aпaрaтa или eлeктрoнским путeм.  

 

(9) Изборна комисија, након пријема изборног материјала са свих бирачких мјеста на 

територији основне изборне јединице, а у року од 12.00 до 24.00 часа по затварању бирачких 

мјеста, Централној изборној комисији БиХ предаје заштитне вреће са гласачким листићима и 

материјалом који се броји у Главном центру за бројање (коверте са гласачким листићима 

бирача који су гласали у одсуству и непотврђеним гласачким листићима са свих бирачких 

мјеста у тој основној изборној јединици). Све заштитне вреће морају бити запечаћене 
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одговарајућим пластичним печатима на бирачким мјестима и јасно означене шифрама 

бирачких мјеста. 

 

(10) Изборна комисија гласачке листиће са редовних бирачких мјеста и преостали изборни 

материјал предаје Централној изборној комисији БиХ почев од четвртог дана од дана избора, 

а најкасније до осмог дана након дана избора. Заштитне вреће морају бити запечаћене 

одговарајућим пластичним печатима на бирачким мјестима и јасно означене шифрама нивоа 

и бирачких мјеста.  

 

 

 

Одјељак C. ОБРАДА И КОНТРОЛА ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

Члан 59. 

(Обрада изборних резултата) 

 

(1) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ врши кoнтрoлу и oбjeдињaвaњa пoдaтaкa сa свих 

oригинaлних oбрaзaцa рeзултaтa кojи сe утврђуjу у Глaвнoм цeнтру зa брojaњe, дoк кoнтрoлу 

рeзултaтa сa рeдoвних бирaчких мjeстa врши избoрнa кoмисиja oснoвнe избoрнe jeдиницe зa 

Лoкaлнe избoрe 2016. гoдинe. 

 

(2) Пoслoвe oбjeдињaвaњa и кoнтрoлe избoрних рeзултaтa из стaвa (1) oвoг члaнa врши у 

Глaвнoм цeнтру зa брojaњe глaвни кoнтрoлoр, зaмjeник глaвнoг кoнтрoлoрa и кoнтрoлoри зa 

oбрaду, унoс и пoтврду рeзултaтa, кoje имeнуje Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoсeбнoм 

oдлукoм, дoк кoнтрoлу рeзултaтa сa рeдoвних бирaчких мjeстa вршe кoнтрoлoри Цeнтрa зa 

прaвилнo oбjeдињaвaњe рeзултaтa кoje имeнуje избoрнa кoмисиja oснoвe избoрнe jeдиницe. 

(3) Имeнoвaни из стaвa (2) oвoг члaнa дирeктнo су oдгoвoрни Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи 

БиХ, oднoснo избoрнoj кoмисиjи oснoвнe избoрнe jeдиницe. 

 

 

Члан 60. 

(Контрола изборних резултата –  члан 5.30 Изборног закона БиХ) 

 

(1) Контрола достављених изборних резултата обавља се на основу провјера тачности 

података који се обједињавају с образаца за збирне резултате гласања са свих бирачких 

мјеста и образаца за збирне резултате Главног центра за бројање: 

 

a) упоређивањем укупног броја потписа из Централног бирачког списка с укупним 

бројем гласачких листића у гласачким кутијама; 

b) систем већинског гласа, упоређивањем укупног броја гласова за сваког појединог 

кандидата и укупног броја неважећих гласачких листића с укупним бројем издатих 

гласачких листића; 

c) систем отворене листе, упоређивањем укупног броја гласова за сваки политички 

субјекат и укупног броја неважећих гласачких листића с укупним бројем издатих 

гласачких листића и 

d) систем отворених листа, упоређивањем укупног броја гласова за сваког појединог 

кандидата унутар једног политичког субјекта с укупним бројем гласова које је освојио 

тај политички субјекат у цјелини. 

 

(2) Ако се утврди да су тачни подаци уписани у погрешна поља на обрасцу, као и погрешна 

сумирања од стране предсједника и чланова бирачког одбора, именовани из члана 59. став 

(2) овог правилника имају овлашћења да изврше и овјере исправку грешака у апликацији.  
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(3) Изузeтнo, укoликo избoрнa кoмисиja нe пoступи у склaду сa члaнoм 58. oвoг прaвилникa, 

нa зaхтjeв глaвнoг кoнтoлoрa у Глaвнoм цeнтру зa брojaњe, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ 

дoнoси зaкључaк кojим сe нaрeђуje Глaвнoм цeнтру зa брojaњe прaвилнo брojaњe глaсoвa.  

Глaвни цeнтaр зa брojaњe прoвjeрaвa и брojи вaжeћe, нeвaжeћe и нeискoриштeнe глaсaчкe 

листићe зa нивo зa кojи je дoнeсeн зaкључaк. 

 

 

 

Одјељак D. Утврђивање изборних резултата члан 5.29 Изборног закона БиХ 

 

Члан 61. 

(Утврђивање изборних резултата) 

 

Централна изборна комисија БиХ утврђује и објављује изборне резултате након 

обједињавања резултата гласања са редовних бирачких мјеста и резултата добијених 

пребројавањем гласова у Главном центру за бројање најкасније 20 дана након одржавања 

избора. 

 

Члан 62. 

(Увид у објављене изборне резултате) 

 

Централна изборна комисија БиХ одмах по доношењу одлуке о објављивању изборних 

резултата исте, у детаљном табеларном приказу резултата гласања на нивоу бирачког мјеста 

по политичким субјектима и кандидатима, ставља на располагање јавности путем веб 

странице Централне изборне комисије БиХ. 

 

Одјељак Е. Потврђивање изборних резултата  

 

Члан 63. 

                      (Потврђивање изборних резултата члан 5.32 Изборног закона БиХ) 

 

Централна изборна комисија БиХ потврђене изборне резултате са расподијељеним 

мандатима и именима кандидата унутар тих политичких субјеката и објављује у службеним 

гласилима и средствима јавног информисања. 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА 

 

ПОГЛАВЉЕ I.  ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ, ПРИМОПРЕДАЈА И НАЧИН ГЛАСАЊА 

 

Члан 64. 

 (Изборни материјал) 

 

Централна изборна комисија БиХ за локалне изборе формираним бирачким мјестима 

обезбјеђује изборни материјал који је прописан у члану 3. овог правилника за опше изборе. 

 

 

Члан 65. 

 (Примопредаја) 

 

Примопредаја изборног материјала се врши по поступку утврђеном у члановима од 4. до 14.  

овог правилника.  
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Члан 66. 

 (Гласање) 

 

Гласање на локалним изборима се врши по процедури утврђеној у члановима од 15. до 34. 

овог правилника.  

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА , ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ 

МАТЕРИЈАЛА И ИЗБОРНИ  РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Члан 67.  
(Редослијед бројања гласачких листића) 

 

Гласачки листићи за изборне нивое броје се сљедећим редослиједом: 

 

           а) начелник општине, односно градоначелник града када се бира непосредно и 

           b) општинско вијеће, односно скупштина општине, односно скупштина града. 

 

 

Члан 68. 

                                                            (Бројање гласачких листића) 

 

Бројање гласачких листића се врши по процедури утврђеној у члановима од 35. до 38, члану 

41, члану 42. став (2), те члановима од 43. до 49. овог правилника. 

 

 

Члан 69. 

(Паковање изборног материјала – редовна бирачка мјеста) 

 

(1) На редовним бирачким мјестима изборни материјал пакује бирачки одбор на начин 

утврђен одредбама овог члана. 

 

(2) Гласачки листићи за начелника општине и градоначелника града пакују се у СИВЕ 

ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ тако што се у њих стављају: 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и и неважећи гласачки листићи 

           b)  провидна пластична врећа у којој је коверат с Обрасцем за збирне резултате ЗР  

               (већински глас) – плава копија. 

 

(3)  Гласачки листићи за општинско вијеће, скупштину општине, скупштину града и 

скупштину Брчко дистрикта БиХ пакују се у ПЛАВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ тако што се у 

њих стављају: 

           а)  пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки листићи, 

           b)  провидна пластична врећа у којој је коверта с Обрасцем за збирне резултате ЗР  

                (отворена листа) – плава копија. 

 

(4) Неискоришћени и оштећени гласачки листићи за начелника општине, градоначелника 

града, општинско вијеће, скупштину општине, скупштину града и скупштину Брчко 

дистрикта БиХ пакују се у ПРОВИДНЕ ВЕЋЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ по једна тако што се у 

њих стављају: 

  

           а)  неискоришћени гласачки листићи (спаковани у оригиналне кутије) и 

           b)  коверат упропашћени гласачки листићи. 
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(5)  У ПРОВИДНЕ МАЊЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ пакују се:  

 

 

а) помоћни  обрасци  за  бројање, који су коришћени за други круг бројања гласова по  

    кандидатима;  

b) Записник - оригинал у корицама и  

            c) извод из коначног Централног бирачког  списка за редовне бираче.  

 

(6) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких 

листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

 

              а) у коверат за предсједника бирачког одбора стављају се: 

                  1) Образац за бројно стање БС – црвена копија, 

                  2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – црвена копија,             

                  3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – црвена копија; 

 

               b) у коверат за предсједника изборне комисије стављају се: 

                   1) Образац за бројно стање БС – зелена копија, 

                   2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – зелена копија,                   

                   3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – зелена копија  и 

                   4) Записник – зелена копија. 

  

(7) Оригинал обрасце које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких 

листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин: 

 

                   а)  у коверту А3 за Централну изборну комисију БиХ стављају се: 

 

                        1)  Образац за бројно стање БС – оригинал у корицама, 

                        2)  Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) – оригинал у корицама и       

                        3)  Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) – оригинал у корицама. 

 

(8) Бирачки одбор сваку од наведених врећа означава црним маркером (на примјер: број 

бирачког мјеста 133А025 на два мјеста на заштитној врећи. Свака врећа мора бити чврсто 

затворена пластичним печатом чији се број уписује у одговарајући образац на предвиђеном 

мјесту.  

 

(9) Изборна комисија је, по преузимању изборног материјала од бирачког одбора, обавезна 

да у достављене регистраторе и У-фолије пакује изборни материјал на начин да у једну               

У-фолију пакује цијели изборни материјал из става (7) овог члана. Тако формиране                     

У-фолије пакује у регистраторе на којим мора бити исписано: код и назив општине, почетни 

и крајњи број бирачког мјеста чије су У-фолије стављене у тај регистратор и редни број 

регистратора (на примјер: 133А, Нови Град Сарајево, 001-015, 1-9).  

 

(10) Одредбе става (2) овог члана не примјењују се за бирачке одборе у Брчко дистрикту 

БиХ, јер се градоначелник Брчко дистриктa Босне и Херцеговине не бира директно.  

 

 

Члaн 69.a 

(Пaкoвaњe нaкoн брojaњa и oбjeдињaвaњa) 

 

(1) Бирaчки oдбoр или тим из члaнa 58. стaв (4) oвoг прaвилникa избoрни мaтeриjaл пaкуje нa 

нaчин кaкo je прoписaнo oвим прaвилникoм, и тo у исту врeћу, зajeднo сa пeчaтoм кojим je 

бирaчки oдбoр прeтхoднo зaпeчaтиo ту врeћу. 
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(2) Бирaчки oдбoр или тим врeћу из стaвa (1) oвoг члaнa пeчaти нoвим пeчaтoм чиjи je брoj 

уписaн нa oригинaлнoм oбрaсцу кojeг je тим прeбрojao. 

 

 

Члан 70. 

(Паковање изборног материјала на другим бирачким мјестима) 

 

Изборни материјал на бирачким мјестима за гласање у одсуству, за издавање непотврђених - 

ковертираних гласачких листића и мобилним тимовима се пакује на начин утврђен у 

члановима од 52. до 55. овог правилника. 

 

Члан 71. 

(Изборни резултати) 

 

Поступак за изборне резултате на општим изборима прописан у члановима од 56. до 62. 

примјењује се и на изборне резултате на локалним изборима. 

 

 

 

 

ДИО ЧЕТВРТИ – ПРИЈЕВРЕМЕНИ, ПОНОВЉЕНИ И ОДГОЂЕНИ ИЗБОРИ 

 

 

ПОГЛАВЉЕ I. ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ – члан 14.3 став (1) Изборног закона БиХ  

 

Члан 72. 

(Примјена) 

 

Пријевремени избори за општинског начелника и градоначелника када се он бира 

непосредно, за предсједника и потпредсједнике Републике Српске и чланове 

Предсједништва БиХ спроводе се по процедури утврђеној у III дијелу овог правилника, осим 

процедуре прописане у  члановима 29, 30, 48. и 49. овог правилника. 

 

Члан 73. 

(Рокови изборних активности) 

 

Рокове изборних активности за пријевремене изборе утврђује Централна изборна комисија 

БиХ посебним Упутством о роковима изборних активности за одржавање пријевремених 

избора. 

 

Члан 74. 

(Пријава политичких партија и независних кандидата који су                                      

учествовали на редовним изборима) 

 

(1) Политичке партије и независни кандидати који су били овјерени за учешће на посљедњим 

редовним изборима не морају поново подносити цјелокупну потребну документцију за 

овјеру учешћа на пријевременим изборима, већ се пријава са документацијом која је 

поднесена за редовне изборе прихвата уз подношење новог попуњеног обрасца њихове 

пријаве. 

 

(2) Политичке партије и независни кандидати који су овјерени на посљедњим редовним 

изборима за општинског начелника неће извршити уплату таксе за учешће на пријевременим 

изборима и ослобођени су обавезе прикупљања потписа подршке.  
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(3) Политичке партије које су учествовале на посљедњим редовним изборима, а код којих је 

дошло до статусних промјена, уз пријаву за учешће на пријевременим изборима 

обезбиједиће и осталу тражену документацију из члана 75. овог правилника. 

 

 

 

Члан 75. 

(Пријава политичких партија и независних кандидата који нису учествовали на 

редовним изборима) 

 

(1)  Политичке партије и независни кандидати који нису учествовали на посљедним 

редовним изборима уз пријаву учешћа на пријевременим изборима подносе сљедећу 

документацију: 

 

a) доказ о регистрацији код надлежног органа (подносе само политичке партије); 

b) потписе подршке у складу са чл. 4.4  Изборног закона БиХ;  

c) изјаву прописану чланом 1.13 Изборног закона БиХ;  

d) изјаву о члановима статутарних тијела (подносе само политичке партије) и 

      е) финансијски извјештај.  

 

(2) Политичке партије и независни кандидати који нису учествовали на редовним изборима 

дужни су да уплате таксу за овјеру учешћа на пријевременим изборима у износу прописаном 

Правилником о пријави и овјери политичких субјеката за учешће на непосредним изборима у 

Босни и Херцеговини, те доказ о уплати таксе за овјеру да доставе Централној изборној 

комисији БиХ. 

 

(3) Политичкој партији, независном кандидату или политичким партијама чланицама 

коалиције чији кандидат освоји мандат или пријава за учешће на пријевременим изборима  

буде одбијена враћа се износ за таксу за овјеру учешћа на изборима. 

 

 

 

Члан 76. 

(Пријава коалиција) 
 

Све коалиције које су овјерене на посљедњим редовним изборима за општинског начелника 

не морају вршити додатну пријаву већ само потврдити ранију пријаву, подношењем новог 

попуњеног обрасца пријаве. 

 

 

 

Члан 77. 

(Бирачи уписани у Централни бирачки списак) 

 

(1) Сви бирачи који су уписани у Централни бирачки списак могу гласати на пријевременим 

изборима.  

 

(2) Централна изборна комисија БиХ ће образац пријаве за гласање путем поште за нове 

регистранте објавити на званичној веб страници Централне изборне комисије БиХ и 

доставити их свим ДКП-има Босне и Херцеговине у иностранству. 

 

(3) Бирачима који имају статус расељеног лица остаје изражена бирачка опција коју су имали 

на задњим спроведеним редовним изборима. 
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Члан 78. 

(Обавјештење бирачима) 

 

Изборна комисија која спроводи пријевремене изборе обавезна је да прослиједи изборним 

комисијама, на чијем подручју се налазе бирачи који су уписани у извод из Централног 

бирачког списка за расељена лица БиХ, списак расељених лица са податком гдје и на којем 

бирачком мјесту могу остварити своје бирачко право. Изборна комисија на чијем подручју се 

налазе расељена лица дужна је на одговарајући начин и благовремено да обавијести та лица 

гдје и на који начин ће гласати. 

 

Члан 79. 

(Главни центар за бројање) 

 

Централна изборна комисија БиХ може посебном одлуком формирати Главни центар за 

бројање за сваке пријевремене изборе. Истом одлуком се утврђују послови који се обављају у 

Главном центру за бројање, локација на којој се успоставља Главни центар за бројање и 

одређује временски период у ком ће радити Главни центар за бројање.    

 

 

ПОГЛАВЉЕ II.  ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ члан 14.1 Изборног закона БиХ 

 

Члан 80. 

(Процедура) 

 

(1) Уколико Централна изборна комисија БиХ установи да је за вријеме гласања или бројања 

гласачких листића дошло до неправилности које могу утицати на резултате избора и 

поништи изборе у изборној јединици или на неком бирачком мјесту, спроводе се поновљени 

избори. 

 

(2) Поновљени избори спроводе се на основу истих кандидатских листа и истих извода из 

Централног бирачког списка који су коришћени на поништеним изборима. 

 

(3)  Централна изборна комисија БиХ одређује дан одржавања поновљених избора, а 

најкасније 14 дана од дана правоснажности одлуке Централне изборне комисије БиХ о 

поништењу избора. 

 

(4) Поновљени избори спроводе се на истој локацији бирачког мјеста и по процедури 

прописаној у II дијелу овог правилника. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III. ОДГОЂЕНИ ИЗБОРИ члан 14.2 Изборног закона БиХ 

 

Члан 81. 

(Поступак спровођења) 

 

(1) Уколико у некој изборној јединици или бирачком мјесту гласање није обављено оног дана 

који је утврђен за гласање, спроводе се одгођени избори. 

 

(2) На основу чињеница које указују да изборе није могуће спровести у складу са одредбама 

Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о одгађању избора на 

одређеном бирачком мјесту или у изборној јединици, а најкасније 30 дана од дана који је 

одређен за гласање на редовним изборима. 

 

(3) Одгођене изборе расписује Централна изборна комисија БиХ. 
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