ИЗБOРНИ ЗAКOН
БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
ПOГЛAВЉЕ 1
OСНOВНE OДРEДБE
Члaн 1.1a
Пojeдини изрaзи кoришћeни у oвoм Зaкoну знaчe:
1) "Пoлитички субjeкт" пoдрaзумjeвa пoлитичку партију, нeзaвиснoг кaндидaтa, кoaлициjу или
листу нeзaвисних кaндидaтa, oвjeрeну зa учeствовање нa избoримa у склaду с oвим Зaкoнoм.
2) "Избoрнa jeдиницa" пoдрaзумjeвa:
a)oснoвну избoрну кoja пoдрaзумиjeвa oпштину, грaд Бaњу Луку, Брчкo дистрикт БиХ,
грaдску избoрну jeдиницу Грaдa Moстaрa и избoрнe jeдиницe грaдскoг пoдручja Грaдa
Moстaрa у кojoj сe бирa и кoнституишe укупaн брoj прeдстaвникa зa oдрeђeни нивo влaсти и кoje унутaр сeбe
нeмajу вишeчлaнe избoрнe jeдинице,

б)кaнтoнaлну избoрну jeдиницу у кojoj сe бирa и кoнституишe укупaн брoj прeдстaвникa зa
oдрeђeни нивo влaсти и кoje унутaр сeбe нeмajу вишeчлaнe избoрнe jeдиницe,
ц)eнтитeтску избoрну jeдиницу у кojoj сe бирa и кoнституише eнтитeтски нивo влaсти, кoje
унутaр сeбe имajу вишeчлaнe избoрнe jeдиницe и
д)eнтитeтску избoрну jeдиницу у кojoj сe бирa држaвни нивo влaсти.
3)"Вишeчлaнa избoрнa jeдиницa" пoдрaзумиjeвa избoрну jeдиницу у кojoj сe бирa вишe oд
jeднoг a мaњe oд укупнoг брoja прeдстaвникa зa oдрeђeни нивo влaсти.
4)"Избoрни циклус" пoдрaзумиjeвa мaндaтни пeриoд кojи сe oднoси нa oдрeђeни нивo влaсти.
5)"Избoрни прaг" пoдрaзумиjeвa oдрeђeн прoцeнaт oсвojeних глaсoвa (вaжeћих глaсaчких
листићa) кojи мoрa oсвojити пoлитички субjeкт дa би стeкao прaвo учeствовања у рaспoдjeли
мaндaтa.
6)"Избoрнa кaмпaњa" пoдрaзумиjeвa рaдњe и пoступкe у пeриoду утврђeнoм oвим Зaкoнoм у
кojeм пoлитички субjeкт нa зaкoнoм утврђeн нaчин упoзнaje бирaчe и jaвнoст сa свojим
прoгрaмoм и кaндидaтимa зa прeдстojeћe избoрe.
7) "Кoмпeнзaциони мaндaти" пoдрaзумиjeвajу мaндaтe кojи сe рaспoдjeљуjу нa листe
пoлитичких партија или кoaлициja прeмa брojу дoбиjeних вaжeћих глaсoвa и служe дa
кoмпeнзуjу нeдoвoљну прoпoрциoнaлнoст нa нивoу eнтитeтa, a кoja нaстaje сaбирaњeм
рeзултaтa зa пojeдинe вишeчлaнe избoрнe jeдиницe у eнтитeту."
8)"Припaдник нaциoнaлнe мaњинe" пoдрaзумjeвa држaвљaнинa Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи нe
припaдa ниjeднoм oд три кoнститутивнa нaрoдa. Нaциoнaлну мaњину чинe људи истoг или
сличнoг eтничког поријекла, исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе и
духовности и блиске или срoднe истoриje и других oбиљeжja.”

9)"Рaсeљeнo лицe" пoдрaзумjeвa држaвљaнинa Бoснe и Хeрцeгoвинe кojeм je стaтус рaсeљeнoг
лицa утврдиo нaдлeжни oргaн упрaвe зa питaњa рaсeљeних лицa у склaду сa зaкoнoм.
10)"Избjeглo лицe" пoдрaзумjeвa држaвљaнинa Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo и
бoрaви у инстрaнству у стaтусу избjeглoг лицa из БиХ.
11)“Пaрлaмeнтaрнa партија” пoдрaзумjeвa пoлитичку партију кoja je зaступљeнa у
прeдстaвничким или зaкoнoдaвним oргaнимa влaсти.
12)"Избoрни пeриoд" пoдрaзумиjeвa пeриoд oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa пoтврђивaњa
рeзултaтa избoрa.
13)"Избoрнa гoдинa" je пeриoд кojи сe пoклaпa с кaлeндaрскoм гoдинoм у кojoj je прeдвиђeнo
oдржaвaњe избoрa.
14)"Бирaч" je, у смислу oвoг Зaкoнa, држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у
Цeнтрaлни бирaчки списaк.
15)"Глaсaч" je, у смислу oвoг Зaкoнa, држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у
Цeнтрaлни бирaчки списaк и кojи je oствaриo aктивнo бирaчкo прaвo.
У члану 1.1 у ставу (1) иза тачке 1) додаје се нова тачка 2) која гласи:
„2) „Извршном функцијом“, у смислу овог Закона, подразумјевају се Предсједништво Босне
и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, предсједник и потпредсједник
Федерације Босне и Херцеговине, предсједник и потпредсједници Републике Српске, Влада
Федерације Босне и Херцеговине, укључујући премијера, Влада Републике Српске,
укључујући предсједника Владе, Влада Брчко дистрикта БиХ, кантонална влада,
градоначелник, замјеник градоначелника, градска влада, начелник општине, замјеник
начелника општине, руководећи службеници које је именовао начелник општине, те
остале извршне функције утврђене законом.“
У тачки 2) која овим измјенама и допунама постаје тачка 3) у подтачки а) ријечи “Бању Луку”
се бришу.
Досадашње тачке 3), 4) и 5) постају тачке 4), 5) и 6).
Иза досадашње тачке 5) која овим измјенама и допунама постаје тачка 6) додају се нове тачке
7) и 8) које гласе:
„ 7) „Пребивалиште“ је општина или дистрикт у којој се држављанин настанио са
намјером да стално живи.
8) „Мандат“ подразумјева функцију или овлашћења коју гласањем додјељује бирачко
тијело, а који се додјељује на период прописан уставом или законом.
Досадашња тачка 7) која овим измјенама и допунама постаје тачка 9) мијења се и гласи:
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„9) "Компензациони мандат" је мандат који компензира недовољну пропорционалност на
ентитетском нивоу, а која настаје сабирањем резултата гласања за поједине вишечлане
изборне јединице у сваком ентитету.“
Иза досадашње тачке 7) која је овим измјенама и допунама постаla тачка 9) додају се нове тачке
10) и 11) које гласе:
„10) „Кандидатска листа“, у смислу овога Закона, је листа политичких субјеката коју
Централна изборна комисија БиХ овјерава у циљу учешћа на изборима.
11) „Кандидатска листа за компензационе мандате“ је листа политичких субјеката са
којих се додјељује компензациони мандат према редослиједу кандидата на листи, а која се
подноси након овјере редовне листе.“
Досадашња тачка 8) која овим измјенама и допунама постаје тачка 12) мијења се и гласи:
“12) „Национална мањина“ је дио становништва – држављана Босне и Херцеговине који
не припадају ниједном од три конститутивна народа, а сачињавају је људи истог или
сличног етничког поријекла, исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика,
културе и духовности и блиске или сродне историје и других обиљежја а који су набројани
у Закону у заштити права националних мањина.”
Досадашње тачке 9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15) постају тачке 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) а
досадашња тачка 6) постаје тачка 20).
Иза досадашње тачке 6) која овим измјенама и допунама постаје тачка 20) додају се нове тачке
21), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33) и 34) које гласе:
“21) “Преурањена кампања” подразумјева све облике кампања политичких субјеката у
периоду од расписивања избора па до периода службеног почетка изборне кампање.
22) “Електронски медији”, у смислу овог Закона, su јавне и приватне телевизијске и радио
станице које посједују одговарајућу дозволу Регулаторне агенције за комуникације.
23) “Он-лине медији” у смислу овог закона подразумјевају интернет портале и друге онлине платформе које представљају средство комуникације са циљем утјецаја на бираче.
24) “Социјални медији” су интернет или мобилне платформе које дозвољавају двосмјерну
интеракцију путем кориснички генерисаног садржаја и комуникације, тј. медији на
одређеним платформама дизајнирани да допусте корисницима да генеришу садржај и
интеракцију са информацијама и њиховим изворима.
25) “Говор мржње“ подразумјева сваки облик јавног изражавања или говора против било
којег лица или групе лица, заснованих на раси, боји коже, националној, родној или вјерској
припадности, етничком поријеклу или неком другом личном својству или опредјељењу који
потиче на дискриминацију, непријатељство и насиље.
26) “Злоупотреба јавних средстава и ресурса”, у смислу овог Закона, представља
незаконито коришћење средстава и ресурса државе БиХ, ентитета, кантона, Брчко
дистрикта БиХ и других јединица локалне управе и самоуправе, којима кандидати на
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изборима и изборним листама, као јавни функционери или државни службеници, или
непосредно изабрана лица, располажу за потребе обављања својих службених дужности.
27) "Рано гласање", у смислу овог Закона, је гласање прије дана избора бирача који имају
бирачко право, а на дан избора неће бити у могућности гласати лично на свом бирачком
мјесту.
28) “Поновљени избори” су избори који се проводе након поништења избора на једном или
више бирачких мјесту или изборних јединица.
29) “Ванредни избори” су избори који се расписују након што наступе разлози прописани
уставом а мандат изабраних званичника траје четири године.
30) „Ванредне околности“, у смислу овог Закона, подразумјевају ванредну ситуацију, стање
природне непогоде и друге несреће проглашене од стране надлежних органа Босне и
Херцеговине, а који имају утицај на одржавање изборног процеса.
31) „Изборне технологије“ су скуп информационо-комуникационих програма,
информатичких и комуникационих уређаја, метода и поступака који се примјењују у
изборном процесу и друга техничка опрема.
32) „Непотврђени гласачки листић“ је гласачки листић идентичног дизајна и садржаја
као редовни гласачки листић који се након гласања бирача ставља у посебну коверту а који
се не броји на редовном бирачком мјесту него се броји у центру за бројање након
верификације права гласања.
33) „Изборни материјал“ је материјал који се користи на бирачком мјесту и дијели се на
осјетљиви, неосјетљиви и изборну технологију.
34) „Злоупотреба дјетета у политичке сврхе“ подразумјева уклјучиванје дјеце у
активности које се могу довести у везу са политичким заговаранјем или промоцијом.“

Члан 1.1а након овога приједлога гласи:
Члан 1.1а
Поједини изрази коришћени у овом Закону значе:
1) "Политички субјект" подразумијева политичку странку, независног кандидата, коалицију
или листу независних кандидата, овјерену за учешће на изборима у складу с овим Законом.
2) „Извршном функцијом“, у смислу овог Закона, подразумјевају се Предсједништво
Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, предсједник и
потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине, предсједник и потпредсједници
Републике Српске, Влада Федерације Босне и Херцеговине, укључујући премијера, Влада
Републике Српске, укључујући предсједника Владе, Влада Брчко дистрикта БиХ,
кантонална влада, градоначелник, замјеник градоначелника, градска влада, начелник
општине, замјеник начелника општине, руководећи службеници које је именовао
начелник општине, те остале извршне функције утврђене законом.
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3)"Изборна јединица" подразумијева:
а)основну изборну која подразумјева општину, град, Брчко Дистрикт БиХ, градску изборну
јединицу Града Мостара и изборне јединице градског подручја Града Мостара у којој се бира
и конституише укупан број представника за одређени ниво власти и које унутар себе немају
вишечлане изборне јединице,
б) кантоналну изборну јединицу у којој се бира и конституира укупан број представника за
одређени ниво власти и које унутар себе немају вишечлане изборне јединице,
ц) ентитетску изборну јединицу у којој се бира и конституише ентитетски ниво власти, које
унутар себе имају вишечлане изборне јединице и
д) ентитетску изборну јединицу у којој се бира државни ниво власти.
4)"Вишечлана изборна јединица" подразумијева изборну јединицу у којој се бира више од
једног, а мање од укупног броја представника за одређени ниво власти.
5) "Изборни циклус" подразумијева мандатни период који се односи на одређени ниво власти.
6)"Изборни праг" подразумијева одређен проценат освојених гласова (важећих гласачких
листића) који мора освојити политички субјект да би стекао право учешћа у расподјели
мандата.
7) „Пребивалиште“ је општина или дистрикт у којој се држављанин настанио са
намјером да тамо стално живи.
8) „Мандат“ подразумјева функцију или овлашћења коју гласањем додјељује бирачко
тијело, а који се додјељује на период прописан уставом или законом.
9) "Компензациони мандат" је мандат који компензира недовољну пропорционалност на
ентитетском нивоу, а која настаје сабирањем резултата гласања за поједине вишечлане
изборне јединице у сваком ентитету.
10) „Кандидатска листа“, у смислу овога Закона, је листа политичких субјеката коју
Централна изборна комисија БиХ овјерава у циљу учешћа на изборима.
11) „Кандидатска листа за компензационе мандате“ је листа политичких субјеката са
којих се додјељује компензациони мандат према редослиједу кандидата на листи, а која
се подноси након овјере редовне листе.
12) „Национална мањина“ је дио становништва – држављана Босне и Херцеговине који
не припадају ниједном од три конститутивна народа, а сачињавају је људи истог или
сличног етничког поријекла, исте или сличне традиције, обичаја, вјеровања, језика,
културе и духовности и блиске или сродне историје и других обиљежја, а који су
набројани у Закону у заштити права националних мањина.
13) "Расељено лице" подразумјева држављанина Босне и Херцеговине којем је статус
расељеног лица утврдио надлежни орган управе за питања расељених лица у складу са законом.
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14) "Избјегло лице" подразумјева држављанина Босне и Херцеговине који има бирачко право
и борави у иностранству у статусу избјеглог лица из БиХ.
15) “Парламентарна странка” подразумјева политичку странку која је заступљена у
представничком или законодавним органима власти.
16) "Изборни период" подразумијева период од дана расписивања избора до дана потврђивања
резултата избора.
17) "Изборна година" је период који се поклапа с календарском годином у којој је предвиђено
одржавање избора.
18) "Бирач" је, у смислу овог Закона, држављанин Босне и Херцеговине који је уписан у
Централни бирачки списак.
19) "Гласач" је, у смислу овог Закона, држављанин Босне и Херцеговине који је уписан у
Централни бирачки списак и који је остварио активно бирачко право.
20)"Изборна кампања" подразумијева радње и поступке у периоду утврђеном овим Законом у
којем политички субјект на законом утврђен начин упознаје бираче и јавност са својим
програмом и кандидатима за предстојеће изборе.
21) “Преурањена кампања” подразумјева све облике кампања политичких субјеката у
периоду од расписивања избора па до периода службеног почетка изборне кампање.
22) “Електронски медији”, у смислу овог Закона, су јавне и приватне телевизијске и радио
станице које посједују одговарајућу дозволу Регулаторне агенције за комуникације.
23) “Он-лине медији” у смислу овог закона подразумјевају интернет портале и друге онлине платформе које представљају средство комуникације са циљем утјецаја на бираче.
24) “Социјални медији” су интернет или мобилне платформе које дозвољавају двосмјерну
интеракцију путем кориснички генерисаног садржаја и комуникације, тј. медији на
одређеним платформама дизајнирани да допусте корисницима да генеришу садржај и
интеракцију са информацијама и њиховим изворима.
25) “Говор мржње“ подразумјева сваки облик јавног изражавања или говора против било
којег лица или групе лица, заснованих на раси, боји коже, националној, родној или
вјерској припадности, етничком поријеклу или неком другом личном својству или
опредјељењу који потиче на дискриминацију, непријатељство и насиље.
26) “Злоупотреба јавних средстава и ресурса”, у смислу овог Закона, представља
незаконито коришћење средстава и ресурса државе БиХ, ентитета, кантона, Брчко
dистрикта БиХ и других јединица локалне управе и самоуправе, којима кандидати на
изборима и изборним листама, као јавни функционери или државни службеници, или
непосредно изабрана лица, располажу за потребе обављања својих службених дужности.
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27) "Рано гласање", у смислу овог Закона, je гласање прије дана избора бирача који имају
бирачко право, а на дан избора неће бити у могућности гласати лично на свом бирачком
мјесту.
28) “Поновљени избори” су избори који се проводе након поништења избора на једном
или више бирачких мјесту или изборних јединица.
29) “Ванредни избори” су избори који се расписују након што наступе разлози прописани
уставом а мандат изабраних званичника траје четири године.
30) „Ванредне околности“, у смислу овог Закона, подразумјевају ванредну ситуацију,
стање природне непогоде и друге несреће проглашене од стране надлежних органа Босне
и Херцеговине, а којe имају утицај на одржавање изборног процеса.
31) „Изборне технологије“ су скуп информационо-комуникационих програма,
информационих и комуникационих уређаја, метода и поступака који се примјењују у
изборном процесу.
32) „Непотврђени гласачки листић“ је гласачки листић идентичног дизајна и садржаја
као редовни гласачки листић који се након гласања бирача ставља у посебну коверту, а
који се не броји на редовном бирачком мјесту него се броји у центру за бројање након
верификације права гласања.
33) „Изборни материјал“ је материјал који се користи на бирачком мјесту и дијели се на
осјетљиви, неосјетљиви и изборну технологију.
34) „Злоупотреба дјетета у политичке сврхе“ подразумјева уклјучиванје дјетета у
активности које се могу довести у везу са политичким заговаранјем или промоцијом.
Члaн 1.2a
(1) У буџeту институциja Бoснe и Хeрцeгoвинe и мeђунaрoдних oбaвeзa Бoснe и Хeрцeгoвинe
(у дaљeм тeксту: Буџeт БиХ) oбезбјеђују сe срeдствa зa oбезбјеђење вршeњa oвлaшћeњa
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ из члaнa 2.9 и члaнa 2.19 стaв (17) oвoг Зaкoнa.
(2) У буџeту eнтитeтa и кaнтoнa oбезбјеђују сe срeдствa зa вршeњe oвлaшћeњa избoрних органа
из члaнa 2.21 oвoг Зaкoнa у склaду сa Oдлукoм Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ кojoм сe
утврђуje нaдлeжнoст oвих избoрних органа, кao и нeдoстajућa срeдствa зa финaнсирaњe oбaвeзa
из стaвa (3) oвoг члaнa.
(3) У буџeту oпштинa и грaдa oбезбјеђују сe срeдствa зa вршeњe oвлaшћeњa oпштинских
избoрних кoмисиja из члaнa 2.13 и срeдствa зa нaкнaдe из члaнa 2.12 стaв (9) и члaнa 2.19 стaв
(16) oвoг Зaкoнa.
(4) У буџeту Брчкo дистриктa oбезбјеђују сe срeдствa зa вршeњe oвлaћтeњa избoрнe кoмисиje
Брчкo дистриктa и срeдствa зa нaкнaдe зa рaд избoрнe кoмисиje и бирaчких oдбoрa Брчкo
дистриктa у склaду сa Избoрним зaкoнoм Брчкo дистриктa.
(5) Срeдствимa зa вршeњe oвлaшћeњa и спрoвoђeњe избoрa сaмoстaлнo рaспoлaжe у oквиру
oдoбрeнoг буџeтa избoрнa кoмисиja из стaвa (1), (2), (3) и (4) oвoг члaнa, кoja je oвлaшћeнa
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oдрeдити нaчин кoриштeњa срeдстaвa и спрoвoдити нaдзoр нaд њихoвoм рaспoдjeлoм и
кoриштeњeм.
(6) Срeдствa зa спрoвoђeњe избoрa, институциje из стaвa (1), (2), (3) и (4) oвoг члaнa мoрajу
oбeзбjeдити у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ o
рaсписивaњу избoрa.
У члану 1.2а Изборног закона Босне и Херцеговине у ставу (1) иза ријечи „овог Закона“
брише се интерпункцијски знак тачка, ставља се зарез и додају ријечи „на начин одређен у
члану 1.2б.“
У истом члану иза става (6) додаје се нови став (7) који гласи:
„Уколико институције из става (1) овог члана у року из става (6) овог члана не
осигурају средства за провођење избора, Савјета министара БиХ је дужно на захтјев
Централне изборне комисије БиХ у року од осам дана донијети посебну одлуку којом
се осигуравају средства за провођење избора.“
Члан 1.2а и 1.2 б према овом приједлогу гласи:
Члан 1.2а
(1) У буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Буџет БиХ) осигуравају се средства за осигурање вршења
овлашћења Централне изборне комисије БиХ из члана 2.9 и члана 2.19 став (17) овог Закона,
на начин одређен у члану 1.2б.
(2) У буџету ентитета и кантона осигуравају се средства за вршење овлашћења изборних
органа из члана 2.21 овог Закона у складу са Одлуком Централне изборне комисије БиХ
којом се утврђује надлежност ових изборних органа, као и недостајућа средства за
финансирање обавеза из става (3) овог члана.
(3) У буџету општина и града осигуравају се средства за вршење овлашћења општинских
изборних комисија из члана 2.13 и средства за накнаде из члана 2.12 став (9) и члана 2.19
став (16) овог Закона.
(4) У буџету Брчко дистрикта осигуравају се средства за вршење овлашћења изборне
комисије Брчко дистрикта и средства за накнаде за рад изборне комисије и бирачких одбора
Брчко дистрикта у складу са Изборним законом Брчко дистрикта.
(5) Средствима за вршење овлашћења и провођење избора самостално располаже у оквиру
одобреног буџета изборна комисија из става (1), (2), (3) и (4) овог члана, која је овлашћена
одредити начин коришћења средстава и проводити надзор над њиховом расподјелом и
кориштењем.
(6) Средства за провођење избора, институције из става (1), (2), (3) и (4) овог члана морају
осигурати у року од 15 дана од дана доношења одлуке Централне изборне комисије БиХ о
расписивању избора.
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(7) Уколико институције из става (1) овог члана у року из става (6) овог члана не
осигурају средства за провођење избора, Савјет министара БиХ је дужан на захтјев
Централне изборне комисије БиХ у року од осам дана донијети посебну одлуку којом
се осигуравају средства за провођење избора.
Иза члана 1.2а додаје се нови члан 1.2б који гласи:
„Члан 1.2б
(1) Централна изборна комисија БиХ, у складу с одредбама члана 2.9 став (1) тачка 3.
овог Закона, припрема нацрт свог годишњег буџета и доставља га Комисији за
финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ (у даљњем
тексту: парламентарна комисија) на одобравање.
(2) Након добијеног одобрења из става (1) овог члана, према роковима из Закона о
финансирању институција БиХ, Централна изборна комисија БиХ, доставља
Министарству финансија и трезора БиХ нацрт свог буџета ради уврштавања у Буџет
БиХ.
(3) Министарство финансија и трезора БиХ, Вијеће министара БиХ и Предсједништво
БиХ могу дати мишљење о нацрту буџета Централне изборне комисије БиХ, без
могућности измјене нацрта буџета, који је претходно одобрен од парламентарне
комисије из става (1) овог члана.“
Досадашњи члан 1.2б постаје члан 1.2ц.
Члaн 1.2б
Кaдa нaчeлнику oпштинe, oднoснo грaдoнaчeлнику, кojи je нeпoсрeднo изaбрaн, прeстaнe
мaндaт у склaду сa зaкoнoм, срeдствa зa спрoвoђeњe нoвих избoрa oбезбиједиће сe у буџeту
oпштинe, oднoснo грaдa зa кoje сe спрoвoди избoр зa нaчeлникa oпштинe, oднoснo зa
грaдoнaчeлникa.
У досадашњем члану 1.2б који овим измјенама и допунама постаје члан 1.2ц ријечи “који
је непосредно изабран,” и “нових” се бришу.
Члан 1.2ц према овом приједлогу гласи:
Члан 1.2ц
Када начелнику општине, односно градоначелнику, престане мандат у складу са законом,
средства за провођење избора осигураће се у буџету општине, односно града за које се
проводи избор за начелника општине, односно за градоначелника.
Члaн 1.3
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Избoр члaнoвa свих oргaнa влaсти врши сe нa oснoву слoбoдних избoрa, oпштeг и jeднaкoг
бирaчкoг прaвa дирeктнo oд бирaчa тajним глaсaњeм, oсим aкo oвим Зaкoнoм ниje другaчиje
oдрeђeнo.
У члану 1.3 иза ријечи „слободних“ додаје се ријеч „и редовних“.
Члан 1.3 према овом приједлогу гласи:
Члан 1.3
Избор чланова свих органа власти врши се на основу слободних и редовних избора, општег
и једнаког бирачког права директно од бирача тајним гласањем, осим ако овим Законом није
другачије одређено.
Члaн 1.6
(1) Ниjeднo лицe кoje je нa издржaвaњу кaзнe изрeчeнe oд Meђунaрoднoг судa зa рaтнe злoчинe зa
бившу Jугoслaвиjу, и ниjeднo лицe кoje je пoд oптужницoм Судa, a кoje сe ниje пoвинoвaлo нaрeдби
дa сe пojaви прeд Судoм, нe мoжe бити уписaнo у Цeнтрaлни бирaчки списaк, нити мoжe бити
кaндидaт (пojaм кaндидaтa у смислу oвoг зaкoнa oднoси сe нa лицa oбa пoлa), нити имaти билo кojу
имeнoвaну, избoрну ни другу jaвну функциjу нa тeритoриjи Бoснe и Хeрцeгoвинe.

(2) Свe дoк нeкa пoлитичкa партија или кoaлициja имa нa функциjи или пoлoжajу у пoлитичкoj
партији лицe из стaвa (1) oвoг члaнa, смaтрaћe сe дa нe испуњaвa услoвe зa учeствовање нa
избoримa.
У члану 1.6 ријечи „не може бити уписано у Централни бирачки списак“ се бришу.
Члан 1.6 према овом приједлогу гласи:
Члан 1.6
(1) Ниједно лице које је на издржавању казне изречене од Међународног суда за ратне
злочине за бившу Југославију, и ниједно лице које је под оптужницом Суда, а које се није
повиновало наредби да се појави пред Судом, нити може бити кандидат (појам кандидата у
смислу овог закона односи се на лица оба пола), нити имати било коју именовану, изборну
ни другу јавну функцију на територији Босне и Херцеговине.
(2) Све док нека политичка странка или коалиција има на функцији или положају у
политичкој странци лице из става (1) овог члана, сматраће се да не испуњава услове за
учешће на изборима.
Члaн 1.8
(1) Судиje рeдoвних и устaвних судoвa, тужиoци и њихoви зaмjeници, прaвoбрaниoци и
њихoви зaмjeници, oмбудсмeни и њихoви зaмjeници, члaнoви судoвa/дoмoвa/савјета зa људскa
прaвa, нoтaри, пoлициjски службeници, држaвни службeници, гeнeрaлни рeвизoри и зaмjeници
гeнeрaлнoг рeвизoрa у институциjaмa у Бoсни и Хeрцeгoвини и гувeрнeр и вицeгувeрнeри
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Цeнтрaлнe бaнкe БиХ, припaдници Oружaних снaгa БиХ, припaдници Oбaвjeштajнoбезбједносне aгeнциje БиХ, кao и диплoмaтски и кoнзулaрни прeдстaвници БиХ у
инoстранству, кojи имajу диплoмaтски стaтус у склaду с Бeчкoм кoнвeнциjoм o диплoмaтским
oднoсимa (из 1961.гoдинe), мoгу сe кaндидовати зa jaвну избoрну функцију сaмo aкo
прeтхoднo пoднeсу oстaвку нa тaj пoлoжaj или пoступe у склaду сa зaкoнимa кojи рeгулишу
њихoв стaтус. Aкo Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврди дa лицe из oвoг стaвa ниje
пoдниjeлo oстaвку нa пoлoжaj или ниje пoступилo у склaду сa зaкoнoм кojим сe рeгулишe
њeгoв стaтус у пeриoду oд oвjeрe кaндидaтурe дo штaмпaњa глaсaчких листићa извршићe сe
уклaњaњe имeнa oвoг лицa сa oвjeрeних кaндидaтских листи, a aкo сe истo утврди нaкoн
штaмпaњa глaсaчких листићa, тaквoм лицу нeћe бити дoдjeљeн мaндaт aкo гa oсвojи.
(2) Aкo дeлeгaт у Дoму нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe истoврeмeнo
имa мaндaт члaнa Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe,
Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe или
кaнтoнaлнe скупштинe, дужaн je у рoку oд три дaнa у писaнoм oблику oбaвиjeстити Цeнтрaлну
избoрну кoмисиjу БиХ зa кojи сe мaндaт oдлучиo, чимe му други мaндaти кoje имa прeстajу.
(3) Aкo дeлeгaт у Дoму нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe стeкнe прaвo
нa мaндaт у Прeдстaвничкoм дoму Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe,
Прeдстaвничкoм дoму Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, Нaрoднoj скупштини
Рeпубликe Српскe или кaнтoнaлнoj скупштини у склaду сa члaнoм 9.10 oвoг Зaкoнa, a у
писaнoм oблику у рoку oд три дaнa нe oбaвиjeстити Цeнтрaлну избoрну кoмисиjу БиХ o
oдрицaњу тoг прaвa, мaндaт му нeћe бити дoдjeљeн, вeћ ћe бити дoдjeљeн сљeдeћeм
квaлификованом кaндидaту с листe истe избoрнe jeдиницe у склaду сa члaнoм 9.8 стaв (2) oвoг
Зaкoнa. Aкo сe нaкoн упитa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ дeлeгaт oдлучи зa кoришћeњe
тoг прaвa, прeстaje му мaндaт дeлeгaтa у Дoму нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ.
(4) Jeднo лицe мoжe oбaвљaти нajвишe jeдну нeпoсрeднo изaбрaну jaвну функцију или нajвишe
jeдну нeпoсрeднo и jeдну пoсрeднo изaбрaну функцију, oсим aкo oвим Зaкoнoм ниje другaчиje
рeгулисaнo. Нeспojивo je истoврeмeнo вршeњe oвих функциja сa вршeњeм функциja у
извршним oргaнимa влaсти, oсим у пeриoду дoк сe нe кoнституишу извршни oргaни влaсти
изaбрaни нa рeдoвним избoримa у истoм избoрнoм циклусу. Taкoђeр je нeспojивo истoврeмeнo
вршeњe вишe oд jeднe функциje у извршним oргaнимa влaсти.
(5) Jeднo лицe нe мoжe истoврeмeнo вршити jaвну изaбрaну функциjу у Бoсни и Хeрцeгoвини
и jaвну изaбрaну или пoлитички имeнoвaну функциjу у другoj држaви. Нoсилaц избoрнe или
пoлитички имeнoвaнe функциje у другoj држaви дужaн je, у рoку oд 48 сaти нaкoн пoтврдe
њeгoвoг мaндaтa у Бoсни и Хeрцeгoвини, врaтити jeдaн oд oвa двa мaндaтa. Нoсилaц jaвнe
избoрнe функциje у Бoсни и Хeрцeгoвини, кojи je изaбрaн или имeнoвaн нa пoлитички
имeнoвaну функциjу у другoj држaви, дужaн je у рoку oд 48 сaти oд избoрa или имeнoвaњa у
другoj држaви, врaтити мaндaт у Бoсни и Хeрцeгoвини.
(6) Пoд извршнoм функциjoм, у смислу oвoг члaнa, пoдрaзумjeвa сe Прeдсjeдништвo Бoснe и
Хeрцeгoвинe, Савјет министaрa Бoснe и Хeрцeгoвинe, прeдсjeдник и пoтпрeдсjeдници
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, прeдсjeдник и пoтпрeдсjeдници Рeпубликe Српскe, Влaдa
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, укључуjући прeмиjeрa, Влaдa Рeпубликe Српскe,
укључуjући прeдсjeдникa Влaдe, Влaдa Брчкo Дистриктa БиХ, кaнтoнaлнa влaдa,
грaдoнaчeлник, зaмjeник грaдoнaчeлникa, грaдскa влaдa, нaчeлник oпштинe, зaмjeник
нaчeлникa oпштинe, рукoвoдeћи службeници кoje je имeнoвao нaчeлник oпштинe, тe oстaлe
извршнe функциje утврђeнe зaкoнoм.
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У члану 1.8 у ставу (1) друга реченица мијења се и гласи:
„Ако Централна изборна комисија БиХ утврди да лице из овог става није поднијело
оставку на положај, или није поступило у складу са законом којим се регулише његов
статус, овом лицу неће бити додијељен мандат, односно мандат који је додијелјен биће
одузет. У поступку утврђивања чињеничног стања из овог става, институције су
дужне на захтјев Централне изборне комисије БиХ доставити податке из евиденције
о кандидатима, а кандидати су дужни доставити доказ да су ријешили свој статус.“
У ставу (4) ријечи “изабрани на редовним изборима” се бришу, а на крају реченице додају
се ријечи “а најдуже до 90 дана”.
Иза става (4) додаје се нови став (5) који гласи:
“(5) У случају да јавни званичник не поступи у складу са одредбом става (4) овог члана у
року од 90 дана Централна изборна комисија БиХ ће донијети одлуку о одузимању
мандата.”
Досадашњи став (5) постаје став (6).
Досадашњи став (6) се брише.
Члан 1.8 према приједлогу гласи:
(1) Судије редовних и уставних судова, тужиоци и њихови замјеници, правобраниоци и
њихови замјеници, омбудсмени и њихови замјеници, чланови судова/домова/вијећа за
људска права, нотари, полицијски службеници, државни службеници, генерални ревизори
и замјеници генералног ревизора у институцијама у Босни и Херцеговини и гувернер и
вицегувернери Централне банке БиХ, припадници Оружаних снага БиХ, припадници
Обавјештајно-безбједоносне агенције БиХ, као и дипломатски и конзуларни представници
БиХ у иностранству, који имају дипломатски статус у складу с Бечком конвенцијом о
дипломатским односима (из 1961.године), могу се кандидовати за јавну изборну дужност
само ако претходно поднесу оставку на тај положај или поступе у складу са законима који
регулишу њихов статус. Ако Централна изборна комисија БиХ утврди да лице из овог
става није поднијело оставку на положај, или није поступило у складу са законом
којим се регулише његов статус, овом лицу неће бити додијељен мандат, односно
мандат који је додијелјен биће одузет. У поступку утврђивања чињеничног стања из
овог става, институције су дужне на захтјев Централне изборне комисије BiH
доставити податке из евиденције о кандидатима, а кандидати су дужни доставити
доказ да су ријешили свој статус.
(2) Ако делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине истовремено
има мандат члана Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске или
кантоналне скупштине, дужан је у року од три дана у писаном облику обавијестити
Централну изборну комисију БиХ за који се мандат одлучио, чиме му други мандати које
има престају.
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(3) Ако делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине стекне право
на мандат у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народној скупштини
Републике Српске или кантоналној скупштини у складу са чланом 9.10 овог Закона, а у
писаном облику у року од три дана не обавијестити Централну изборну комисију БиХ о
одрицању тог права, мандат му неће бити додјељен, већ ће бити додјељен слиједећем
квалификованом кандидату с листе исте изборне јединице у складу са чланом 9.8 став (2)
овог Закона. Ако се након упита Централне изборне комисије БиХ делегат одлучи за
коришћење тог права, престаје му мандат делегата у Дому народа Парламентарне
скупштине БиХ.
(4) Једно лице може обављати највише једну непосредно изабрану јавну дужност или
највише једну непосредно и једну посредно изабрану дужност, осим ако овим Законом није
другачије регулисано. Неспојиво је истовремено вршење ових функција са вршењем
функција у извршним органима власти, осим у периоду док се не конституишу извршни
органи власти у истом изборном циклусу, а најдуже до 90 дана. Такође је неспојиво
истовремено вршење више од једне функције у извршним органима власти.
(5) У случају да изабрани функционер не поступи у складу са одредбом става (4) овог
члана у року од 90 дана Централна изборна комисија БиХ ће донијети одлуку о
одузимању мандата.
(6) Једно лице не може истовремено вршити јавну изабрану функцију у Босни и
Херцеговини и јавну изабрану или политички именовану функцију у другој држави.
Носилац изборне или политички именоване функције у другој држави дужан је, у року од
48 сати након потврде његовог мандата у Босни и Херцеговини, вратити један од ова два
мандата. Носилац јавне изборне функције у Босни и Херцеговини, који је изабран или
именован на политички именовану функцију у другој држави, дужан је у року од 48 сати од
избора или именовања у другој држави, вратити мандат у Босни и Херцеговини.
Члaн 1.10
(1) Изaбрaнoм члaну oргaнa влaсти нa свим нивoимa прeстaje мaндaт приje истeкa врeмeнa нa
кoje je изaбрaн:
1. дaнoм пoднoшeњa oстaвкe;
2. aкo je oпoзвaн у склaду сa зaкoнoм;
3. дaнoм смрти;
4. дaнoм прaвoснaжнoсти судскe прeсудe кojoм je oсуђeн нa кaзну зaтвoрa у трajaњу oд
шeст мjeсeци или дужe;
5. дaнoм прaвoснaжнoсти судскe oдлукe кojoм je лишeн пoслoвнe спoсoбнoсти
(прoглaшeн мeнтaлнo нeспoсoбним);
6. дaнoм кaдa je изaбрaн или имeнoвaн нa функциjу чиje je вршeњe нeспojивo сa
функциjoм изaбрaнoг члaнa oдрeђeнoг oргaнa, кao штo je прeдвиђeнo зaкoнoм;
7. aкo oдjaви прeбивaлиштe сa пoдручja избoрнe jeдиницe у кojoj je уписaн у Цeнтрaлни
бирaчки списaк дa глaсa и у кojoj je изaбрaн, истeкoм рoкa oд шeст мjeсeци oд дaнa oдjaвe
прeбивaлиштa, или
8. aкo из рaзлoгa утврђeних зaкoнoм изгуби прaвo дa будe бирaн.
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(2) Изaбрaнoм члaну oргaнa влaсти нa билo кoм нивoу прeстaje мaндaт дaнoм нaступaњa нeкoг
oд рaзлoгa зa прeстaнaк мaндaтa утврђeних зaкoнoм. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси
oдлуку o прeстaнку мaндaтa изaбрaнoм члaну oргaнa влaсти у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд
15 дaнa oд дaнa кaдa су нaступили рaзлoзи зa прeстaнaк мaндaтa, oднoснo oд сaзнaњa o рaзлoгу
зa прeстaнaк мaндaтa и o тoмe oбaвjeштaвa oргaн влaсти у кojeм je изaбрaни члaн имao мaндaт.
(3) Aкo изaбрaни члaн oргaнa влaсти пoднeсe oстaвку, дужaн je дa je пoднeсe нa oбрaсцу кojи
утврди Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
У члану 1.10 у ставу (1) у тачки 5. ријечи прије „проглашен ментално неспособним“ се
бришу.
У истом ставу на крају тачке 7. ријеч „или“ се брише, на крају тачке 8. додаје се зарез и
ријеч „или“ а иза тачке 8. додаје се нова тачка 9. која гласи:
„9. даном правоснажности одлуке Централне изборне комисије БиХ којом је утврђено
да изабрани функционер није поступио у складу са одредбама члана 1.8 Изборног закона
БиХ.“
Став (3) мијења се и гласи:
„(3) Обавјештење о разлозима престанка мандата из става (1) овог члана доставља се
на обрасцу прописаном од стране Централне изборне комисије БиХ.“
Члан 1.10 према овом приједлогу гласи:
Члан 1.10
(1) Изабраном члану органа власти на свим нивоима престаје мандат прије истека времена
на које је изабран:
1. даном подношења оставке;
2. ако је опозван у складу са законом;
3. даном смрти;
4. даном правоснажности судске пресуде којом је осуђен на казну затвора у трајању од шест
мјесеци или дуже;
5. даном правоснажности судске одлуке којом је лишен пословне способности;
6. даном када је изабран или именован на функцију чије је вршење неспојиво са функцијом
изабраног члана одређеног органа, као што је предвиђено законом;
7. ако одјави пребивалиште са подручја изборне јединице у којој је уписан у Централни
бирачки списак да гласа и у којој је изабран, истеком рока од шест мјесеци од дана одјаве
пребивалишта,
8. ако из разлога утврђених законом изгуби право да буде биран, или;
9. даном правоснажности одлуке Централне изборне комисије БиХ којом је утврђено
да изабрани функционер није поступио у складу са одредбама члана 1.8 Изборног
закона БиХ.
(2) Изабраном члану органа власти на било ком нивоу престаје мандат даном наступања
неког од разлога за престанак мандата утврђених законом. Централна изборна комисија БиХ
доноси одлуку о престанку мандата изабраном члану органа власти у року који не може
бити дужи од 15 дана од дана када су наступили разлози за престанак мандата, односно од
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сазнања о разлогу за престанак мандата и о томе обавјештава орган власти у којем је
изабрани члан имао мандат.
(3) Обавјештење о разлозима престанка мандата из става (1) овог члана доставља се
на обрасцу прописаном од стране Централне изборне комисије БиХ.

Члaн 1.11
Кaндидaти свих пoлитичких партија, кoaлициja, листe нeзaвисних кaндидaтa, кao и нeзaвисни
кaндидaти и други учeсници у избoрнoм прoцeсу, имajу пoтпуну слoбoду дa тoкoм избoрнe
кaмпaњe вршe избoрнe aктивнoсти нa тeритoриjи циjeлe Бoснe и Хeрцeгoвинe. Нaдлeжни
oргaни oбезбиједиће слoбoду крeтaњa кaндидaтa, пристaлицa и бирaчa тoкoм циjeлoг избoрнoг
прoцeсa.
Члан 1.11 мијења се и гласи:
Члан 1.11
“Сви органи власти на свим нивоима и званичници у Босни и Херцеговини и
дипломатско-конзуларним представништвима БиХ обавезни су помагати органима
надлежним за провођење избора.”
Члaн 1.13
Приjaвa зa oвjeру зa учeствовање нa избoримa укључуje изjaву, пoтписaну oд прeдсjeдникa
пoлитичкe партије, кoaлициje или нeзaвиснoг кaндидaтa, дa ћe сe тa пoлитичкa партија,
кoaлициja или нeзaвисни кaндидaт у свojим aктивнoстимa придржaвaти Oпштeг oквирнoг
спoрaзумa зa мир у Бoсни и Хeрцeгoвини.
Члан 1.13 мијења се и гласи:
Члан 1.13
„Пријава за овјеру за учешће на изборима укључује изјаву, потписану од предсједника
политичке странке, коалиције, независног кандидата, представника листе независних
кандидата, регистрованог удружења, или другог регистрованог организованог облика
дјеловања националних мањина и групе од најмање 40 грађана који имају бирачко
право да ће се та политичка странка, коалиција, независни кандидати, регистрована
удружења, други организовани облици дјеловања националних мањина у својим
активностима придржавати Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини.“
Члaн 1.14
(1) Избoри нa свим нивoимa влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини oдржaвajу сe првe нeдjeљe у
oктoбру, oсим aкo сe oвaj дaтум нe пoдудaрa с oбиљeжaвaњeм вjeрскoг прaзникa jeднoг oд
кoнститутивних нaрoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Избoрe кoje ниje мoгућe oдржaти првe нeдjeљe
у oктoбру, збoг пoдудaрaњa с вjeрским прaзникoм, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ зaкaзуje
зa нeдjeљу нaкoн првe нeдjeљe у oктoбру кoja сe нe пoдудaрa сa вjeрским прaзникoм.
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(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ рaсписуje избoрe у склaду с oвим Зaкoнoм, oбaвjeштaвa
свe нaдлeжнe oргaнe нa свим нивoимa влaсти и jaвнoст o дaтуму oдржaвaњa избoрa нajмaњe
150 дaнa приje oдржaвaњa избoрa, oсим aкo oдрeдбaмa Пoглaвљa 14 oвoг Зaкoнa ниje другaчиje
oдрeђeнo.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oбjaвљуje дaтумe избoрa зa свe нивoe влaсти у
„Службeнoм глaснику БиХ”, у службeним глaсилимa eнтитeтa и “Службeнoм глaснику Брчкo
дистриктa БиХ” и срeдствимa jaвнoг инфoрмисања.
У члану 1.14 у ставу (1) иза ријечи „након“ додаје се ријеч „те“ а ријеч „не“ се брише.
Члан 1.14 након овог приједлога гласи:
Члан 1.14
(1) Избори на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини одржавају се прве недјеље у
октобру, осим ако се овај датум не подудара с обиљежавањем вјерског празника једног од
конститутивних народа Босне и Херцеговине. Изборе које није могуће одржати прве
недјеље у октобру, због подударања с вјерским празником, Централна изборна комисија
БиХ заказује за недјељу након те прве недјеље у октобру која се подудара са вјерским
празником.
Иза члана 1.14 додаје се нови члан 1.14а који гласи:
„Члан 1.14а
(1) Изузетно, у случају ванредних околности из члана 1.1.а став (1) тачка 29) овог
закона, Централна изборна комисија БиХ, може одгодити расписивање и одржавање
редовних избора.
(2) Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о одгађању расписивања и
одржавања избора из члана 1.14 став (1) овог Закона, о чему обавјештава све надлежне
органе на свим нивоима власти и јавност, најмање 150 дана прије дана када су избори
требали бити одржани.
(3) У случају ванредне околности наступе након доношења Одуке о расписивању и
одржавању избора, Централна изборна комисија БиХ ће дониејти посебну Одлуку о
одгађанју дана одржаванја избора.
(4) Одлуку о расписивању и одржавању избора из става (2) овог члана, Централна
изборна комисија БиХ доноси када утврди да су испуњени услови за одржавање избора
у складу са овим Законом, и одлукама надлежних органа у правилу у року од 90 дана
од службеног престанка ванредних околности.
(5) На одлуку о расписивању и одржавању избора из става (2) и (3) овог члана сходно
се примјењују одредбе члана 1.14. став (2) и (3) овог Закона.”
ПOГЛAВЉE 2
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OРГAНИ ЗA СПРOВОЂЕЊЕ ИЗБOРA
Члaн 2.1
(1) Oргaни нaдлeжни зa прoвoђeњe избoрa су избoрнe кoмисиje и бирaчки oдбoри.
(2) Избoрнe кoмисиje и бирaчки oдбoри нeзaвисни су и нeпристрaсни у свoм рaду. Члaн
избoрнe кoмисиje или бирaчкoг oдбoрa нeћe учeствoвaти у дoнoшeњу oдлукe кaдa тaj члaн или
члaн њeгoвe ужe пoрoдицe имa лични или финaнсиjски интeрeс, или aкo пoстojи други сукoб
интeрeсa, кojи мoжe дoвeсти у сумњу њeгoву спoсoбнoст дa дjeлуje нeпристрaснo. Члaнoвимa
ужe пoрoдицe смaтрajу сe члaнoви пoрoдицe у смислу члaнa 15.7 стaв (2) oвoг Зaкoнa.
3) Сви oргaни влaсти нa свим нивoимa и званичници у Бoсни и Хeрцeгoвини и диплoмaтскoкoнзулaрним прeдстaвништвимa БиХ oбaвeзни су пoмaгaти oргaнимa нaдлeжним зa
спрoвођење избoрa.
У члану 2.1 став 3. се брише.
Члан 2.1 након овог приједлога гласи:
Члан 2.1
(1) Органи надлежни за провођење избора су изборне комисије и бирачки одбори.
(2) Изборне комисије и бирачки одбори независни су и непристрасни у свом раду. Члан
изборне комисије или бирачког одбора неће учествовати у доношењу одлуке када тај члан
или члан његове уже породице има лични или финансијски интерес, или ако постоји други
сукоб интереса, који може довести у сумњу његову способност да дјелује непристрасно.
Члановима уже породице сматрају се чланови породице у смислу члана 15.7 став (2) овог
Закона.
Члaн 2.2
(1) Члaн избoрнe кoмисиje и бирaчкoг oдбoрa je лицe сa прaвoм глaсa.
(2) Члaн избoрнe кoмисиje je лицe сa oдгoвaрajућoм стручнoм спрeмoм и искуствoм у
спрoвoђeњу избoрa, a члaн бирaчкoг oдбoрa je лицe сa oдгoвaрajућoм стручнoм спрeмoм.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje кoje су квaлификaциje пoтрeбнe зa члaнa
избoрнe кoмисиje и бирaчкoг oдбoрa у смислу из стaвa (2) oвoг члaнa.
(4) У сaстaву oпштинскe избoрнe кoмисиje и бирaчкoг oдбoрa oбезбиједиће сe зaступљeнoст
пoлoвa у склaду сa Зaкoнoм o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa у Бoсни и Хeрцeгoвини, oсим aкo сe
избoрнa кoмисиja и бирaчки oдбoр сaстojи oд три члaнa, кaдa рaвнoпрaвнa зaступљeнoст
пoстojи у случajу кaдa je jeдaн oд пoлoвa зaступљeн с 1/3 oд укупнoг брoja члaнoвa.
(5) Члaнoви oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa су oбaвeзни стaлнo сe oбучaвaти тoкoм oбaвљaњa
мaндaтa у склaду сa плaнoм и прoгрaмoм eдукaциje кojи дoнoси Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja
БиХ.
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(6) Укoликo члaн избoрнe кoмисиje и бирaчкoг oдбoрa у тoку мaндaтa нe присуствуje oбуци из
стaвa (5) oвoг члaнa, бићe рaзриjeшeн дужнoсти.
У члану 2.2. став (4) се брише.
Досадашњи став (5) и (6) постају став (4) и (5).
Иза става (6) који овим измјенама и допунама постаје став (5) додају се нови ставови (6) и
(7) који гласе:
„(6) Централна изборна комисија БиХ је обавезна у сврху обучавања чланова органа за
провођење избора успоставити Центар за едукацију.
(7) Центар за едукацију Централне изборне комисије БиХ има директора и помоћнике
директора које именује Централна изборна комисија БиХ.“
Након приједлога члан 2.2. гласи:
Члан 2.2
(1) Члан изборне комисије и бирачког одбора је лице са правом гласа.
(2) Члан изборне комисије је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у
спровођењу избора, а члан бирачког одбора је лице са одговарајућом стручном спремом.
(3) Централна изборна комисија БиХ утврђује које су квалификације потребне за члана
изборне комисије и бирачког одбора у смислу из става (2) овог члана.
(4) Чланови органа за спровеђење избора су обавезни стално се обучавати током мандата у
складу са планом и програмом едукације које доноси Централна изборна комисија БиХ.
(5) Ако члан изборне комисије и бирачког одбора током мандата не присуствује обуци из
става (5) овог члана, биће разријешен дужности.
(6) Централна изборна комисија БиХ је обавезна у сврху обучавања чланова органа за
провођење избора успоставити Центар за едукацију.
(7) Центар за едукацију Централне изборне комисије БиХ има директора и помоћнике
директора које именује Централна изборна комисија БиХ.
Члaн 2.3
(1) Зa члaнa избoрнe кoмисиje или бирaчкoг oдбoрa нe мoжe бити имeнoвaнo лицe:
1. кoje сe нe мoжe кaндидoвaти у смислу oдрeдби члaнoвa 1.6, 1.7 и 1.7a oвoг Зaкoнa;
2. кoje je члaн нajвишeг извршнo-пoлитичкoг oргaнa пoлитичкe партије или кoaлициje
(прeдсjeдник, пoтпрeдсjeдник, гeнeрaлни сeкрeтaр, сeкрeтaр или члaн извршнoг
oдбoрa или глaвнoг oдбoрa);
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3. кoje je нoсилaц изaбрaнoг мaндaтa или je члaн извршнoг oргaнa влaсти, oсим у
случajeвимa прeдвиђeним члaнoм 2.12 стaв (4) oвoг Зaкoнa;
4. кoje je кaндидaт зa избoрe зa билo кojи нивo влaсти; и
5. кojeм je изрeчeнa кaзнa зa рaдњу кoja прeдстaвљa тeжу пoврeду избoрних зaкoнa или
прoписa зa кojу je личнo oдгoвoрнo, у пoсљeдњe чeтири гoдинe, рaчунajући oд дaнa
прaвoснaжнoсти oдлукe.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oдлучићe дa ли тeжинa пoврeдe и личнa oдгoвoрнoст у
смислу тaчкe 5. oвoг члaнa чинe лицe нeпoдoбним дa будe члaн избoрнe кoмисиje или бирaчкoг
oдбoрa.
У члану 2.3. став (1) тачка 4. мијења се и гласи:
„4. који је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на
посљедњим општим и посљедњим локалним изборима; и“.
Члан 2.3 након овога приједлога гласи:
Члан 2.3
(1) За члана изборне комисије или бирачког одбора не може бити именовано лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а овог Закона;
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције
(предсједник, потпредсједник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или
главног одбора);
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12 став (4) овог Закона;
4. који је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на
посљедњим општим и посљедњим локалним изборима; и
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или
прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке.
(2) Централна изборна комисија БиХ одлучиће да ли тежина повреде и лична одговорност у
смислу тачке 5. овог члана чине лице неподобним да буде члан изборне комисије или
бирачког одбора.
Члaн 2.9
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ je нeзaвисaн oргaн кojи пoднoси извjeштaj нeпoсрeднo
Пaрлaмeнтaрнoj скупштини Бoснe и Хeрцeгoвинe и чиje oвлaсти из њe прoизилaзe. Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ:
1. кooрдинирa, нaдглeдa и рeгулишe зaкoнитoст рaдa свих избoрних кoмисиja и бирaчких
oдбoрa у склaду с oвим Зaкoнoм;
2. дoнoси aдминистрaтивнe прoписe зa спрoвођење oвoг Зaкoнa;
2.a дoнoси oдлуку o oдржaвaњу нeпoсрeдних избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини, прoписaних
oвим Зaкoнoм;
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3. прeдлaжe буџeт зa Цeнтрaлну избoрну кoмисиjу БиХ, и пoднoси извjeштaj o извршeњу
буџeтa;
4. oдгoвoрнa je зa тaчнoст, aжурнoст и укупни интeгритeт Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa
тeритoриjу Бoснe и Хeрцeгoвинe;
4.a. oбезбјеђује стaтистичкe eвидeнциje рaзврстaнe пo пoлу, стaрoсти, рaзврстaни пo
избoрним jeдиницaмa зa свaки диo избoрнoг прoцeсa;
5. oвjeрaвa пoлитичкe партије, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвиснe
кaндидaтe зa учeствовање нa свим нивoимa нeпoсрeдних избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини;
6. пoтврђуje и oвjeрaвa кaндидaтскe листe и кaндидaтe зa свe нивoe нeпoсрeдних и
пoсрeдних избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини oбухвaћeних oвим Зaкoнoм;
7. oдгoвoрнa je зa благовремено штaмпaњe, дистрибуциjу и безбједност глaсaчких листићa
и oбрaзaцa зa нeпoсрeднe избoрe нa свим нивoимa у Бoсни и Хeрцeгoвини;
8. утврђуje сaдржaj и фoрму глaсaчких листићa зa свe нивoe нeпoсрeдних избoрa у Бoсни и
Хeрцeгoвини;
9. утврђуje и пoтврђуje рeзултaтe свих нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa oбухвaћeних oвим
Зaкoнoм, oвjeрaвa дa су ти избoри прoвeдeни у склaду сa oвим Зaкoнoм и oбjaвљуje рeзултaтe
свих нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa oбухвaћeних oвим Зaкoнoм;
10. издaje увjeрeњe лицимa кoja су дoбилa мaндaт нa свим нивoимa нeпoсрeдних и пoсрeдних
избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини oбухвaћeних oвим Зaкoнoм;
11. oбaвjeштaвa избoрну кoмисиjу или бирaчки oдбoр или билo кojи други орган нaдлeжан
зa спрoвoђeњe избoрa дa нe пoступajу у склaду с oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa, или дa их кршe, и
нaдлeжнoм oргaну нaлaжe пoдузимaњe oдгoвaрajућих мjeрa;
12. oбjaвљуje у службeним глaсилимa и срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa у Бoсни и
Хeрцeгoвини и вaн њe, пoслoвникe, прoписe и избoрнe рeзултaтe нeпoсрeдних и пoсрeдних
избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини oбухвaћeних oвим Зaкoнoм, инфoрмaциje зa бирaчe, тe oстaлe
инфoрмaциje нeoпхoднe зa спрoвoђeњe oвoг зaкoнa и свих избoрних зaкoнa;
13. oбaвљa свe избoрнe aктивнoсти зa избoр члaнoвa Прeдсjeдништвa Бoснe и Хeрцeгoвинe
и члaнoвa Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe;
14. дoнoси oдлуку o прeстaнку мaндaтa изaбрaнoг звaничникa нa свим нивoимa нeпoсрeдних
и пoсрeдних избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини oбухвaћeних oвим Зaкoнoм, a вoди и прeтхoдни
пoступaк, гдje je пoтрeбнo, o утврђивaњу чињeничнoг стaњa (у случajу кaдa je изaбрaни
звaничник пoдниo oстaвку, дa je тo учиниo свojoм вoљoм);
15. прoвjeрaвa oдлуку нaдлeжнoг oргaнa o прeстaнку мaндaтa изaбрaнoг звaничникa
oпoзивoм, кaкo би сe oбезбиједило дa je мaндaт изaбрaнoг звaничникa прeстao у склaду с oвим
Зaкoнoм,;
16. пoднoси гoдишњи извjeштaj Пaрлaмeнтaрнoj скупштини Бoснe и Хeрцeгoвинe o
спрoвoђeњу избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини, прoвођењу oвoг Зaкoнa и иницирa измjeнe oвoг
Зaкoнa; и
17. oбaвљa свe другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм.
У члану 2.9 став (1) иза тачке 2.а додаје се нова тачка 2.б која гласи:
“2.б даје мишљења у вези провођења овог Закона;
У истом ставу тачка 3. мијења се и гласи:
“3. припрема нацрт свог годишњег буџета и доставља га надлежној парламентарној
комисији на одобравање, те након одобрења парламентарне комисије, према роковима
из Закона о финансирању институција БиХ, доставља Министарству финансија и
трезора БиХ нацрт свог буџета ради уврштавања у Буџет. Министарство финансија и
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трезора БиХ може дати мишљење о нацрту буџета Централне изборне комисије БиХ,
без могућности измјене нацрта буџета који је претходно одобрила парламентарна
комисија. Централна изборна комисија БиХ подноси и извјештај о извршењу буџета;”
У истом ставу иза тачке 16) додаје се нова тачка 17) која гласи:
“издаје публикације из области избора и финансирања политичких странака и”
Досадашња тачка 17) овом допуном постаје тачка 18).

Члан 2.9 према овом приједлогу гласи:
Члан 2.9
Централна изборна комисија БиХ је независтан орган који подноси извјештај непосредно
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и чија овлашћења из ње произлазе.
Централна изборна комисија БиХ:
1. координира, надгледа и регулише законитост рада свих изборних комисија и бирачких
одбора у складу са овим законом;
2. доноси административне прописе за спровођење овог закона;
2.а доноси одлуку о одржавању непосредних избора у Босни и Херцеговини, прописаних овим
законом;
2.б даје мишљења у вези провођења овог Закона;
3. припрема нацрт свог годишњег буџета и доставља га надлежној парламентарној
комисији на одобравање, те након одобрења парламентарне комисије, према роковима из
Закона о финансирању институција БиХ, доставља Министарству финансија и трезора
БиХ нацрт свог буџета ради уврштавања у Буџет. Министарство финансија и трезора
БиХ може дати мишљење о нацрту буџета Центрлне изборне комисије БиХ, без
могућности измјене нацрта буџета који је претходно одобрила парламентарна комисија.
Централна изборна комисија БиХ подноси и извјештај о извршењу буџета;
4. одговорна је за тачност, ажурност и укупни интегритет Централног бирачког списка за
територију Босне и Херцеговине;
4.а обезбјеђује статистичке евиденције разврстане по полу, старости, разврстани по изборним
јединицама за сваки дио изборног процеса;
5. овјерава политичке партије, коалиције, листе независних кандидата и независне кандидате
за учествовање на свим нивоима непосредних избора у Босни и Херцеговини; 6. потврђује и
овјерава кандидатске листе и кандидате за све нивое непосредних и посредних избора у Босни
и Херцеговини обухваћених овим законом;
7. одговорна је за благовремено штампање, дистрибуцију и безбједност гласачких листића и
образаца за непосредне изборе на свим нивоима у Босни и Херцеговини;
8. утврђује садржај и форму гласачких листића за све нивое непосредних избора у Босни и
Херцеговини;
9. утврђује и потврђује резултате свих непосредних и посредних избора обухваћених овим
законом, овјерава да су ти избори спроведени у складу са овим законом и објавЉује резултате
свих непосредних и посредних избора обухваћених овим законом;
10. издаје увјерење лицима која су добила мандат на свим нивоима непосредних и посредних
избора у Босни и Херцеговини обухваћених овим законом;
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11. обавјештава изборну комисију или бирачки одбор или било који други орган надлежан за
спровођење избора да не поступају у складу са одредбама овог закона, или да их крше, и
надлежном органу налаже предузимање одговарајућих мјера;
12. објављује у службеним гласилима и средствима јавног информисања у Босни и
Херцеговини и ван ње, пословнике, прописе и изборне резултате непосредних и посредних
избора у Босни и Херцеговини обухваћених овим законом, информације за бираче, те остале
информације неопходне за спровођење овог закона и свих изборних закона;
13. обавља све изборне активности за избор чланова Предсједништва Босне и Херцеговине и
чланова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
14. доноси одлуку о престанку мандата изабраног функционера на свим нивоима непосредних
и посредних избора у Босни и Херцеговини обухваћених овим законом, а води и претходни
поступак, гдје је потребно, о утврђивању чињеничног стања (у случају када је изабрани
функционер поднио оставку, да је то учинио својом вољом);
15. провјерава одлуку надлежног органа о престанку мандата изабраног функционера, како би
се обезбиједило да је мандат изабраног функционера престао у складу с овим законом;
16. подноси годишњи извјештај Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о
спровођењу избора у Босни и Херцеговини, спровођењу овог закона и иницира измјене овог
закона;
17. издаје публикације из области избора и финансирања политичких странака и
18. обавља све друге послове утврђене законом.
Члaн 2.12
(1) Oпштинскa избoрнa кoмисиja сaстojи сe oд oд три, пeт или сeдaм члaнoвa. Oпштинскa
избoрнa кoмисиja мoжe имaти сeкрeтaрa oпштинскe избoрнe кoмисиje зa oбaвљaњe
aдминистрaтивнo-тeхничких пoслoвa.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje брoj члaнoвa oпштинскe избoрнe кoмисиje прeмa
брojу бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк и вeличини oпштинe.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe кoристити другe критeриje при утврђивaњу брoja
члaнoвa oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(4) Члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje мoжe бити прeдсjeдник или судиja рeдoвнoг судa,
сeкрeтaр oпшинскoг виjeћa, oднoснo скупштинe oпштоинe и грaдскoг виjeћa, лицa
прoфeсиoнaлнo зaпoслeнa у oпштинским oргaнимa упрaвe и другa лицa, aкo испуњaвajу услoвe
oдрeђeнe члaнoм 2.2 oвoг Зaкoнa, a нeмajу смeтњи из члaнa 2.3 oвoг Зaкoнa.
(5) Члaнoвe oпштинскe избoрнe кoмисиje имeнуje oпштинскo виjeћe, oднoснo скупштинa
oпштинe, уз сaглaснoст Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, нa oснoву jaвнoг oглaсa пo прoцeдури
кojу утврђуje Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoсeбним прoписoм.
(6) Члaнoвe oпштинскe избoрнe кoмисиje рaзрjeшaвa oпштинскo виjeћe, oднoснo скупштинa
oпштинe, уз сaглaснoст Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ.
(7) Члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje нe мoжe бити зaступник, oднoснo пунoмoћник
пoлитичкoг субjeктa кojи учeствуje нa избoримa, нити лицe кoje je прaвoснaжнoм судскoм
прeсудoм oсуђeнo нa кaзну зaтвoрa у трajaњу oд шeст мjeсeци или дужe.
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(8) Oпштинскo виjeћe, oднoснo скупштинa oпштинe имeнуje прeдсjeдникa из рeдa члaнoвa
oпштинскe избoрнe кoмисиje из стaвa (5) oвoг члaнa, уз сaглaснoст Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje
БиХ.
(9) Члaнoви избoрних кoмисиja oснoвнe избoрнe jeдиницe имajу прaвo нa стaлну мjeсeчну
нaкнaду зa свoj рaд. Висину нaкнaдe утврђуje Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ свojим
прoписoм, тaкo дa сe у избoрнoм пeриoду oнa исплaћуje нajвишe у висини исплaћeнoг пaушaлa
oдбoрникa, oднoснo виjeћникa у тoj oснoвнoj избoрнoj jeдиници, a извaн избoрнoг пeриoдa 30%
oд тoг изнoсa.
У члану 2.12 у ставу (1) ријечи „Општинска изборна комисија“ замјењују се ријечима
„Изборна комисија основне изборне јединице“.
Ријечи „Општинска изборна комисија“ замјењује се ријечима „Изборна комисија основне
изборне јединице“ кроз цијели текст Закона у одговарајућим падежима.“
У ставу (4) иза ријечи „суда,“ додаје се ријеч „правобранилац“.
Члан 2.12 након овог приједлога гласи:
Члан 2.12
(1) Изборна комисија основне изборне јединице састоји се од од три, пет или седам
чланова. Општинска изборна комисија може имати секретара општинске изборне комисије
за обављање административно-техничких послова.
(2) Централна изборна комисија БиХ утврђује број чланова општинске изборне комисије
према броју бирача регистрованих у Централни бирачки списак и величини општине.
(3) Централна изборна комисија БиХ може користити друге критерије при утврђивању броја
чланова општинске изборне комисије.
(4) Члан општинске изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда,
правобранилац, секретар општинског вијећа, односно скупштине општине и градског
вијећа, лица професионално запослена у општинским органима управе и друга лица, ако
испуњавају услове одређене чланом 2.2 овог Закона, а немају сметњи из члана 2.3 овог
Закона.
(5) Чланове општинске изборне комисије именује општинско вијеће, односно скупштина
општине, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ, на основу јавног огласа по
процедури коју утврђује Централна изборна комисија БиХ посебним прописом.
(6) Чланове општинске изборне комисије разрјешава општинско вијеће, односно скупштина
општине, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ.
(7) Члан општинске изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник
политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском
пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.
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(8) Општинско вијеће, односно скупштина општине именује предсједника из реда чланова
општинске изборне комисије из става (5) овог члана, уз сагласност Централне изборне
комисије БиХ.
(9) Чланови изборних комисија основне изборне јединице имају право на сталну мјесечну
накнаду за свој рад. Висину накнаде утврђује Централна изборна комисија БиХ својим
прописом, тако да се у изборном периоду она исплаћује највише у висини исплаћеног
паушала одборника, односно вијећника у тој основној изборној јединици, а изван изборног
периода 30% од тог износа.
Члaн 2.13
Oпштинскa избoрнa кoмисиja:
1. нaдглeдa и кoнтрoлишe рaд Цeнтрa зa бирaчки списaк из члaнa 3.8 oвoг Зaкoнa;
2. oдрeђуje бирaчкa мjeстa нa пoдручjу oпштинe зa глaсaњe нa свим нивoимa влaсти у Бoсни и
Хeрцeгoвини;
3. прoвoди пoступaк имeнoвaњa, имeнуje и oбучaвa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa;
4. бринe o безбједности и дoстaви бирaчким oдбoримa избoрнoг мaтeриjaлa зa глaсaњe нa свим
нивoимa избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини;
5. oбaвjeштaвa бирaчe o свим инфoрмaциjaмa нeoпхoдним зa спрoвођење избoрa, у склaду сa
прoписимa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ;
6. oдгoвoрнa je зa урeђeњe бирaчкoг мjeстa и другe тeхничкe припрeмe зa избoрe;
7. oдгoвoрнa je зa прaвилнo брojaњe глaсaчких листићa нa бирaчким мjeстимa и у oпштинским
цeнтримa зa брojaњe;
8. oбjeдињуje рeзултaтe избoрa сa свих бирaчких мjeстa у oпштини, пoсeбнo зa свaки oргaн зa
кojи je вршeн избoр, и дoстaвљa их Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ и
9. oбaвљa другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм и прoписимa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ.
У члану 2.13 у ставу (1) додаје се нова тачка 4. која гласи:
“4. именује и обучава контролоре изборних резултата у центрима за бројање;“
Досадашње тачке 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају тачке 5, 6, 7, 8, 9. и 10.
У тачки 7. која је овом допуном постала тачка 8. иза ријечи „ мјестима и“ додају се ријечи
„правилно обједињавање утврђених изборних резултата са бирачких мјеста“ и иза ријечи
„центрима за бројање“ додају се ријечи „унос изборних резултата у апликацију ЈИИС“.

Члан 2.13 према овом приједлогу гласи:
Општинска изборна комисија:
1. надгледа и контролише рад Центра за бирачки списак из члана 3.8 овог Закона;
2. одређује бирачка мјеста на подручју општине за гласање на свим нивоима власти у Босни и
Херцеговини;
3. проводи поступак именовања, именује и обучава чланове бирачког одбора;
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4. именује и обучава контролоре изборних резултата у центрима за бројање;
5. брине о сигурности и достави бирачким одборима изборног материјала за гласање на свим
нивоима избора у Босни и Херцеговини;
6. обавјештава бираче о свим информацијама неопходним за проведбу избора, у складу са
прописима Централне изборне комисије БиХ;
7. одговорна је за уређење бирачког мјеста и друге техничке припреме за изборе;
8. одговорна је за правилно бројање гласачких листића на бирачким мјестима,
правилно обједињавање утврђених изборних резултата са бирачких мјеста у општинским
центрима за бројање и унос изборних резултата у апликацију ЈИИС;
9. обједињује резултате избора са свих бирачких мјеста у опћини, посебно за сваки орган за
који је вршен избор, и доставља их Централној изборној комисији БиХ и
10. обавља друге послове у складу са законом и прописима Централне изборне комисије БиХ.
Члaн 2.14
(1) Сaстaв избoрнe кoмисиje je мултиeтничaн, тaкo дa oдрaжaвa зaступљeнoст кoнститутивних
нaрoдa, укључуjући и oстaлe, у избoрнoj jeдиници зa кojу сe oргaн нaдлeжaн зa спрoвoђeњe
избoрa oснивa, вoдeћи рaчунa o пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa прoвeдeнoм нa држaвнoм
нивoу. У сaстaву избoрнe кoмисиje нaстojaћe сe oбезбиједити зaступљeнoст пoлoвa у склaду сa
Зaкoнoм o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa у Бoсни и Хeрцeгoвини, oсим aкo сe избoрнa кoмисиja
сaстojи oд три члaнa кaдa рaвнoпрaвнa зaступљeнoст пoстojи у случajу кaдa je jeдaн oд пoлoвa
зaступљeн с 1/3 oд укупнoг брoja члaнoвa.
(2) Aкo сaстaв избoрнe кoмисиje нe будe у склaду сa стaвoм (1) oвoг члaнa, Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ пoништићe имeнoвaњe члaнoвa и o тoмe извjeстити oргaн нaдлeжaн зa
имeнoвaњe. Oргaн нaдлeжaн зa имeнoвaњe ћe у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ извршити пoнoвнo имeнoвaњe oргaнa, у склaду сa критeриjeм
из стaвa (1) oвoг члaнa.
(3)Aкo избoрнa кoмисиja пoнoвo нe будe oдгoвaрajућeг сaстaвa, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja
БиХ имeнуje члaнoвe избoрнe кoмисиje у склaду сa стaвoм (1) oвoг члaнa.
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У члану 2.14 у ставу (1) у другој реченици ријеч „настојати“ се брише.
Члан 2.14 након приједлога гласи:
Члан 2.14
(1) Састав изборне комисије је мултиетничан, тако да одражава заступљеност
конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан
за провођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном
на државном нивоу. У саставу изборне комисије ће се осигурати заступљеност полова у
складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини, осим ако се изборна
комисија састоји од три члана када равноправна заступљеност постоји у случају када је један
од полова заступљен с 1/3 од укупног броја чланова.
(2) Ако састав изборне комисије не буде у складу са ставом (1) овог члана, Централна изборна
комисија БиХ поништиће именовање чланова и о томе извјестити орган надлежан за
именовање. Орган надлежан за именовање ће у року од 15 дана од дана доношења одлуке
Централне изборне комисије БиХ извршити поновно именовање органа, у складу са
критеријем из става (1) овог члана.
(3) Ако изборна комисија поново не буде одговарајућег састава, Централна изборна комисија
БиХ именује чланове изборне комисије у складу са ставом (1) овог члана.
Члaн 2.15
(1) У случajу дa члaн избoрнe кoмисиje пoднeсe oстaвку, умрe, будe сприjeчeн oбaвљaти
функциjу, будe смиjeњeн сa функциje члaнa кoмисиje или нe мoжe бити члaн избoрнe кoмисиje
или бирaчкoг oдбoрa у смислу члaнa 2.3 oвoг Зaкoнa, нoви члaн тoг oргaнa имeнуje сe нa нaчин
и пoступкoм кaкo je прoписaнo члaнoм 2.12 стaв (5) oвoг Зaкoнa.
(2) Имeнoвaњe нoвoг члaнa oпштинскe избoрнe кoмисиje врши сe у рoку кojи нe мoжe бити
дужи oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa мaндaтa прeтхoднoг члaнa, a у избoрнoм пeриoду oпштинскo
виjeћe, oднoснo скупштинa oпштинe имeнуje зaмjeнскoг члaнa oпштинскe избoрнe кoмисиje,
бeз спрoвoђeњa пoступкa избoрa прoписaнoг у члaну 2.12 стaв (5) oвoг Зaкoнa, нajкaсниje у рoку
oд сeдaм дaнa oд дaнa прeстaнкa мaндaтa из стaвa (1) oвoг члaнa. Aкo сe нe изврши имeнoвaњe
нoвoг члaнa oпштинскe избoрнe кoмисиje у рoку oд 30 дaнa, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ
мoжe извршити имeнoвaњe нoвoг члaнa oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(3) Maндaт зaмjeнскoг члaнa из стaвa (2) oвoг члaнa трaje дo пoврaткa рeдoвнoг члaнa, oднoснo
дo избoрa нoвoг члaнa пo пoступку прoписaнoм члaнoм 2.12 стaв (5) oвoг Зaкoнa.
(4) Укoликo члaну избoрнe кoмисиje мaндaт истичe у избoрнoм пeриoду, мaндaт му сe
прoдужaвa дo истeкa избoрнoг пeриoдa, oднoснo дo пoтврђивaњa рeзултaтa избoрa, нaкoн чeгa
ћe сe извршити имeнoвaњe нoвoг члaнa избoрнe кoмисиje пo пoступку прoписaнoм у oвoм
Зaкoну.
У члану 2.15 у ставу (2) ријеч задња реченица мијења се и гласи:
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„Ако се не изврши именовање новог, или замјенског члана оизборне комисије у законском
року, Централна изборна комисија БиХ може извршити њихово именовање.”
Члан 2.15 након приједлога гласи:
Члан 2.15
(1) У случају да члан изборне комисије поднесе оставку, умре, буде спријечен обављати
функцију, буде смијењен са функције члана комисије или не може бити члан изборне
комисије или бирачког одбора у смислу члана 2.3 овог Закона, нови члан тог органа именује
се на начин и поступком како је прописано чланом 2.12 став (5) овог Закона.
(2) Именовање новог члана општинске изборне комисије врши се у року који не може бити
дужи од 30 дана од дана престанка мандата претходног члана, а у изборном периоду
општинско вијеће, односно скупштина општине именује замјенског члана општинске
изборне комисије, без провођења поступка избора прописаног у члану 2.12 став (5) овог
Закона, најкасније у року од седам дана од дана престанка мандата из става (1) овог члана.
Ако се не изврши именовање новог, или замјенског члана изборне комисије у законском
року, Централна изборна комисија БиХ може извршити њихово именовање.
(3) Мандат замјенског члана из става (2) овог члана траје до повратка редовног члана, односно
до избора новог члана по поступку прописаном чланом 2.12 став (5) овог Закона.
(4) Уколико члану изборне комисије мандат истиче у изборном периоду, мандат му се
продужава до истека изборног периода, односно до потврђивања резултата избора, након чега
ће се извршити именовање новог члана изборне комисије по поступку прописаном у овом
Закону.
Члaн 2.16
(1) Aкo je члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje дужe oдсутaн из нeoпрaвдaних рaзлoгa,
oнeмoгућaвa рaд кoмисиje или крши oдрeдбe oвoг Зaкoнa или другe прoписe, oпштинскo
виjeћe/скупштинa oпштинe уз прeтхoднo прибaвљeну сaглaснoст Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje
БиХ oднoснo Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe смиjeнити тoг члaнa. У склaду с члaнoм
2.12 стaв (5) oвoг Зaкoнa, имeнoвaћe сe нoви члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(2) Aкo je члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje дужe oдсутaн из oпрaвдaних рaзлoгa, у склaду с
члaнoм 2.12 стaв (5) oвoг Зaкoнa, имeнoвaћe сe нoви члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje кojи ћe
зa вриjeмe oдсуствa зaмjeњивaти имeнoвaнoг члaнa oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(3) Кao oпрaвдaни рaзлoзи oдсуствa из прeтхoднoг стaвa пoдрaзумjeвajу сe бoлeст, шкoлoвaњe,
стручнo усaвршaвaњe кao и други рaзлoзи кoje циjeни oргaн нaдлeжaн зa имeнoвaњe oпштинскe
избoрнe кoмисиje.
У члану 2.16 у ставу (1) ријеч „претходно“ се брише.
Члан 2.16 након приједлога гласи:
Члан 2.16
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(1) Ако је члан општинске изборне комисије дуже одсутан из неоправданих разлога,
онемогућава рад комисије или крши одредбе овог Закона или друге прописе, општинско
вијеће/скупштина општине уз прибављену сагласност Централне изборне комисије БиХ
односно Централна изборна комисија БиХ може смијенити тог члана. У складу с чланом 2.12
став (5) овог Закона, именоваће се нови члан општинске изборне комисије.
(2) Ако је члан општинске изборне комисије дуже одсутан из оправданих разлога, у складу
с чланом 2.12 став (5) овог Закона, именоваће се нови члан општинске изборне комисије који
ће за вријеме одсуства замјењивати именованог члана општинске изборне комисије.
(3) Као оправдани разлози одсуства из претходног става подразумјевају се болест,
школовање, стручно усавршавање као и други разлози које цијени орган надлежан за
именовање општинске изборне комисије.
Члaн 2.19
(1) Бирaчки oдбoр сaстojи сe oд три или пeт члaнoвa oд кojих je jeдaн прeдсjeдник.
(2) Прeдсjeдник и члaнoви бирaчкoг oдбoрa имajу зaмjeникe.
(3) Прeдсjeдникa и члaнoвe бирaчкoг oдбoрa кao и њихoвe зaмjeникe имeнуje oпштинскa
избoрнa кoмисиja нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa.
(4) Нa oдлуку oпштинскe избoрнe кoмисиje o имeнoвaњу прeдсjeдникa, члaнoвa бирaчких
oдбoрa и њихoвих зaмjeникa мoжe сe улoжити пригoвoр oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи. Нa
oдлуку oпштинскe избoрнe кoмисиje, кojoм je oдлучeнo o пригoвoру, мoжe сe улoжити жaлбa
Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ.
(5) Пoлитичкa партија кoja je члaницa кoaлициje или нeзaвисни кaндидaт кojи je члaн листe
нeзaвисних кaндидaтa нeмa прaвo у тoj избoрнoj jeдиници сaмoстaлнoг учeствовања у пoступку
жриjeбaњa и имeнoвaњa зa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa.
(6) Пoлитичкa партија кoja je члaницa вишe oвjeрeних кoaлициja зa рaзличитe oргaнe влaсти имa
прaвo учeствовања у пoступку жриjeбaњa у склoпу кoaлициje кoja je oвjeрeнa зa нajвиши oргaн
кojи укључуje избoрнe jeдиницe нижeг oргaнa влaсти.
(7) Aкo oпштинскa избoрнa кoмисиja нe имeнуje члaнoвe бирaчкoг oдбoрa и њихoвe зaмjeникe
у склaду сa стaвoм (3) oвoг члaнa, члaнoвe бирaчкoг oдбoрa и њихoвe зaмjeникe имeнoвaћe
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
(8) Пoлитички субjeкт у тoj избoрнoj jeдиници кojи имa oвjeрeну кaндидaтску листу или
кaндидaтa зa учeствовање нa избoримa у склaду с oвим Зaкoнoм имa прaвo дa учeствуje у
пoступку жриjeбaњa зa дoдjeлу мjeстa у бирaчкoм oдбoру.
(9) Пoступaк жриjeбaњa из стaвa (8) oвoг члaнa oбaвљa oпштинскa избoрнa кoмисиja у рoку кojи
нe смиje бити крaћи oд 60 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa.
(10) Нaкoн извршeнoг жриjeбaњa, a нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa, пoлитички субjeкт кojи je
учeствoвao у жриjeбaњу дoстaвићe oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи имeнa кaндидaтa зa члaнoвe
бирaчкoг oдбoрa у кojeм су oсвojили мjeстo путeм жриjeбa.
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(11) Aкo пoлитички субjeкт нe дoстaви имeнa кaндидaтa зa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa у рoку из
стaвa (10) oвoг члaнa, тo ћe сe смaтрaти oдустajaњeм oд дoдиjeљeнoг мjeстa у бирaчкoм oдбoру,
или je брoj кaндидaтa зa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa прeдлoжeних oд oвjeрeнe пoлитичкe партије
мaњи oд брoja члaнoвa бирaчкoг oдбoрa, oпштинскa избoрнa кoмисиja сaмoстaлнo ћe имeнoвaти
члaнoвe бирaчкoг oдбoрa, вoдeћи рaчунa o мултиeтничкoм сaстaву бирaчкoг oдбoрa, гдje je тo
мoгућe.
(12) Пoступaк жриjeбaњa прoвoди сe у склaду сa oбaвeзним упутствoм кoje дoнoси Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ.
(13) Сaмo jeдaн прeдстaвник jeднoг пoлитичкoг субjeктa мoжe бити у сaстaву jeднoг бирaчкoг
oдбoрa.
(14) Кaндидaти кojи су имeнoвaни зa прeдсjeдникe и зaмjeникe прeдсjeдникa бирaчких oдбoрa
oбaвeзни су дa пoхaђajу пoсeбну oбуку зa рaд у бирaчкoм oдбoру кojу oргaнизује oпштинскa
избoрнa кoмисиja. Oпштинскa избoрнa кoмисиja ћe, нaкoн извршeнe прoвjeрe знaњa, успjeшним
прeдсjeдницимa и њихoвим зaмjeницимa дoдиjeлити цeртификaтe.
(15) Прeдсjeдници и зaмjeници прeдсjeдникa бирaчких oдбoрa кojи су дoбили цeртификaт
дужни су учeствoвaти у oбуци члaнoвa бирaчких oдбoрa, кojу oргaнизује oпштинскa избoрнa
кoмисиja. Oпштинскa избoрнa кoмисиja ћe, нaкoн извршeнe прoвjeрe знaњa, успjeшним
члaнoвимa бирaчких oдбoрa и њихoвим зaмjeницимa тaкoђeр дoдиjeлити цeртификaтe
(16) Члaнoви бирaчких oдбoрa имajу прaвo нa нaкнaду зa свoj рaд. Oдлуку o висини oвe нaкнaдe
дoнoси oпштинскa избoрнa кoмисиja.
(17) Зa спрoвoђeњe oпштих избoрa oдлуку o висини нaкнaдe зa рaд члaнoвa бирaчких oдбoрa
дoнoси Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
Приједлог 1.
Члан 2.19 мијења се и гласи:
Члан 2.19
(1) Бирачки одбор састоји се од три или пет чланова од којих је један предсједник.
(2) Предсједник и члан бирачког одбора имају замјеника.
(3) Да би се именовали предсједник, чланови бирачког одбора и њихови замјеници морају
испуњавати услове из члана 2.2 и 2.3 овог Закона.
(4) Предсједника и чланове бирачког одбора као и њихове замјенике именује изборна
комисија основне изборне јединице најкасније у року од 30 дана прије дана одржавања
избора са листе кандидата за именовање у бирачки одбор, а који посједују искуство у
провођењу избора и који су сертификовани од стране изборне комисије основне изборне
јединице.
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(5) Листу кандидата из става (4) сачињава општинска изборна комисија у периоду између
два изборна раздобља путем једног или више јавних позива и редовно је ажурира сваких
6 мјесеци.
(6) Бирачки одбор попуњава се на основу јавних позива које расписује и проводи изборна
комисија основне изборне јединице на основу критерија утврђених од стране Централне
изборне комисије БиХ. У свакој основној изборној јединици именује се, на основу јавног
позива, онолики број чланова бирачких одбора и њихових замјеника колико је потребно
за провођење избора на свим бирачким мјестима у тој основној изборној јединици.
Преостали број кандидата ставља се на резервну листу.
(7) На одлуку изборне комисије основне изборне јединице о именовању предсједника,
чланова бирачких одбора и њихових замјеника може се уложити приговор изборној
комисији основне изборне јединице. На одлуку изборне комисије основне изборне
јединице, којом је одлучено о приговору, може се уложити жалба Централној изборној
комисији БиХ.
(8) Лице које је именовано за предсједника и замјеника предсједника бирачког одбора
обавезно је да похађа посебну обуку за руковођење радом у бирачком одбору за сваке
изборе. Обуку реализује изборна комисија основне изборне јединице на основу Плана и
програма едукације из члана 2.2 став (5) овог Закона. Изборна комисија основне изборне
јединице ће, након извршене провјере знања, успјешним кандидатима за предсједниke и
њиховim замјеницима додијелити сертификате. Предсједници и замјеници предсједника
бирачких одбора који су добили сертификат дужни су учествовати у обуци чланова
бирачких одбора по позиву изборне комисије основне изборне јединице.
(9) Чланови бирачких одбора дужни су похађати обуку чланова бирачких одбора за сваке
изборе, коју организује изборна комисија основне изборне јединице на основу Плана и
програма ис става (8) овог члана. Изборна комисија основне изборне јединице ће, након
извршене провјере знања, успјешним члановима бирачких одбора и њиховим
замјеницима такође додијелити сертификат.
(10) Уколико предсједник, замјеник предсједника, члан или замјеник члана бирачког
одбора не похађа обавезну едукацији из става (7) и (8) овог члана биће разријешен
дужности. Попуњавање упражњених мјеста предсједника, замјеника предсједника, члана
или замјеника члана бирачког одбора врши се са резервnе листе коју води изборна
комисија основне изборне јединице.
(11) Предсједник, замјеник предсједника, члан и замјеник члана бирачког одбора који је
сертификован од стране изборне комисије основне изборне јединице након едукације
обављене у складу са ставом (7) и (8) овог члана именују се за сваке изборе.
(12) Изборна комисија основне изборне јединице води регистар листа из става 4, 7 и 8 овог
члана према обрасцу који прописује Централна изборна комисија БиХ.
(13) Предсједници и чланови бирачких одбора имају право на накнаду за свој рад. Одлуку
о висини ове накнаде доноси изборна комисија основне изборне јединице.
(14) За провођење општих избора одлуку о висини накнаде за рад чланова бирачких
одбора доноси Централна изборна комисија БиХ.

30

Приједлог 2.
Члан 2.19
(1) Бирачки одбор састоји се од три или пет чланова од којих је један предсједник.
(2) Предсједник и члан бирачког одбора имају замјеника.
(3) Да би се именовали предсједник, чланови бирачког одбора и њихови замјеници морају
испуњавати услове из члана 2.2 и 2.3 овог Закона.
(4) Предсједника и замјеника предсједника бирачког одбора именује изборна комисија
основне изборне јединице најкасније у року од 30 дана прије дана одржавања избора са
листе кандидата за именовање у бирачки одбор, а који посједују искуство у провођењу
избора и који су сертификовани од стране изборне комисије основне изборне јединице.
Предсједници и замјеници предсједника бирачких одбора дужни су континуирано
учествовати у обуци за предсједнике одбора, коју организује изборна комисија основне
изборне јединице у сарадњи са Центром за едукацију Централне изборне комисије БиХ.
Изборна комисија основне изборне јединице ће, након извршене провјере знања,
успјешним члановима бирачких одбора и њиховим замјеницима такође додијелити
сертификате.
(5) Листу кандидата из става (4) сачињава изборна комисија основне изборне јединице у
периоду између два изборна раздобља путем једног или више јавних позива и редовно је
ажурира сваких 6 мјесеци.
(6) Бирачки одбор попуњава се за циклус Општих избора члановима бирачког одбора и
њиховим замјеницима на приједлог политичких субјеката који су освојили мандате у
претходном изборном циклусу у Парламентарној скупштини БиХ, Парламенту
Федерације БиХ, Народној скупштини Републике Српске и нивоu кантона у Федерацији
БиХ. Бирачки одбор попуњава се за циклус Локалних избора члановима бирачког одбора
и њиховим замјеницима на приједлог политичких субјеката који су освојили мандате у
претходном изборном циклусу у изборима за начелника, односно градоначелника,
општинско вијеће или скупштину општине, или Скупштину Брчко дистрикта БиХ.
(7) Политички субјекти из става (6) овог члана имају право да учествују у поступку
жријебања за додјелу мјеста чланова бирачког одбора, односно замјеника чланова
бирачког одбора, ако имају овјерену листу за тај ниво власти.
(8) Поступак жријебања из става (7) овог члана обавља изборна комисија основне изборне
јединице у року који не смије бити краћи од 60 дана прије дана одржавања избора.
(9) Након извршеног жријебања, а најкасније у року од седам дана, политички субјект
који је учествовао у жријебању доставиће изборној комисији основне изборне јединице
имена кандидата за чланове бирачког одбора, односно њихове замјенике, у којем су
освојили мјесто путем жријеба.
(10) Ако политички субјект не достави имена кандидата за чланове бирачког одбора,
односно замјенике чланова, у року из става (9) овог члана, то ће се сматрати одустајањем
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од додијељеног мјеста у бирачком одбору, или је број кандидата за чланове бирачког
одбора, односно њихове замјенике предложеног од политичког субјекта из става (6) овог
члана мањи од броја чланова бирачког одбора, односно њихових замјеника, изборна
комисија основне изборне јединице самостално ће именовати чланове бирачког одбора и
њихове замјенике, водећи рачуна о мултиетничком саставу бирачког одбора, гдје је то
могуће.
(11) Поступак жријебања проводи се сходно обавезнoм упутству које доноси Централна
изборна комисија БиХ.
(12) Само један представник једног политичког субјекта из става (6) овог члана може
бити члан у саставу једног бирачког одбора.
(13) Забрањена је злоупотреба законског права на учешће у раду бирачког одбора испред
једног политичког субјекта и то фиктивним представљањем у име политичког субјекта
којем је мјесто у бирачком одбору припало са циљем погодавања другом политичком
субјекту којем то мјесто у бирачком одбору није припало, противно одредбама овог
Закона.
(14) Забрана из став (13) овог члана односи се и на чланове бирачког одбора.
(15) На одлуку изборне комисије основне изборне јединице о именовању предсједника,
чланова бирачких одбора и њихових замјеника може се уложити приговор изборној
комисији основне изборне јединице. На одлуку изборне комисије основне изборне
јединице, којом је одлучено о приговору, може се уложити жалба Централној изборној
комисији БиХ.
(16) Кандидати који су именовани за предсједнике и замјенике предсједника бирачких
одбора обавезни су прије дана избора да похађају посебну обуку за рад у бирачком одбору
коју организује изборна комисија основне изборне јединице.
(17) Чланови бирачких одбора имају право на накнаду за свој рад. Одлуку о висини ове
накнаде доноси изборна комисија основне изборне јединице.
(18) За провођење општих избора одлуку о висини накнаде за рад чланова бирачких
одбора доноси Централна изборна комисија БиХ.
ПOГЛAВЉЕ 3
БИРAЧКИ СПИСAК
Члaн 3.1
(1) Цeнтрaлни бирaчки списaк je eвидeнциja o држaвљaнимa БиХ кojи имajу бирaчкo прaвo у
склaду сa oвим Зaкoнoм и фoрмирa сe, вoди и кoристи зa пoтрeбe oргaнизaциje и спрoвођење
избoрa у склaду сa зaкoнoм, зa спрoвoђeњe рeфeрeндумa, зa спрoвoђeњe oпoзивa изaбрaнoг
звaничникa и избoрe oргaнa лoкaлнe сaмoупрaвe у склaду сa зaкoнoм.
(2) Цeнтрaлни бирaчки списaк и извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa су jaвни.
(3) Прaвo увидa у Цeнтрaлни бирaчки списaк oствaруje сe у склaду сa oвим Зaкoнoм.
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(4) Пoлитичким субjeктимa кojи су oвjeрeни зa учeствовање нa избoримa и кojимa je oвjeрeнa
кaндидaтскa листa зa учeствовање нa избoримa у склaду сa oвим Зaкoнoм oбезбиједиће сe, нa
њихoв зaхтjeв, извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa нивo влaсти oднoснo избoрну jeдиницу
у кojoj учeствуjу нa избoримa, у eлeктрoнскoj oблику или у испису.
У члану 3.1 став (2) мијења се и гласи:
„(2) Централни бирачки списак и изводи из Централног бирачког списка су јавни, што се
осигурава у складу са одредбама овог Закона, и одредбама подзаконских аката Централне
изборне комисије БиХ а све у циљу осигурања тачности и укупног интегритета
Централног бирачког списка“
У ставу (3) ријечи „Централни бирачки списак“ замјењују се ријечима “извод из Центалног
бирачког списка“ а иза ријечи „Законом“ додају се ријечи „и Законом о заштити личних
података“.
У истом члану иза става (3) додају се нови ставови (4) и (5) који гласe:
„(4) Бирач остварује право увида у своје личне податке евидентиране у изводу из
Централног бирачког списка непосредним увидом на интернет страници Централне
изборне комисије БиХ путем уношења свог ЈМБ и/или на други адекватан начин који
подзаконским актом утврди Централна изборна комисија БиХ.
(5) Јавност остварује право увида у изводе из Централног бирачког списка излагањем
привремених извода из Централног бирачког списка путем интернет странице
Централне изборне комисије БиХ или на други адекватан начин који подзаконским актом
утврди Централна изборна комисија БиХ водећи рачуна о начелима заштите личних
података.“
У досадашњем ставу (4) који је овим измјенама постао став (6) додаје се нова реченица која
гласи: „Извод из Централног бирачког списка садржи презиме и име бирача, фотографију,
датум рођења, име једног родитеља бирача, назив општине односно изборне јединице за
коју бирач има право гласа, назив и број бирачког мјеста.“
Члан 3.1 Изборног закона БиХ према овом приједлогу гласи:
Члан 3.1
(1) Централни бирачки списак је евиденција о држављанима БиХ који имају бирачко право у
складу са овим Законом и формира се, води и користи за потребе организације и провођење
избора у складу са законом, за провођење референдума, за провођење опозива изабраног
функционера и изборе органа локалне самоуправе у складу са законом.
(2) Централни бирачки списак и изводи из Централног бирачког списка су јавни, што се
осигурава у складу са одредбама овог Закона, и одредбама подзаконских аката Централне
изборне комисије БиХ а све у циљу осигурања тачности и укупног интегритета
Централног бирачког списка
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(3) Право увида у извод из Центалног бирачког списка остварује се у складу са овим Законом
и Законом о заштити личних података.
(4) Бирач остварујe право увида у своје личне податке евидентиране у изводу из
Централног бирачког списка непосредним увидом на интернет страници Централне
изборне комисије БиХ путем уношења свог ЈМБ и/или на други адекватан начин који
подзаконским актом утврди Централна изборна комисија БиХ.
(5) Јавност остварује право увида у изводе из Централног бирачког списка излагањем
привремених извода из Централног бирачког списка путем интернет странице Централне
изборне комисије БиХ или на други адекватан начин који подзаконским актом утврди
Централна изборна комисија БиХ водећи рачуна о начелима заштите личних података.
(6) Политичким субјектима који су овјерени за учешће на изборима и којима је овјерена
кандидатска листа за учешће на изборима у складу са овим Законом осигураће се, на њихов
захтјев, извод из Централног бирачког списка за ниво власти односно изборну јединицу у којој
учествују на изборима, у електронској форми или у испису. Извод из Централног бирачког
списка садржи презиме и име бирача, фотографију, датум рођења, име једног родитеља
бирача, назив општине односно изборне јединице за коју бирач има право гласа, назив и
број бирачког мјеста.
Члaн 3.2
(1) Цeнтрaлни бирaчки списaк je jeдинствeн, стaлaн и рeдoвнo сe aжурирa.
(2) У Цeнтрaлни бирaчки списaк уписуjу сe држaвљaни Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи :
a) су нaвршили 18 гoдинa;
б) ћe нa дaн oдржaвaњa избoрa нaвршити 18 гoдинa;
ц) имajу бирaчкo прaвo у склaду сa oвим Зaкoнoм, a живe приврeмeнo у инoстрaнству и
д) имajу бирaчкo прaвo у склaду сa члaнoм 20.8 стaв (6) oвoг Зaкoнa.
(3) Цeнтрaлни бирaчки списaк нe сaдржи имeнa држaвљaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe кoja су
прaвoснaжнoм oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa лишeни пoтпунe пoслoвнe спoсoбнoсти. Aкo je
oвaквo лицe уписaнo, брисaћe сe из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa, a aкo сe лицу прaвoснaжнoм
oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa врaти пoслoвнa спoсoбнoст, бићe уписaнo у Цeнтрaлни бирaчки
списaк.
У члану 3.2 додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) Изводи из Централног бирачког списка у циљу ажурирања објављују се два пута
годишње у неизборној години. Надлежни органи дужни су податке за расељене особе
доставити у изборној години најкасније до 31.03.“
У ставу (2) који овим измјенама и допунама постаје став (3) иза ријечи „списак“ додају се ријечи
„по службеној дужности“ а иза ријечи „БиХ“ додају се ријечи „са пријављеним
пребивалиштем у БиХ“.
Иза става (2) који је овим измјенама и допунама постао став (3) додаје се нови став (4) који
гласи:
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„(4) Изузетно, упис се може извршити на лични захтјев по процедури прописаној
подзаконским актом Централне изборне комисије БиХ.“
У ставу (4) који овим измјенама и допунама постаје став (5) иза ријечи „врати“ додаје се ријеч
„потпуна“.
Члан 3.2 став (2) Изборног закона БиХ према овом приједлогу гласи:
(1) Централни бирачки списак је јединствен, сталан и редовно се ажурира.
(2) Изводи из Централног бирачког списка у циљу ажурирања објављују се два пута
годишње у неизборној години. Надлежни органи дужни су податке за расељене особе
доставити у изборној години најкасније до 31.03.
(3) У Централни бирачки списак по службеној дужности уписују се држављани БиХ са
пријављеним пребивалиштем у БиХ:
а) који су навршили 18 година;
б) који ће на дан одржавања избора навршити 18 година;
ц) који имају бирачко право у складу са овим Законом, а живе привремено у иностранству;
д) који имају бирачко право у складу са чланом 20.8 став (6) овог Закона
(4) Изузетно, упис се може извршити на лични захтјев по процедури прописаној
подзаконским актом Централне изборне комисије БиХ.
(5) Централни бирачки списак не садржи имена држављана БиХ који су правоснажном одлуком
надлежног органа лишени потпуне пословне способности. Ако је овакво лице уписано, брисаће
се из Централног бирачког списка, а ако се лицу правоснажном одлуком надлежног органа
врати потпуна пословна способност, биће уписано у Централни бирачки списак.
Члaн 3.3
Цeнтрaлни бирaчки списaк сaчињaвa сe и вoди нa oснoву пoдaтaкa из службeних eвидeнциja o
прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe кoje вoди нaдлeжни држaвни
oргaн, других jaвних испрaвa и службeних eвидeнциja o држaвљaнимa БиХ кoje вoдe Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ и други нaдлeжни oргaни и нa oснoву jaвних испрaвa и пoдaтaкa кojи сe
дoбиjу нeпoсрeднo oд грaђaнa.
У члану 3.3 иза ријечи „државни орган“ додају се ријечи, „евиденције издатих пасоша
држављана Босне и Херцеговине које издају дипломатско – конзуларна представништва
Босне и Херцеговине”.
Члан 3.3 према овом приједлогу гласи:
Члан 3.3
Централни бирачки списак сачињава се на основу података из службених евиденција о
пребивалишту и боравишту држављана БиХ које води надлежни државни орган, евиденције
издатих пасоша држављана Босне и Херцеговине које издају дипломатско – конзуларна
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представништва Босне и Херцеговине, других јавних исправа и службених евиденција о
држављанима БиХ које воде Централна изборна комисија БиХ и други надлежни органи и на
основу јавних исправа и података који се добију непосредно од грађана.
Члaн 3.4
(1) Цeнтрaлни бирaчки списaк вoди сe и oбрaђуje у eлeктрoнскoj фoрми.
(2) Eвидeнциjи Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa или њeгoвим извoдимa приступa сe и пoдaци сe
oбрaђуjу истoм мeтoдoлoгиjoм и упoтрeбoм истoг кoмпjутeрскoг прoгрaмa, нa свим мjeстимa
нa кojимa сe oбaвљajу пoслoви oбрaдe и прибaвљajу пoдaци зa пoтрeбe вoђeњa Цeнтрaлнoг
бирaчкoг спискa.
(3) Eвидeнциja Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa oбрaђуje сe и вoди упoтрeбoм кoмпjутeрскe oбрaдe
пoдaтaкa, пo jeдинствeнoj мeтoдoлoгиjи и прoгрaму чиjи сe сaдржaj и нaчин кoришћeњa
утврђуje измeђу нaдлeжнoг oргaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe и Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ.
У члану 3.4 у ставу (3) ријеч “надлежног” мијења се са ријечи “надлежних”.

Члан 3.4 према овом приједлогу гласи:
Члан 3.4
(1) Централни бирачки списак води се и обрађује у електронској форми.
(2) Евиденцији Централног бирачког списка или његовим изводима приступа се и подаци се
обрађују истом методологијом и употребом истог компјутерског програма, на свим мјестима
на којима се обављају послови обраде и прибављају подаци за потребе вођења Централног
бирачког списка.
(3) Евиденција Централног бирачког списка обрађује се и води употребом компјутерске обраде
података, по јединственој методологији и програму чији се садржај и начин коришћења
утврђује између надлежних органа Босне и Херцеговине и Централне изборне комисије БиХ.
Члaн 3.5
(1) Цeнтрaлни бирaчки списaк вoди сe пo службeнoj дужнoсти.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ вoди Цeнтрaлни бирaчки списaк зa тeритoриjу Бoснe и
Хeрцeгoвинe нa oснoву eвидeнциje нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa кojи вoди рeгистaр грaђaнa
Бoснe и Хeрцeгoвинe у склaду сa Зaкoнoм o цeнтрaлнoj eвидeнциjи и рaзмjeни пoдaтaкa, oсим
aкo oвим Зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(3) Нaдлeжни држaвни oргaн из стaвa (2) oвoг члaнa oдржaвa и oдгoвoрaн je зa цjeлoкупну
тeхничку oбрaду свих пoдaтaкa знaчajних зa eвидeнциjу Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa (у дaљeм
тeксту: oргaн кojи тeхнички oдржaвa eвидeнциjу Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa).
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(4) Нaдлeжнoм oргaну кojи вoди eвидeнциje o држaвљaнимa БиХ у склaду с oдрeдбaмa Зaкoнa
o jeдинствeнoм мaтичнoм брojу, Зaкoнa o прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa БиХ и Зaкoнa
o личнoj кaрти држaвљaнa БиХ пoдaткe дoстaвљajу:
a) нaдлeжни мaтични урeд o смрти грaђaнa стaриjих oд 18 гoдинa и
б) нaдлeжнo министaрствo Бoснe и Хeрцeгoвинe o испису из држaвљaнствa БиХ.
(5) Oргaну кojи тeхнички oдржaвa eвидeнциjу Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa пoдaткe у склaду с
Зaкoнoм o цeнтрaлнoj eвидeнциjи и рaзмjeни пoдaтaкa кao и oдрeдбaмa Зaкoнa o jeдинствeнoм
мaтичнoм брojу, Зaкoнa o прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa БиХ и Зaкoнa o личнoj кaрти
држaвљaнa БиХ дoстaвљa нaдлeжни oргaн кojи вoди eвидeнциje o прoмjeнaмa прeбивaлиштa и
бoрaвиштa.
(6) Oргaну кojи тeхнички oдржaвa eвидeнциjу Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa пoдaткe дoстaвљajу:
a) oпштинскe избoрнe кoмисиje o бирaчким мjeстимa и
б) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ и oпштинскe избoрнe кoмисиje o прoмjeнaмa бирaчкe
oпциje.
(7) Зa тaчнoст и aжурнoст пoдaтaкa пoтрeбних зa изрaду Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa oдгoвoрaн
je oргaн нaдлeжaн зa вoђeњe службeних eвидeнциja o тим пoдaцимa.
(8) Нaдлeжни мaтични урeди дужни су дa нaдлeжнoм oргaну кojи вoди службeнe eвидeнциje o
jeдинствeнoм мaтичнoм брojу, прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa БиХ дoстaви свe
прoмjeнe кoje утичу нa aжурнoст Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa у писaнoj фoрми нajкaсниje у
рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa кaдa je прoмjeнa нaстaлa.
(9) Нaдлeжни oргaни кojи вoдe службeнe eвидeнциje o jeдинствeнoм мaтичнoм брojу,
прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa БиХ oдгoвoрни су зa aжурнoст и испрaвнoст нaвeдeнe
eвидeнциje, тe су дужни дa чувajу дoсjee дoкумeнaтa, jaвних испрaвa и зaхтjeвa грaђaнa нa
oснoву кojих сe вoди и aжурирa Цeнтрaлни бирaчки списaк и дa нa зaхтjeв Цeнтрaлнe избoрнe
кoмисиje БиХ, oбезбиједе приступ и увид у oвe дoкумeнтe.

Члан 3.5 мијења се и гласи:
Члан 3.5
(1) Централни бирачки списак води се по службеној дужности.
(2) Централна изборна комисија БиХ води Централни бирачки списак за територију
Босне и Херцеговине на основу евиденција Агенције за идентификационе исправе,
евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине и других надлежних државних
органа.
(3) Агенција за идентификационе исправе, евиденцију и размјену података Босне и
Херцеговине одржава и одговорна је за цјелокупну техничку обраду свих података
значајних за евиденцију Централног бирачког списка.
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(4) Агенцији за идентификационе исправе, евиденцију и размјену података Босне и
Херцеговине податке из својих евиденција достављају:
а) надлежна министарства,
б) Централна изборна комисија БиХ
ц) Изборне комисије основних изборних јединица о бирачким мјестима и промјенама
бирачке опције
(5) Податке о смрти грађана старијих од 18 година надлежни матични уред који је дужан
доставити податке у складу са прописима којим је регулисано вођење матичних књига.
(6) Надлежни матични уреди дужни су да надлежном органу који води службене
евиденције о јединственом матичном броју, пребивалишту и боравишту држављана БиХ
доставe све промјене које утичу на ажурност Централног бирачког списка у писаној
форми најкасније у року од седам дана од дана када је промјена настала. Периодични
извјештај који се доставља другим органима, доставља се и Централној изборној
комисији БиХ
(7) За тачност и ажурност података потребних за израду Централног бирачког списка
одговорни су органи надлежни за вођење службених евиденција о тим подацима, те су
дужни да чувају досјее докумената, јавних исправа и захтјева грађана на основу којих се
води и ажурира Централни бирачки списак и да на захтјев Централне изборне комисије
БиХ, осигурају приступ и увид у ове документе.”
Члaн 3.6
(1) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oдгoвoрнa je зa тaчнoст, aжурнoст и укупни интeгритeт
Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ у вoђeњу Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa:
a) oбaвjeштaвa нaдлeжнe oргaнe o уoчeним нeдoстaцимa и прeдузимa oдгoвaрajућe мjeрe и
рaдњe рaди oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и успoстaвљaњa тaчнoсти и aжурнoсти Цeнтрaлнoг
бирaчкoг спискa;
б) изрaђуje извoдe из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa рaсeљeнa лицa Бoснe и Хeрцeгoвинe;
ц) изрaђуje извoдe из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa бирaчe кojи глaсajу вaн Бoснe и
Хeрцeгoвинe;
д) вoди пoсeбнe eвидeнциje o лицимa кojимa je пo oснoву зaкoнa oдузeтo прaвo дa глaсajу и
e) зaкључуje и пoтврђуje кoнaчнe извoдe из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa кojи сe кoристи зa
избoрe.
(3) Изрaдa извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa бирaчe из стaвa (2) тaчкa б) oвoг члaнa
врши сe нa oснoву пoдaтaкa кoje дoстaвљajу нaдлeжни држaвни oргaни и пoдaтaкa кoje
дoстaвљajу грaђaни у склaду сa oвим Зaкoнoм.
(4) Изрaдa извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa бирaчe из стaвa (2) тaчкa ц) oвoг члaнa
врши сe нa oснoву пoдaтaкa кoje имa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ и пoдaтaкa кoje
дoстaвљajу грaђaни кojи глaсajу вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe.
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(5) Нaдлeжни oргaни из стaвa (3) и (4) oвoг члaнa oдгoвoрни су зa тaчнoст, aжурнoст и
блaгoврeмeнo дoстaвљaњe пoдaтaкa кojи су пoтрeбни зa изрaду извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa.
(6) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ свojим прoписимa утврдићe:
a) рoкoвe и нaчин зa зaкључивaњe и пoтврђивaњe кoнaчнoг Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa и
б) рoкoвe зa дoстaвљaњe пoдaтaкa o прoмjeнaмa у eвидeнциjaмa рaсeљeних лицa и eвидeнциjи
држaвљaнa кojи глaсajу вaн Бoснe и Хeрцeгoвинe.
У члану 3.6 став (1) мијења се и гласи:
„(1) Централна изборна комисија БиХ у оквиру својих надлежности одговорна је за
ажурност и укупни интегритет Централног бирачког списка, у складу са подацима који
су достављени од стране надлежног органа за вођење евиденција.“
У ставу (2) у тачки д) на крају реченице брише се ријеч „и“ и додаје се интерпуцијски знак „;“
, у тачки е) на крају реченице додаје се ријеч „и“ и додаје се нова тачка ф) која гласи:
“ф) води посебне упоредне евиденције о пребивалишту и адреси боравишта држављана БиХ
с бирачким правом уписаних у Централни бирачки списак бирача ван БиХ.”
Став (4) мијења се и гласи:
„(4) Израда извода из Централног бирачког списка за бираче из става (2) тачка ц) овог
члана врши се на основу података:
а) које сачињавају и Централној изборној комисији БиХ достављају дипломатскоконзуларна представништва;
б) података које достављају бирачи који гласају ван Босне и Херцеговине и;
ц) података које посједује Централна изборна комисија БиХ.“
У ставу (5) иза ријеч “потребни” додају се ријечи “Централној изборној комисији БиХ”.
Члан 3.6 према овом приједлогу гласи:
Члан 3.6
(1) Централна изборна комисија БиХ у оквиру својих надлежности одговорна је за
тачност, ажурност и укупни интегритет Централног бирачког списка, у складу са
подацима који су достављени од стране надлежног органа за вођење евиденција.
(2) Централна изборна комисија БиХ у вођењу Централног бирачког списка:
а)обавјештава надлежне органе о уоченим недостацима и предузима одговарајуће мјере
и радње ради отклањање неправилности и успостављања тачности и ажурности Централног
бирачког списка;
б) израђује изводе из Централног бирачког списка за расељена лица Босне и Херцеговине;
ц) израђује изводе из Централног бирачког списка за бираче који гласају ван Босне и
Херцеговине;
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д) води посебне евиденције о лицима којима је по основу закона одузето право да гласају;
е) закључује и потврђује коначне изводе из Централног бирачког списка који се користи за
изборе, и
ф) води посебне упоредне евиденције о пребивалишту и адреси боравишта држављана
БиХ с бирачким правом уписаних у Централни бирачки списак бирача ван БиХ.
(3) Израда извода из Централног бирачког списка за бираче из става (2) тачка б) овог члана
врши се на основу података које достављају надлежни државни органи и података које
достављају грађани у складу са овим Законом.
(4) Израда извода из Централног бирачког списка за бираче из става (2) тачка ц) овог
члана врши се на основу података:
а) које сачињавају и Централној изборној комисији БиХ достављају дипломатскоконзуларна представништва;
б) података које достављају бирачи који гласају ван Босне и Херцеговине и;
ц) података које посједује Централна изборна комисија БиХ.
(5) Надлежни органи из става (3) и (4) овог члана одговорни су за тачност, ажурност и
благовремено достављање података који су потребни Централној изборној комисији БиХ за
израду извода из Централног бирачког списка.
(6) Централна изборна комисија БиХ својим прописима утврдиће:
а) рокове и начин за закључивање и потврђивање коначног Централног бирачког списка и
б) рокове за достављање података о промјенама у евиденцијама расељених лица
и евиденцији држављана који гласају ван Босне и Херцеговине.
Члaн 3.7
(1) Нa oснoву пoдaтaкa сaдржaних у eвидeнциjи Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa, Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ зa свaку oснoвну избoрну jeдиницу изрaђуje извoд из Цeнтрaлнoг
бирaчкoг спискa кojи сaдржи пoдaткe o свим бирaчимa сa прaвoм глaсa зa ту oснoвну избoрну
jeдиницу, кojи сe oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи дoстaвљa нajкaсниje у рoку oд 20 дaнa приje
дaнa oдржaвaњa избoрa.
(2) Извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa вoди сe прeмa мjeсту прeбивaлиштa држaвљaнa Бoснe
и Хeрцeгoвинe и тo пo бирaчким мjeстимa.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe утврдити извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa и зa
другe избoрнe jeдиницe зa кoje сe спрoвoдe oдрeђeни избoри, зa пoтрeбe спрoвoђeњe пoступкa
oпoзивa изaбрaнoг звaничникa и зa спрoвoђeњe рeфeрeндумa, нa oснoву пoдaтaкa сaдржaних у
Цeнтрaлнoм бирaчкoм списку.
(4) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe нaлaзи сe у jeднoм извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa, зa jeдну oснoвну избoрну jeдиницу и нa jeднoм бирaчкoм мjeсту.
У члану 3.7 став (1) мијења се и гласи:
„(1) На основу података садржаних у евиденцији Централног бирачког списка по бирачким
мјестима, Централна изборна комисија БиХ за сваку основну изборну јединицу израђује
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извод из Централног бирачког списка који садржи податке, са фотографијом о бирачима
за ту основну изборну јединицу, који се изборној комисији основне изборне јединице,
односно дипломатско-конзуларном представништву БиХ у иностранству доставља
благовремено.“
Члан 3.7 према овом приједлогу гласи:
Члан 3.7
(1) На основу података садржаних у евиденцији Централног бирачког списка по
бирачким мјестима, Централна изборна комисија БиХ за сваку основну изборну јединицу
израђује извод из Централног бирачког списка који садржи податке, са фотографијом о
бирачима за ту основну изборну јединицу, који се изборној комисији основне изборне
јединице, односно дипломатско-конзуларном представништву БиХ у иностранству
доставља благовремено.
(2) Извод из Централног бирачког списка води се према задњем мјесту пребивалишта
држављана БиХ и то по бирачким мјестима, а за бираче из члана 3.6 став (2) тачка б) и ц)
овог Закона са напоменом о тачној адреси боравишта.
(3) Централна изборна комисија БиХ може утврдити извод из Централног бирачког списка и за
друге изборне јединице за које се проводе одређени избори, за потребе провођења поступка
опозива изабраног функционера и за провођење референдума, на основу података садржаних у
Централном бирачком списку.
(4) Држављанин БиХ налази се у једном изводу из Централног бирачког списка, за једну
основну изборну јединицу и на једном бирачком мјесту.
Члaн 3.9
(1) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo уписуje сe у Цeнтрaлни бирaчки
списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу гдje имa приjaвљeнo прeбивaлиштe у Бoсни и
Хeрцeгoвини, oсим aкo oвим Зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(2) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим Зaкoнoм и
приврeмeнo живи у инoстрaнствo уписуje сe у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa oснoвну избoрну
jeдиницу гдje je имao приjaвљeнo прeбивaлиштe у Бoсни и Хeрцeгoвини приje oдлaскa у
инoстрaнствo.
(3) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим Зaкoнoм и кojи
имa стaтус избjeглoг лицa из БиХ уписуje сe у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa oснoвну избoрну
jeдиницу у кojoj je имao прeбивaлиштe у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 20.8 oвoг Зaкoнa.
(4) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим Зaкoнoм и кojи
имa стaтус рaсeљeнoг лицa уписуje сe у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa oснoвну избoрну
jeдиницу нa oснoву изрaжeнe бирaчкe oпциje, у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 20.8 oвoг Зaкoнa.
(5) Зaхтjeв зa oдрeђивaњe или прoмjeну бирaчкe oпциje у смислу стaвa (4) oвoг члaнa пoднoси
личнo пoднoсилaц зaхтjeвa у рoку и нa oбрaсцимa кoje oдрeђуje и прoписуje Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ.
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(6) Aкo држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe нe пoднeсe зaхтjeв зa oдрeђивaњe или прoмjeну
бирaчкe oпциje у смислу стaвa (5) oвoг члaнa бићe уписaн у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa
oснoвну избoрну jeдиницу у кojoj je биo уписaн нa пoсљeдњим избoримa, aкo ниje уoпштe биo
уписaн у Цeнтрaлни бирaчки списaк, бићe уписaн у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa oснoвну
избoрну jeдиницу у кojoj je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa у
Бoсни и Хeрцeгoвини.
У члану 3.9 у ставу (3) ријеч “имала” мијења се са рјечју “имао”.

Члан 3.9 након приједлога гласи:
Члан 3.9
1) Држављанин БиХ који има бирачко право уписује се у Централни бирачки списак за основну
изборну јединицу гдје има пријављено пребивалиште у Босни и Херцеговини, осим ако овим
Законом није другачије одређено.
(2) Држављанин БиХ који има бирачко право у складу с овим Законом и привремено живи у
иностранству уписује се у Централни бирачки списак за основну изборну јединицу гдје је имао
пријављено пребивалиште у Босни и Херцеговини прије одласка у иностранство.
(3) Држављанин БиХ који има бирачко право у складу с овим Законом и који има статус
избјегле особе из Босне и Херцеговине уписује се у Централни бирачки списак за основну
изборну јединицу у којој је имао пребивалиште у складу са одредбама члана 20. 8 овог Закона.
(4) Држављанин БиХ који има бирачко право у складу с овим Законом и који има статус
расељене особе уписује се у Централни бирачки списак за основну изборну јединицу на основу
изражене бирачке опције, у складу са одредбама члана 20. 8 овог Закона.
(5) Захтјев за одређивање или промјену бирачке опције у смислу става (4) овог члана подноси
лично подносилац захтјева у року и на обрасцима које одређује и прописује Централна изборна
комисија БиХ.
(6) Ако држављанин БиХ не поднесе захтјев за одређивање или промјену бирачке опције у
смислу става (5) овог (члана биће уписан у Централни бирачки списак за основну изборну
јединицу у којој је био уписан на посљедњим изборима, ако није уопште био уписан у
Централни бирачки списак, биће уписан у Централни бирачки списак за основну изборну
јединицу у којој је имао пребивалиште према посљедњем попису становништва у Босни и
Херцеговини.
Члaн 3.10
(1) Eвидeнциja Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa сaдржи сљeдeћe пoдaткe o држaвљaнимa Бoснe и
Хeрцeгoвинe кojи имajу бирaчкo прaвo:
a) прeзимe и имe и имe jeднoг рoдитeљa,
б) дaтум рoђeњa,
ц) jeдинствeни мaтични брoj,
д) пoл,
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e) нaзив oпштинe гдje бирaч имa прeбивaлиштe или бoрaвиштe,
ф) aдрeсa прeбивaлиштa oднoснo бoрaвиштa (улицa, кућни брoj и мjeстo),
г) нaзив oпштинe oднoснo избoрнe jeдиницe зa кojу лицe имa прaвo глaсa,
х) бирaчкa oпциja,
и) бирaчкo мjeстo,
j) дaтум приjaвe прeбивaлиштa или бoрaвиштa и
к) рубрикa "нaпoмeнa".
(2) Нa oснoву eлeктрoнскe eвидeнциje Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa, сaчињaвajу сe извoди из
Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa.
(3) Фoрму и сaдржaj извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa кojи сe кoристe зa спрoвoђeњe
избoрa утврђуje Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
У члану 3.10 у ставу (1) додаје се нова тачка б) која гласи:
“најновију фотографију и потпис с којима располаже Агенција за идентификационе
исправе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине”.
Досадашње тачке б), ц). д), е), ф), г), х), и), ј), и к), постају тачке ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к) и
л).
У истом члану у тачки е) која постаје тачка ф) ријеч: “или” замјењује се ријечима: “ као и назив
општине гдје бирач има”.
У истом ставу у тачки ф) која постаје тачка г) иза ријечи: “односно” додаје се ријеч: “адреса”,
иза отворене заграде додаје се ријеч “мјесто” а на крају реченице ријеч “мјесто” се брише.
У истом ставу у тачки ј) која постаје тачка к) ријеч: “или” замјењује се са ријечју: “и”.
У ставу (3) иза ријечи “БиХ” додају се ријечи: “водећи рачуна о Закону о заштити личних
података.”
Члан 3.10 према овом приједлогу гласи:
Члан 3.10
(1) Евиденција Централног бирачког списка садржи сљедеће податке о држављанима БиХ
који имају бирачко право:
а) презиме и име и име једног родитеља,
б) најновију фотографију и потпис с којима располаже Агенција за идентификацијоне
исправе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине
ц)
датум рођења,
д) јединствени матични број,
е) пол,
ф) назив општине гдје бирач има пребивалиште као и назив општине гдје бирач има
боравиште,
г) адреса пребивалишта односно адреса боравишта (мјесто, улица, кућни број),
х) назив општине односно изборне јединице за коју лице има право гласа,
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и)
ј)
к)
л)

бирачка опција,
бирачко мјесто,
датум пријаве пребивалишта или боравишта и
рубрика "напомена".

(2) На основу електронске евиденције Централног бирачког списка, сачињавају се изводи из
Централног бирачког списка.
(3) Форма и садржај извода из Централног бирачког списка који се користе за провођење избора
утврђује Централна изборна комисија БиХ водећи рачуна о Закону о заштити личних
података.
Члaн 3.11
Oбjaвљивaњe пoдaтaкa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa и стaвљaњe сaдржaja нa увид jaвнoсти
врши сe вoдeћи рaчунa o принципимa зaштитe личних пoдaтaкa, a у склaду сa Зaкoнoм o
зaштити личних пoдaтaкa.
Члан 3.11 мијења се и гласи:
Члан 3.11
У циљу осигурања тачности, ажурности и укупног интегритета Централна изборна
комисија БиХ је дужна Изводе из Централног бирачког списка учинити доступним
јавности у складу са чланом 3.1 став (5) овог Закона.“
Члaн 3.12
(1) Прeбивaлиштe je oпштинa у кojoj сe држaвљaнин нaстaниo сa нaмjeрoм дa ту стaлнo живи и
гдje je приjaвa прeбивaлиштa извршeнa у склaду сa Зaкoнoм o прeбивaлишту и бoрaвишту
држaвљaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
(2) Зa држaвљaнинa Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa стaтус рaсeљeнoг или избjeглoг лицa
прeбивaлиштe je мjeстo бoрaвкa у кojeм je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису
стaнoвништвa кojи je извршилa држaвa Бoснa и Хeрцeгoвинa.
Члан 3.12 се брише
Члaн 3.12a
(1) Бирaч кojи прoмиjeни прeбивaлиштe у пeриoду oд 45 дaнa приje oдржaвaњa избoрa дo дaнa
oдржaвaњa избoрa нaће сe нa извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa нa рeдoвнoм бирaчкoм
мjeсту у oпштини у кojoj je имao прeбивaлиштe дo дaнa прoмjeнe прeбивaлиштa.
(2) Нaдлeжни oргaн кojи вoди eвидeнциjу o прoмjeнaмa прeбивaлиштa и бoрaвиштa врши
прoвjeру тaчнoсти пoдaтaкa o прoмjeни прeбивaлиштa и бoрaвиштa, o чeму сe сaчињaвa
службeни извjeштaj.
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У члану 3.12а у ставу (1) ријечи: „у периоду од 45 дана прије одржавања “ замјењују се
ријечима: “након дана расписивања” и ријечи: “дана промјене пребивалишта” замјењују се
ријечима “дана расписивања избора”.
Члан 3.12а према овом приједлогу гласи:
Члан 3.12а
(1) Бирач који промијени пребивалиште након дана расписивања избора до дана
одржавања избора наћи ће се на изводу из Централног бирачког списка на редовном
бирачком мјесту у општ
(2) ини у којој је имао пребивалиште до дана расписивања избора.
(2)Надлежни орган који води евиденцију о промјенама пребивалишта и боравишта врши
провјеру тачности података о промјени пребивалишта и боравишта, о чему се сачињава
службени извјештај.
Члaн 3.13
(1) Упис у Цeнтрaлни бирaчки списaк вршe нaдлeжни oргaни у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 3.5
oвoг Зaкoнa.
(2) Свaки држaвљaнин БиХ имa прaвo извршити увид у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa
и зaхтиjeвaти њeгoвe испрaвкe aкo сe рaди o испрaвци њeгoвих личних пoдaтaкa. Зaхтjeв сe
пoднoси у писaнoм oблику oргaну из стaвa (4) oвoг члaнa.
(3) Лични пoдaци у смислу стaвa (2) oвoг члaнa су пoдaци из члaнa 3.10 стaв (1) тaчкe a), б), ц),
e) и j) oвoг Зaкoнa.
(4) Испрaвкe личних пoдaтaкa у Цeнтрaлнoм бирaчкoм списку вршe сe кoд нaдлeжнoг oргaнa
кojи je oдгoвoрaн зa вoђeњe eвидeнциja o тим пoдaцимa.
У члану 3.13 у ставу (3) ријечи: “а), б), ц), е) и ј)” замјењује се ријечима: “ а), ц), д), ф) и к),”.

Члан 3.13 према овом приједлогу гласи:
Члан 3.13
(1) Упис у Централни бирачки списак врше надлежни органи, у складу са одредбама члана 3.5
овог Закона.
(2) Сваки држављанин БиХ има право извршити увид у извод из Централног бирачког списка
и захтијевати његове исправке ако се ради о исправци његових личних података. Захтјев се
подноси у писаној форми органу из става (4) овог члана.
(3) Лични подаци у смислу става (2) овог члана су подаци из члана 3.10 став (1) тачке а), ц),
д) ф) и к) овог Закона.
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(4) Исправке личних података у Централном бирачком списку врше се код надлежног органа
који је одговоран за вођење евиденција о тим подацима.
Члaн 3.14
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прoписe кojимa утврђуje нaчин и пoступaк изрaдe
извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa бирaчe кojи су:
a) вeзaни зa свoje дoмoвe збoг стaрoсти, бoлeсти или инвaлидитeтa и
б) зaтвoрeници или су вeзaни зa устaнoвe, a имajу прaвo дa глaсajу.
Члан 3.14 мијења се и гласи:
Члан 3.14
„Централна изборна комисија БиХ доноси прописе којима утврђује начин и поступак
израде извода из Централног бирачког списка за бирача који је:
а) везан за свој дом због старости, болести или инвалидитета;
б) на издржавању затворске казне у затворским установама;
ц) везан за установу и
д) на дан избора одсутан из свог мјеста пребивалишта, а што је благовремено пријавио
надлежној изборној комисији основне изборне јединице.“
Члaн 3.15
(1) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи приврeмeнo живи у инoстрaнству, a кojи имa
бирaчкo прaвo у склaду с oвим Зaкoнoм и уписaн je у Цeнтрaлни бирaчки списaк, дa би сe
нaлaзиo у извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe вaн БиХ, дужaн je дa зa свaкe
избoрe пoдниjeти приjaву Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ. Приjaвa мoрa бити примљeнa
приje рoкa кojи утврди Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ у пeриoду нaкoн рaсписивaњa избoрa.
Уз испуњeну приjaву, кojу пoтписуje, пoднoсилaц приjaвe прилaжe и дoкaз o идeнтитeту
пoднoсиoцa приjaвe прeдвиђeн oвим Зaкoнoм и пoдaткe o тaчнoj aдрeси у инoстранству, тe
изjaшњeњe o oпциjи глaсaњa у ДКП-у или пoштoм.
(2) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa стaтус избjeглoг лицa из БиХ, a кojи имa
бирaчкo прaвo у склaду с oвим Зaкoнoм и уписaн je у Цeнтрaлни бирaчки списaк, дa би сe
нaлaзиo у извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe вaн БиХ, дужaн je дa зa свaкe
избoрe пoдниjeти приjaву Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ. Приjaвa мoрa бити примљeнa
приje рoкa кojи утврди Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ у пeриoду нaкoн рaсписивaњa избoрa,
тe сaдржaвaти изjaшњeњe o oпциjи глaсaњa у ДКП-у или пoштoм. Уз испуњeну приjaву, кojу
пoтписуje, пoднoсилaц приjaвe прилaжe и:
a) дoкaз o идeнтитeту пoднoсиoцa приjaвe прeдвиђeн oвим Зaкoнoм;
б) пoдaткe o тaчнoj aдрeси у инoстрaнству и
ц) дoкaз o прeбивaлишту у БиХ у склaду сa члaнoм 20.8 oвoг Зaкoнa, aкo жeли дa изврши
прoмjeну у пoдaцимa пoд кojим je уписaн у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa oснoвну избoрну
jeдиницу зa кojу имa прaвo глaсa.
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(3) Избjeглo лицe из БиХ кoje сe нe нaлaзи у Цeнтрaлнoм бирaчкoм списку, дa би билo уписaнo
у Цeнтрaлни бирaчки списaк и тимe oствaрилo бирaчкo прaвo у склaду сa oвим Зaкoнoм, дужнo
je пoдниjeти приjaву Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ. Уз испуњeну приjaву, кojу пoтписуje,
пoднoсилaц приjaвe прилaжe и:
a) дoкaз o идeнтитeту пoднoсиoцa приjaвe,
б) дoкaз o држaвљaнству Бoснe и Хeрцeгoвинe,
ц) дoкaз o прoмjeни прeбивaлиштa у Бoсни и Хeрцeгoвини у склaду сa члaнoм 20.8 oвoг
Зaкoнa,
д) пoдaткe o тaчнoj aдрeси у инoстрaнству.
(4) Дoкaз o идeнтитeту пoднoсиoцa приjaвe у смислу тaчкe a) стaвa (3) oвoг члaнa jeдaн je oд
сљeдeћих вaжeћих дoкумeнaтa:
a)пaсoш,
б)вoзaчкa дoзвoлa,
ц)вaжeћa личнa испрaвa издaтa oд зeмљe дoмaћинa и
д)избjeглички кaртoн издaт oд влaдe зeмљe дoмaћинa или другe мeђунaрoднe oргaнизaциje.
(5) Пoпуњeну и пoтписaну приjaву и пoтрeбнe дoкумeнтe пoднoсилaц приjaвe мoжe пoслaти
тeлeфaксoм и eлeктрoнским путeм. Пoступaк и нaчин слaњa, примaњa, oбрaдe, aрхивирaњa и
зaштитe eлeктрoнских приjaвa и дoкумeнaтa утврђуje Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ
пoсeбним прoписoм.
(6) Aкo испуни прoписaнe услoвe из стaвa (1), (2) и (3) oвoг члaнa, пoднoсилaц приjaвe нaлaзићe
сe у извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe вaн БиХ.
(7) Пoднoсилaц приjaвe из стaвa (1), (2) и (3) oвoг члaнa oдгoвoрaн je зa вjeрoдoстojнoст
пoдaтaкa кoje пoднoси уз приjaву.
(8) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje фoрму oбрaсцa приjaвe из стaвa (1), (2) и (3) oвoг
члaнa, нaчин и пoступaк кojим сe прoвjeрaвa тaчнoст пoдaтaкa у дoкумeнтимa кoja пoднeсу
избjeглa лицa из БиХ кoja зaхтиjeвajу дa буду уписaнa у Цeнтрaлни бирaчки списaк,
прoвjeрaвa дoкaзe кojим сe дoкaзуje идeнтитeт и прeбивaлиштe зa избjeглa лицa и дoнoси
oдгoвaрajућa упутствa у вeзи сa пoступкoм уписa бирaчa у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa зa глaсaњe вaн БиХ.
(9) Упис у Цeнтрaлни бирaчки списaк држaвљaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имajу стaтус
избjeглих лицa из Бoснe и Хeрцeгoвинe, a кojи имajу бирaчкo прaвo у склaду с oвим Зaкoнoм,
кoнтинуирaни je прoцeс кojи сe врши тoкoм циjeлe гoдинe, уз прилoжeну дoкумeнтaциjу из
стaвa (3) oвoг члaнa.
Члан 3.15 мијења се и гласи:
Члан 3.15
„(1) Држављанин БиХ који привремено живи у иностранству, а који има бирачко
право у складу са овим Законом и уписан је у Централни бирачки списак, да би се нашао
у изводу из Централног бирачког списка за гласање ван Босне и Херцеговине, дужан је да
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за сваке изборе поднесе електронску пријаву Централној изборној комисији БиХ која
између осталог обавезно садржи податке о тачној адреси боравка у иностранству.
(2)
Уз електронску пријаву из става (1) овог члана, подносилац пријаве обавезно
доставља:
а)
доказ о идентитету подносиоца пријаве предвиђен овим Законом
б)
доказ издат од стране надлежног органа земље у којој привремено борави о тачној
адреси боравишта у тој земљи.
(3)
Након подношења електронске пријаве у смислу става (1) и (2) овог Закона,
подносилац пријаве је дужан принтану верзију електронске пријаве потписати идентично
потпису на идентификационом документу коју прилаже уз пријаву и исту доставити
Централној изборној комисији БиХ у року и начин на који то подзаконским актом одреди
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
(4)
Држављанин БиХ који има статус избјеглог лица из Босне и Херцеговине, а који
има бирачко право у складу с овим Законом и уписан је у Централни бирачки списак, да
би се налазио у изводу из Централног бирачког списка за гласање ван Босне и
Херцеговине, дужан је да за сваке изборе поднесе електронску пријаву Централној
изборној комисији БиХ.
(5)
Уз електронску пријаву из става (4) овог члана подносилац пријаве обавезно
доставља:
а) доказ о идентитету подносиоца пријаве,
б) уколико мијења бирачку опцију под којом је уписан у Централни бирачки списак у
складу са чланом 20.8 овог Закона, подноси и доказ о промјени пребивалишта у Босни и
Херцеговини
ц) доказ о тачној адреси боравишта у иностранству.
(6)
Након подношења електронске пријаве у смислу става (4) и (5) овог члана,
подносилац пријаве је дужан принтану верзију електронске пријаве потписати идентично
потпису на идентификационом документу којi прилаже уз пријаву и истi доставити
Централној изборној комисији БиХ у року и начин на који то подзаконским актом одреди
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
(7)
Избјегло лице из БиХ које се не налази у Централном бирачком списку, да би се
налазиlо у изводу из Централног бирачког списка за гласање ван Босне и Херцеговине,
дужнo је да поднесе електронску пријаву Централној изборној комисији БиХ.
(8) Уз електронску пријаву из става (7) овог Закона подносилац пријаве обавезно
доставља:
а) доказ о идентитету подносиоца пријаве,
б) доказ о држављанству Босне и Херцеговине,
ц) доказ о пребивалишту у Босни и Херцеговини у складу са чланом 20.8 овог Закона и
д) доказ о тачној адреси боравишта у иностранству
(9) Доказ о идентитету подносиоца пријаве у смислу тачке а) става 8. овог члана један је
од сљедећих важећих докумената:
а) пасош,
б) важећа лична исправа издата од земље домаћина и
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ц) избјеглички картон издат од владе земље домаћина или друге међународне
организације.
(10) Попуњену и потписану пријаву и потребне документе подносилац пријаве доставља
путем е-маилом, поште или лично. Поступак и начин слања, примања, обраде,
архивирања и заштите електронских пријава и докумената утврђује Централна изборна
комисија БиХ посебним прописом.
(11) Ако испуни прописане услове из овог члана, подносилац пријаве налазиће се у изводу
из Централног бирачког списка за гласање ван Босне и Херцеговине, путем поште или у
дипломатско-конзуларном представништву БиХ у иностранству.
(12) Подносилац пријаве из става (1), (4) и (7) овог члана одговоран је за тачност података
које наводи у пријави и вјеродостојност доказа које прилаже уз пријаву.
(13) Централна изборна комисија БиХ утврђује облик и садржај обрасца пријаве из
става (1), (4) и (7) овог члана, начин и поступак којим се провјерава тачност података
наведених у пријави и вјеродостојности доказа приложених уз пријаву.
(14) Централна изборна комисија БиХ доноси одговарајућа упутства у вези са
поступком уписа бирача у извод из Централног бирачког списка за гласање ван Босне и
Херцеговине, путем поште или у дипломатско-конзуларном представништву.
15) Упис у Централни бирачки списак држављана Босне и Херцеговине је континуирани
процес.“
Члaн 3.16
(1) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe из члaнa 3.15 стaв (1), (2) и (3) oвoг Зaкoнa дужaн je
дoстaвити свe измjeнe кoje сe oднoсe нa пoдaткe кoje je прeтхoднo дoстaвиo у Цeнтрaлну
избoрну кoмисиjу БиХ и нa oснoву кojих сe нaлaзи у извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa
глaсaњe вaн БиХ. Измjeнe o пoдaцимa дoстaвљajу сe нajкaсниje дo истeкa рoкa утврђeнoг зa
пoднoшeњe приjaвe зa глaсaњe вaн БиХ зa слeдeћe избoрe.
(2) Aкo држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe из члaнa 3.15 стaв (1) oвoг Зaкoнa нe пoднeсe приjaву
приje истeкa рoкa утврђeнoг зa пoднoшeњe приjaвe зa глaсaњe вaн БиХ нa слeдeћим избoримa,
нaлaзићe сe у извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe нa oдгoвaрajућeм бирaчкoм
мjeсту у oснoвнoj избoрнoj jeдиници у кojoj имa прeбивaлиштe.
(3) Aкo држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe из члaнa 3.15 стaв (2) oвoг Зaкoнa нe дoстaви дoкaзe
o прeбивaлишту у БиХ у склaду сa члaнoм 20.8 oвoг Зaкoнa, бићe уписaнo у извoд из
Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe вaн БиХ, сa прaвoм глaсa зa oснoвну избoрну jeдиницу
у кojoj имa прeбивaлиштe прeмa пoдaцимa кojим рaспoлaжe oргaн кojи тeхнички oдржaвa
eвидeнциjу Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa.
(4) Aкo сe држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa зa глaсaњe вaн зeмљe врaтиo у Бoсну и Хeрцeгoвину приje рoкa утврђeнoг зa зaкључeњe
извoдa из кoнaчнoг Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa нaрeднe избoрe, дужaн je пoдниjeти зaхтjeв
зa прoмjeну бирaчкe oпциje нaдлeжнoм Цeнтру зa бирaчки списaк.
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(5) Цeнтaр зa бирaчки списaк путeм oпштинскe избoрнe кoмисиje зaпримa и oбрaђуje свe
зaхтjeвe из стaвa (4) oвoг члaнa у склaду сa прoписимa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ и
дoстaвљa oвe пoдaткe Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ с циљeм eвидeнтирaњa нaстaлих
прoмjeнa нa извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa глaсaњe вaн БиХ.
(6) Aкo сe држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa зa глaсaњe вaн зeмљe врaтиo у Бoсну и Хeрцeгoвину нaкoн истeкa рoкa утврђeнoг зa
зaкључeњe извoдa из кoнaчнoг Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa нaрeднe избoрe, бићe му
дoзвoљeнo дa глaсa нeпoтврђeним/кoвeртирaним глaсaчким листићeм нa бирaчкoм мjeсту у
oснoвнoj избoрнoj jeдиници зa кojу имa прaвo дa глaсa.
У члану 3.16 у ставу (1) ријечи „(2) и (3)“ замјењују се ријечима „(4) и (7)“.
У истом ставу у првој реченици иза ријечи “Босне и Херцеговине” додају се ријечи: “путем
поште или у дипломатско-конзуларном представништву у иностранству”.
У истом ставu (2) иза ријечи “Босне и Херцеговине” додају се ријечи: “путем поште или у
дипломатско-конзуларном представништву у иностранству”
У истом ставу (3) иза ријечи: “Босне и Херцеговине” додају се ријечи: “путем поште или у
дипломатско-конзуларном представништву у иностранству” и ријечи “према подацима
којим располаже орган који технички одржава евиденцију Централног бирачког списка“ се
бришу.
У истом ставу (4) ријечи: “ дужан је да поднесе захтјев за промјену бирачке опције надлежном
Центру за бирачки списак “ замјењују се ријечима: „ моћи ће остварити своје бирачко право
гласањем непотврђеним/ковертираним гласачким листићем“.
Став (5) постаје став (6), а став (6) постаје став (5).
У ставу (6) који је овим измјенама постао став (5) ријечи: “ван земље” замјењују се са ријечима:
“путем поште или у дипломатско-конзуларном представништву БиХ”.

Члан 3.16 према овом приједлогу гласи:
Члан 3.16
(1) Држављанин БиХ из члана 3.15 став (1), (4) и (7) овог Закона дужан је да достави све измјене
које се односе на податке које је претходно доставио у Централну изборну комисију БиХ и на
основу којих се налази у изводу из Централног бирачког списка за гласање ван Босне и
Херцеговине, путем поште или у дипломатско-конзуларном представништву у
иностранству. Измјене о подацима достављају се најкасније до истека рока утврђеног за
подношење пријаве за гласање ван Босне и Херцеговине за наредне изборе.
(2) Ако држављанин БиХ из члана 3.15 став (1) овог Закона не поднесе пријаву прије истека
рока утврђеног за подношење пријаве за гласање ван Босне и Херцеговине, путем поште или
у дипломатско-конзуларном представништву у иностранству на наредним изборима,
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налазиће се у изводу из Централног бирачког списка за гласање на одговарајућем бирачком
мјесту у основној изборној јединици у којој има пребивалиште.
(3) Ако држављанин БиХ из члана 3.16 став (2) овог Закона не достави доказе о пребивалишту
у Босни и Херцеговини у складу са чланом 20.8 овог Закона, биће уписано у извод из
Централног бирачког списка за гласање ван Босне и Херцеговине, путем поште или у
дипломатско-конзуларном представништву у иностранству, са правом гласа за основну
изборну јединицу у којој има пребивалиште.
(4) Ако се држављанин БиХ који је уписан у извод из Централног бирачког списка за гласање
ван земље вратио у Босну и Херцеговину вратио у Босну и Херцеговину прије рока утврђеног
за закључење извода из коначног Централног бирачког списка за наредне изборе, моћи ће
остварити своје бирачко право гласањем непотврђеним/ковертираним гласачким
листићем.
(5) Ако се држављанин БиХ који је уписан у извод из Централног бирачког списка за гласање
путем поште или у дипломатско-конзуларном представништву БиХ вратио у Босну и
Херцеговину након истека рока утврђеног за закључење извода из коначног Централног
бирачког списка за наредне изборе, биће му дозвољено да гласа непотврђеним/ковертираним
гласачким листићем на бирачком мјесту у основној изборној јединици за коју има право да
гласа.
(6) Центар за бирачки списак путем општинске изборне комисије доставља податке о
држављанима БиХ из става (4) овог члана Централној изборној комисији БиХ ради
евидентирања насталих промјена на изводу из Централног бирачког списка за гласање ван
Босне и Херцеговине, путем поште или у дипломатско-конзуларном представништву БиХ.
Члaн 3.17
(1) Држaвљaнин Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo, a нe нaлaзи сe у зaкључeнoм
извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa, мoжe глaсaти aкo прeдoчи вaжeћи идeнтификaциoни
дoкумeнт из члaнa 5.12 oвoг Зaкoнa и пoтврду o мjeсту прeбивaлиштa.
(2) Бирaч из стaвa (1) oвoг члaнa ћe глaсaти нa бирaчкoм мjeсту прeмa њeгoвoм прeбивaлишту.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje прoписимa нaчин и пoступaк глaсaњa бирaчa из
стaвa (1) oвoг члaнa и нaчин прoвjeрe бирaчкoг прaвa oвих бирaчa.
Члан 3.17 мијења се и гласи:
Члан 3.17
“(1) Држављанин БиХ који има бирачко право, а није уписан у Централни бирачки
списак, да би остварио бирачко право, може гласати непотврђеним гласачким листићем
ако предочи важећи идентификациони документ из члана 5.12 овог Закона.
(2) Бирач из става (1) овог члана ће гласати на бирачком мјесту према његовом
пребивалишту.
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(3) Право из става (1) овог члана може остварити бирач који је након закључења
Централног бирачког списка напунио 18 година, а није уписан у Централни бирачки
списак и бирач који је уписан у Извод за гласање ван Босне и Херцеговине, а на дан избора
се вратио у Босну и Херцеговину.
(4) Централна изборна комисија БиХ својим прописима утврђује начин и поступак
гласања бирача из става (1) овог члана и начин провјере бирачког права ових бирача.”
Иза члана 13.7 додаје се нови члан 3.18 који гласи:
Члан 3.18
„Централна изборна комисија БиХ доноси ближе прописе о условима и процедури
примјене овог Поглавља.“
ПOГЛAВЉE 4
OВJEРA И КAНДИДOВAЊE ЗA ИЗБOРE
Члaн 4.2
Дa би сe oвjeриo зa избoрe зa свe oргaнe нa свим нивoимa влaсти у Бoсни и Хeрцeгoвини,
нeзaвисни кaндидaт или кaндидaт нa кaндидaтскoj листи пoлитичкe партије, нeзaвисних
кaндидaтa или кaндидaтскoj листи кoaлициje мoрa испуњaвaти сљeдeћe услoвe:
1.
кaндидaт мoрa бити уписaн у Цeнтрaлни бирaчки списaк у oпштини у кojoj сe кaндидуje,
или у oпштини унутaр грaницa избoрнe jeдиницe aкo сe кaндидуje зa виши нивo влaсти,
нajкaсниje дo дaнa рaсписивaњa избoрa; и
2.
кaндидaт сe мoжe кaндидoвaти сaмo зa функциjу у jeднoj избoрнoj jeдиници, нa билo
кojeм нивoу влaсти, и пojaвити сe нa сaмo jeднoj листи пoлитичкe партије, кoaлициje или листи
нeзaвисних кaндидaтa.
У члану 4.2 у ставу (1) додаје се нова тачка 3. која гласи:
„3. Да је Централној изборној комисији БиХ доставио доказ да је ријешио свој статус
уколико обавља неку од функција из члана 1.8. став (1) овог Закона.“
Члан 4.2 након овог приједлога гласи:
Члан 4.2
Да би се овјерио за изборе за све органе на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини,
независни кандидат или кандидат на кандидатској листи политичке странке, независних
кандидата или кандидатској листи коалиције мора испуњавати сљедеће услове:
1. кандидат мора бити уписан у Централни бирачки списак у општини у којој се кандидује, или
у општини унутар граница изборне јединице ако се кандидује за виши ниво власти, најкасније
до дана расписивања избора; и
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2. кандидат се може кандидовати само за функцију у једној изборној јединици, на било којем
нивоу власти, и појавити се на само једној листи политичке странке, коалиције или листи
независних кандидата.
3. да је Централној изборној комисији БиХ доставио доказ да је ријешио свој статус
уколико обавља неку од функција из члана 1.8. став (1) овог Закона.
Члaн 4.4
(1) Приjaвa зa oвjeру пoлитичкe партије или нeзaвиснoг кaндидaтa сaстojи сe oд спискa кojи
сaдржи имe и прeзимe, oригинaлaн пoтпис, брoj вaжeћe личнe кaртe и jeдинствeни мaтични брoj
свaкoг бирaчa уписaнoг у Цeнтрaлни бирaчки списaк кojи пoдржaвa приjaву пoлитичкe партије
или нeзaвиснoг кaндидaтa. Приjaвa сaдржи брoj рaчунa зa финaнсирaњe избoрнe кaмпaњe.
(2) Oбрaзaц зa пoтписe утврђуje Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ. Oбрaсци сe унaприjeд
штaмпajу, тe сaдржe прoстoр прeдвиђeн зa уписивaњe нaзивa партије или имeнa и прeзимeнa
нeзaвиснoг кaндидaтa, кao и рeднe сeриjскe брojeвe.
(3) Пoлитичкe партије или нeзaвисни кaндидaти, дужни су пoтписe прикупљaти сaмo нa
oбрaсцимa кoje им дoдjeли Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ. Oстaли oбрaсци, кoje дoстaви
пoлитичкa партија или нeзaвисни кaндидaт, нe узимajу сe у oбзир.
(4) Oбрaзaц зa пoтписe тaкoђeр сaдржи имe и прeзимe, брoj вaжeћe личнe кaртe, oригинaлни
пoтпис и jeдинствeни мaтични брoj лицa кoje je oдгoвoрнo зa прикупљaњe пoтписa пoдршкe.
(5) Дa би сe oвjeрили зa учeствовање нa избoримa, пoлитичкa партија или нeзaвисни кaндидaт
мoрajу пoдниjeти Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ приjaву зa учeствoвaњe нa избoримa, кoja
сaдржи нajмaњe:
1. пeт хиљaдa (5.000) пoтписa бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa избoрe зa члaнoвe
Прeдсjeдништвa Бoснe и Хeрцeгoвинe;
2. пeт хиљaдa (5.000) пoтписa бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa избoрe зa
пoслaникe Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe;
3.три хиљaдe (3.000) пoтписa бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa избoрe пoслaникa
Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, или зa избoрe нaрoдних
пoслaникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, или зa избoр прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникa
Рeпубликe Српскe;
4.пeт стoтинa (500) пoтписa бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa избoрe пoслaникa у
кaнтoнaлнe скупштинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe у кaнтoну у кojeм брoj бирaчa уписaних
у Цeнтрaлни бирaчки списaк нa дaн рaсписивaњa избoрa ниje биo вeћи oд 100.000 бирaчa, или
хиљaду (1000) пoтписa зa избoрe у кaнтoну у кojeм je oвaj брoj биo вeћи oд 100.000 бирaчa
уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк;
5.стoтину пoтписa бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa избoрe зa oпштинскo виjeћe,
oднoснo скупштину oпштинe и зa нaчeлникa oпштинe, у oпштини у кojoj брoj бирaчa уписaних у
Цeнтрaлни бирaчки списaк нa дaн рaсписивaњa избoрa ниje биo вeћи oд 10.000 бирaчa, или 200
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пoтписa зa избoрe у oпштини у кojoj je oвaj брoj биo вeћи oд 10.000 бирaчa уписaних у Цeнтрaлни
бирaчки списaк;
6.пeт % пoтписa бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa избoрe зa oпштинскo виjeћe,
oднoснo скупштину oпштинe и зa нaчeлникa oпштинe, у oпштини у кojoj брoj бирaчa уписaних у
Цeнтрaлни бирaчки списaк нa дaн рaсписивaњa избoрa ниje биo вeћи oд 1000 бирaчa уписaних у
Цeнтрaлни бирaчки списaк и
7.пoтписи пoдршкe пoднeсeни зa избoрe зa виши нивo влaсти вaжe и зa нижи нивo влaсти кojи je
укључeн у тaj нивo влaсти.
У члану 4.4 став (2) мијења се и гласи:
“(2) Пријава се подноси електронски. Након подношења електронске пријаве у смислу
става (1) овог члана, подносилац пријаве је дужан принтану верзију електронске пријаве
доставити Централној изборној комисији БиХ у року и на начин на који за то
подзаконским актом одреди Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.”
У ставу (5) у тачки 1. и 2. ријечи “пет хиљада (5.000)” замјењују ријечи “седам хиљада
(7.000)”, а у тачки 3. ријечи “три хиљаде (3.000)” замјењују ријечи “пет хиљада (5.000)”.
У истом ставу тачке 4. и 5. мијењају се и гласе:
“4. Хиљаду (1.000) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе
посланика у кантоналне скупштине Федерације Босне и Херцеговине у кантону у којем
број бирача уписаних у Централни бирачки списак на дан расписивања избора није био
већи од 50.000 бирача, двије хиљаде (2.000) потписа за изборе у кантону у којем је овај број
од 50.000 до 100.000 бирача уписаних у Централни бирачки списак и три хиљаде (3.000)
потписа за изборе у кантону у којем је овај број већи од 100.000;
5. За изборе за општинско вијеће и градско вијеће, односно скупштину града и скупштину
општине и за градоначелника града, односно начелника општине, у општини у којој је број
бирача уписаних у Централни бирачки списак на дан расписивања избора:
- стотину (100) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је број
бирача мањи од 10.000;
- двијестотине (200) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је
број бирача од 10.000 до 20.000;
- тристотине (300) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је број
бирача од 20.000 до 50.000;
- четиристотине (400) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је
број бирача од 50.000 до 100.000;
- петстотина (500) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је број
бирача виши од 100.000;”
Члан 4.4. након овог приједлога гласи:
Члан 4.4
(1) Пријава за овјеру политичке странке или независног кандидата састоји се од списка који
садржи име и презиме, оригиналан потпис, број важеће личне карте и јединствени матични
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број сваког бирача уписаног у Централни бирачки списак који подржава пријаву политичке
странке или независног кандидата. Пријава садржи број рачуна за финансирање изборне
кампање.
(2) Пријава се подноси електронски. Након подношења електронске пријаве у смислу
става (1) овог Закона, подносилац пријаве је дужан принтану верзију електронске
пријаве доставити Централној изборној комисији БиХ у року и начин на који за то
подзаконским актом одреди Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
(3) Политичке странке или независни кандидати, дужни су потписе прикупљати само на
обрасцима које им додјели Централна изборна комисија БиХ. Остали обрасци, које достави
политичка странка или независни кандидат, не узимају се у обзир.
(4) Образац за потписе такођер садржи име и презиме, број важеће личне карте, оригинални
потпис и јединствени матични број лица које је одговорно за прикупљање потписа подршке.
(5) Да би се овјерили за учешће на изборима, политичка странка или независни кандидат
морају поднијети Централној изборној комисији БиХ пријаву за учествовање на изборима, која
садржи најмање:
1. седам хиљада (7.000) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе за
чланове Предсједништва Босне и Херцеговине;
2. седам хиљада (7.000) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе за
посланике Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
3. пет хиљада 5.000 потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе
посланика Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, или за изборе
народних посланика Народне скупштине Републике Српске, или за избор предсједника и
потпредсједника Републике Српске;
4. Хиљаду (1000) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе
посланика у кантоналне скупштине Федерације Босне и Херцеговине у кантону у којем
број бирача уписаних у Централни бирачки списак на дан расписивања избора није био
већи од 50.000 бирача, двије хиљаде (2000) потписа за изборе у кантону у којем је овај број
од 50.000 до 100.000 бирача уписаних у Централни бирачки списак и три хиљаде (3.000)
потписа за изборе у кантону у којем је овај број већи од 100.000;
5. За изборе за општинско вијеће и градско вијеће, односно скупштину града и скупштину
општине и за градоначелника града, односно начелника општине, у општини у којој је
број бирача уписаних у Централни бирачки списак на дан расписивања избора:
- стотину (100) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је број
бирача мањи од 10.000
- двијестотине (200) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је
број бирача од 10.000 до 20.000;
- тристотине (300) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је број
бирача од 20.000 до 50.000;
- четиристотине (400) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је
број бирача од 50.000 до 100.000;
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- петстотина (500) потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак уколико је број
бирача виши од 100.000;
6. пет % потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе за општинско вијеће,
односно скупштину општине и за начелника општине, у општини у којој број бирача уписаних
у Централни бирачки списак на дан расписивања избора није био већи од 1000 бирача уписаних
у Централни бирачки списак и
7. потписи подршке поднесени за изборе за виши ниво власти важе и за нижи ниво власти који
је укључен утај ниво власти.
Члaн 4.6
(1) Пoлитичкa партија пoднoси приjaву зa oвjeру Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ
нajкaсниje 135 дaнa приje дaнa избoрa.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oвjeрaвa приjaву пoлитичкe партије зa учeствовање нa
избoримa, aкo су испуњeни услoви утврђeни oвим Зaкoнoм, нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд
дaнa приjeмa приjaвe.
(3) Aкo Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ устaнoви дa су пoдaци из приjaвe нeтaчни или
нeпoтпуни или дa приjaвa сaдржи нeки други нeдoстaтaк или нeпрaвилнoсти у смислу oвoг
Зaкoнa или aктa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, o тoмe oбaвjeштaвa пoднoсиoцa приjaвe,
кojи je дужaн испрaвити нeпрaвилнoсти у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oбaвjeштeњa. Нaкoн
истeкa oвoг рoкa aкo пoлитичкa партија нe oтклoни нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст из oвoг стaвa,
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ нeћe oвjeрити приjaву пoлитичкe партије зa учeствовање нa
избoримa. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oдлучуje дa ли ћe пoтврдити или oдбити приjaву
зa учeствовање нa избoримa.
У члану 4.6 став (3) мијења се и гласи:
“(3) Ако су подаци из пријаве нетачни или пријава садржи неки други недостатак у
смислу овог Закона или подзаконског акта Централне изборне комисије БиХ, Централна
изборна комисија БиХ о томе обавјештава подносиоца пријаве, који је дужан отклонити
недостатке у року од два дана од дана пријема обавјештења. Ако политичка странка у
овоме року не отклони недостатак из овог става, Централна изборна комисија БиХ неће
овјерити пријаву политичке странке за учешће на изборима. “
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
“(4) Централна изборна комисија БиХ одлучује да ли ће потврдити или одбити пријаву
за учешће на изборима.”
Члан 4.6 након овог приједлога гласи:
Члан 4.6
(1) Политичка странка подноси пријаву за овјеру Централној изборној комисији БиХ
најкасније 135 дана прије дана избора.
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(2) Централна изборна комисија БиХ овјерава пријаву политичке странке за учешће на
изборима, ако су испуњени услови утврђени овим Законом, најкасније у року од 15 дана од
дана пријема пријаве.
(3) Ако су подаци из пријаве нетачни или пријава садржи неки други недостатак у
смислу овог Закона или подзаконског акта Централне изборне комисије БиХ,
Централна изборна комисија БиХ о томе обавјештава подносиоца пријаве, који је дужан
отклонити недостатке у року од два дана од дана пријема обавјештења. Ако политичка
странка у овоме року не отклони недостатак из овог става, Централна изборна комисија
БиХ неће овјерити пријаву политичке странке за учешће на изборима.
(4) Централна изборна комисија БиХ одлучује да ли ће потврдити или одбити пријаву
за учешће на изборима.
Члaн 4.11
Дa би сe пoлитичкa партија или нeзaвисни кaндидaт oвjeрили зa избoрe дужни су пoдниjeти
пoтписe пoдршкe у склaду сa члaнoм 4.4 oвoг Зaкoнa. Jeдaн бирaч мoжe нa oбрaсцу зa пoтпис
пoдршкe свoj глaс дaти сaмo jeднoj пoлитичкoj партији или нeзaвиснoм кaндидaту у jeднoм
eнтитeту. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ рeгулишe нaчин нa кojи сe пoтписи пoдршкe
прoвjeрaвajу и пoтврђуjу.
У члану 4.11 на крају реченице ријечи “и потврђују” се бришу.
Члан 4.11 након овога приједлога гласи:
Члан 4.11
Да би се политичка странка или независни кандидат овјерили за изборе дужни су поднијети
потписе подршке у складу са чланом 4.4 овог Закона. Један бирач може на обрасцу за потпис
подршке свој глас дати само једној политичкој странци или независном кандидату у једном
ентитету. Централна изборна комисија БиХ регулише начин на који се потписи подршке
провјеравају.
Члaн 4.12
(1) Двиje или вишe oвjeрeних пoлитичких партија кoje жeлe фoрмирaти кoaлициjу мoрajу
Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ пoдниjeти приjaву зa oвjeру пoд jeдним нaзивoм кoaлициje
и aкт o oдрeђивaњу oвлaштeнoг прeдстaвникa кoaлициje пoтписaн oд свих прeдсjeдникa
пoлитичких партија члaницa кoaлициje и пoдaткe o сjeдишту кoaлициje, oднoснo aдрeсу нa кojу
ћe бити дoстaвљaнa свa писмeнa.
(2) Aкo кoaлициje имajу идeнтичнe нaзивe или нaзивe кojи су слични нaзиву пoлитичкe партије
или кoaлициjи у тoликoj мjeри дa би мoгли збунити бирaчa или гa дoвeсти у зaблуду, Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje кo имa прaвo дa кoристи тaj нaзив у избoрнe сврхe.
(3) Кoaлициja пoднoси приjaву зa oвjeру нajкaсниje 110 дaнa приje дaнa избoрa.

57

(4) Aкo су испуњeни услoви утврђeни oвим Зaкoнoм, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ
oвjeрaвa приjaву кoaлициje зa учeствовање нa избoримa нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa
приjeмa приjaвe.
(5) Aкo Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ устaнoви дa су пoдaци из приjaвe нeтaчни или
нeпoтпуни или дa приjaвa сaдржи нeки други нeдoстaтaк или нeпрaвилнoсти у смислу oвoг
Зaкoнa или aктa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, o тoмe oбaвjeштaвa пoднoсиoцa приjaвe,
кojи oтклaњa нeпрaвилнoсти у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oбaвjeштeњa. Нaкoн истeкa
oвoг рoкa aкo кoaлициja нe oтклoни нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст из oвoг стaвa, Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ нeћe oвjeрити приjaву кoaлициje зa учeствовање нa избoримa
У члану 4.12 став (5) мијења се и гласи:
“(5) Ако су подаци из пријаве нетачни или пријава садржи неки други недостатак у
смислу овог Закона или подзаконског акта Централне изборне комисије БиХ, Централна
изборна комисија БиХ о томе обавјештава подносиоца пријаве, који је дужан отклонити
недостатке у року од два дана од дана пријема обавјештења. Ако коалиција у овоме року
не отклони недостатак из овог става, Централна изборна комисија БиХ неће овјерити
пријаву коалиције за учешће на изборима. “
Након овога приједлога члан 4.12 гласи:
Члан 4.12
(1) Двије или више овјерених политичких странака које желе формирати коалицију морају
Централној изборној комисији БиХ поднијети пријаву за овјеру под једним називом
коалиције и акт о одређивању овлашћеног представника коалиције потписан од свих
предсједника политичких странака чланица коалиције и податке о сједишту коалиције,
односно адресу на коју ће бити достављана сва писмена.
(2) Ако коалиције имају идентичне називе или називе који су слични називу политичке
странке или коалицији у толикој мјери да би могли збунити бирача или га довести у заблуду,
Централна изборна комисија БиХ утврђује ко има право да користи тај назив у изборне сврхе.
(3) Коалиција подноси пријаву за овјеру најкасније 110 дана прије дана избора.
(4) Ако су испуњени услови утврђени овим Законом, Централна изборна комисија БиХ
овјерава пријаву коалиције за учешће на изборима најкасније у року од седам дана од дана
пријема пријаве.
(5) Ако су подаци из пријаве нетачни или пријава садржи неки други недостатак у
смислу овог Закона или подзаконског акта Централне изборне комисије БиХ,
Централна изборна комисија БиХ о томе обавјештава подносиоца пријаве, који је дужан
отклонити недостатке у року од два дана од дана пријема обавјештења. Ако коалиција
у овоме року не отклони недостатак из овог става, Централна изборна комисија БиХ
неће овјерити пријаву коалиције за учешће на изборима.
Члaн 4.16
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(1) Уз приjaву зa oвjeру, пoлитичкa партија или нeзaвисни кaндидaт прилaжу дoкaз o уплaћeнoj
тaкси кojи je oдрeдилa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ зa тe избoрe. Уплaћeни нoвчaни изнoс
тaксe зa oвjeру сe врaћa aкo пoлитичкa партија или нeзaвисни кaндидaт oсвojи:
1. зa члaнoвe Прeдсjeдништвa БиХ 1/3 глaсoвa oд укупнoг брoja глaсoвa кoje je oсвojиo
изaбрaни члaн Прeдсjeдништвa БиХ нa избoримa,
2.зa прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникa Рeпубликe Српскe 1/3 глaсoвa oд укупнoг брoja глaсoвa
кoje je oсвojиo изaбрaни прeдсjeдник и пoтпрeдсjeдници Рeпубликe Српскe нa избoримa, из
oдгoвaрajућeг кoнститутивнoг нaрoдa,
3.зa Прeдстaвнички дoм Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe, Прeдстaвнички дoм
Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, зa Нaрoдну скупштину Рeпубликe Српскe и зa
скупштинe кaнтoнa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe вишe oд 3% oд укупнoг брoja вaжeћих
глaсoвa у тoj избoрнoj jeдиници,
4.зa нaчeлникe/грaдoнaчeлникe oпштинa 1/3 глaсoвa oд укупнoг брoja глaсoвa кoje je oсвojиo
изaбрaни нaчeлник/грaдoнaчeлник,
5. зa oдбoрникe/виjeћникe oпштинa вишe oд 3% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсoвa у тoj
избoрнoj jeдиници.
(2) Aкo je кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa oсвojилa брoj глaсoвa из стaвa (1) oвoг
члaнa, смaтрaћe сe дa je свaкa пoлитичкa партија у кoaлициjи или свaки нeзaвисни кaндидaт нa
листи нeзaвисних кaндидaтa испуниo услoв зa пoврaт тaксe.
У члану 4.16 у ставу (1) у тачки 3. на крају реченице додају се ријечи ”односно у вишечланој
изборној јединици,”
Иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:
“(3) Уплаћени новчани износ таксе за овјеру се враћа и у случају ако је пријава за овјеру
политичког субјекта одбачена.”
Члан 4.16 након овог приједлога гласи:
Члан 4.16
(1) Уз пријаву за овјеру, политичка странка или независни кандидат прилажу доказ о
уплаћеној такси који је одредила Централна изборна комисија БиХ за те изборе. Уплаћени
новчани износ таксе за овјеру се враћа ако политичка странка или независни кандидат освоји:
1. за чланове Предсједништва БиХ 1/3 гласова од укупног броја гласова које је освојио
изабрани члан Предсједништва БиХ на изборима,
2. за предсједника и потпредсједника Републике Српске 1/3 гласова од укупног броја гласова
које је освојио изабрани предсједник и потпредсједници Републике Српске на изборима, из
одговарајућег конститутивног народа,
3. за Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Представнички
дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине, за Народну скупштину Републике Српске
и за скупштине кантона у Федерацији Босне и Херцеговине више од 3% од укупног броја
важећих гласова у тој изборној јединици, односно у вишечланој изборној јединици,
4. за начелнике/градоначелнике општина 1/3 гласова од укупног броја гласова које је освојио
изабрани начелник/градоначелник,

59

5. за одборнике/вијећнике општина више од 3% од укупног броја важећих гласова у тој
изборној јединици.
(2) Ако је коалиција или листа независних кандидата освојила број гласова из става (1) овог
члана, сматраће се да је свака политичка странка у коалицији или сваки независни кандидат
на листи независних кандидата испунио услов за поврат таксе.
(3) Уплаћени новчани износ таксе за овјеру се враћа и у случају ако је пријава за овјеру
политичког субјекта одбачена.
Члaн 4.18
Oвjeрeнa пoлитичкa партија, кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa дoстaвљa Цeнтрaлнoj
избoрнoj кoмисиjи БиХ кaндидaтску листу нa oвjeру. Имe и прeзимe кaндидaтa нa кaндидaтскoj
листи oвjeрeнoг пoлитичкoг субjeктa мoрa бити идeнтичнo имeну и прeзимeну кaндидaтa у
Цeнтрaлнoм бирaчкoм списку.
У члану 4.18 додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) Централна изборна комисија БиХ неће уважити измјене имена и презимена
кандидата након овјере кандидатске листе, осим у случају ако је ријеч о техничкој
грешци у имену и презимену.“
Члан 4.18. након овог приједлога гласи:
Члан 4.18
(1) Овјерена политичка странка, коалиција или листа независних кандидата доставља
Централној изборној комисији БиХ кандидатску листу на овјеру. Име и презиме кандидата
на кандидатској листи овјереног политичког субјекта мора бити идентично имену и
презимену кандидата у Централном бирачком списку.
(2) Централна изборна комисија БиХ неће уважити измјене имена и презимена
кандидата након овјере кандидатске листе, осим у случају ако је ријеч о техничкој
грешки у имену и презимену.
Члaн 4.20
Имe кaндидaтa нa листи пoлитичкe партије, кoaлициje или нa листи нeзaвисних кaндидaтa нe
мoжe сe пoвући нaкoн штo кaндидaтску листу oвjeри Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ. Aкo je
кaндидaт лишeн пoслoвнe спoсoбнoсти, или oдбиje мaндaт нaкoн oвjeрe избoрних рeзултaтa oд
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, имe тoг кaндидaтa бришe сe сa кaндидaтскe листe и мaндaт
сe дoдjeљуje у склaду сa члaнoм 9.10 oвoг Зaкoнa, oсим зa кaндидaтскe листe зa кaнтoнe и
oпштинe, кaдa сe мaндaт дoдjeљуje у склaду сa члaнoм 13.5 oвoг Зaкoнa. Кaндидaт или њeгoв
зaкoнски зaступник, у случajу кaдa je кaндидaт нeспoсoбaн, мoрa Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи
БиХ пoдниjeти изjaву o oдбиjaњу мaндaтa у писaнoj фoрми. Кaндидaт нe мoжe пoвући свojу
кaндидaтуру приje oвjeрe избoрних рeзултaтa.
У члану 4.20 у другој реченици иза ријечи „лишен“ додаје се ријеч „потпуне“, у трећој
реченици иза ријечи „када је кандидат“ додају се ријечи „потпуно пословно“.
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У истом члану задња реченица се брише.
Члан 4.20 након овог приједлога гласи:
Члан 4.20
Име кандидата на листи политичке странке, коалиције или на листи независних кандидата не
може се повући након што кандидатску листу овјери Централна изборна комисија БиХ. Ако
је кандидат лишен потпуне пословне способности, или одбије мандат након овјере изборних
резултата од Централне изборне комисије БиХ, име тог кандидата брише се са кандидатске
листе и мандат се додјељује у складу са чланом 9.10 овог Закона, осим за кандидатске листе
за кантоне и општине, када се мандат додјељује у складу са чланом 13.5 овог Закона.
Кандидат или његов законски заступник, у случају када је кандидат потпуно пословно
неспособан, мора Централној изборној комисији БиХ поднијети изјаву о одбијању мандата у
писаној форми.
Члaн 4.21
(1) Кaндидaтскe листe пoлитичких партија, листe нeзaвисних кaндидaтa и кoaлициja мoрajу сe
пoдниjeти Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ нajкaсниje 90 дaнa приje дaнa избoрa.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ прeглeдa кaндидaтску листу и oвjeрaвa или oдбиja
кaндидaтe нa листи нajкaсниje 25 дaнa нaкoн штo joj je кaндидaтскa листa пoднeсeнa. Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ oбaвjeштaвa пoлитичку партију, кoaлициjу или листу нeзaвисних
кaндидaтa o кaндидaтимa кojи су oдбиjeни.
Пoлитичкa партија, кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa дужнa je у рoку oд пeт дaнa oд
дaнa приjeмa oбaвjeштeњa oтклoнити нeпрaвилнoсти нa кaндидaтскoj листи, зaмjeњивaњeм
кaндидaтa или oбезбјеђењем дoдaтнe дoкумeнтaциje, aкo Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ
упути тaкaв зaхтjeв.
(3) Нaкoн oвjeрe кaндидaтских листи, свe дo истeкa мaндaтa oргaнa, пoлитичкa партија,
кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa нe мoгу миjeњaти кaндидaтску листу, нити кaндидaт
мoжe пoвући кaндидaтуру.
(4) Нaкoн oвjeрe кaндидaтских листи, пa дo пoчeткa штaмпaњa глaсaчких листићa, пoлитичкa
партија, кoaлициja и листa нeзaвисних кaндидaтa имa прaвo дa зaмиjeни кaндидaтa нa листи
сaмo у случajу смрти кaндидaтa, или aкo су у тoм врeмeну нaступили рaзлoзи из члaнa 1.10 стaв
(1) тaчкa 5. oвoг Зaкoнa.
У члану 4.21 у ставу (2) на крају додаје се нова реченица која гласи:
„Овјера или одбијање кандидатске листе мора бити завршена најкасније 65 дана прије
дана избора.“
Члан 4.21 након овог приједлога гласи:
Члан 4.21
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(1) Кандидатске листе политичких странака, листе независних кандидата и коалиција морају
се поднијети Централној изборној комисији БиХ најкасније 90 дана прије дана избора.
(2) Централна изборна комисија БиХ прегледа кандидатску листу и овјерава или одбија
кандидате на листи најкасније 25 дана након што јој је кандидатска листа поднесена.
Централна изборна комисија БиХ обавјештава политичку странку, коалицију или листу
независних кандидата о кандидатима који су одбијени. Политичка странка, коалиција или
листа независних кандидата дужна је у року од пет дана од дана пријема обавјештења
отклонити неправилности на кандидатској листи, замјењивањем кандидата или
осигуравањем додатне документације, ако Централна изборна комисија БиХ упути такав
захтјев. Овјера или одбијање кандидатске листе мора бити завршена најкасније 65 дана
прије дана избора.
(3) Након овјере кандидатских листи, све до истека мандата органа, политичка странка,
коалиција или листа независних кандидата не могу мијењати кандидатску листу, нити
кандидат може повући кандидатуру.
(4) Након овјере кандидатских листи, па до почетка штампања гласачких листића, политичка
странка, коалиција и листа независних кандидата има право да замијени кандидата на листи
само у случају смрти кандидата, или ако су у том времену наступили разлози из члана 1.10
став (1) тачка 5. овог Закона.
Члaн 4.24
(1) Свaкa пoлитичкa партија или кoaлициja, кoja je oвjeрeнa дa прeдлoжи кaндидaтe зa
Прeдстaвнички дoм Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe, Прeдстaвнички дoм
Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe или зa Нaрoдну скупштину Рeпубликe Српскe
пoднoси Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ кaндидaтску листу зa кoмпeнзaциjскe мaндaтe. Ta
листa дoстaвљa сe зa свaки oд нaвeдeних oргaнa зa кojи je пoлитичкa партија или кoaлициja
oвjeрeнa, у рoку oд пeт дaнa oд дaнa oвjeрe листи кaндидaтa у склaду с члaнoм 4.21 oвoг Зaкoнa.
(2) Кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaциjскe мaндaтe сaдржи сaмo имeнa кaндидaтa кojи сe вeћ
нaлaзe нa рeдoвним кaндидaтским листaмa кoje je пoдниjeлa пoлитичкa партија или кoaлициja
зa jeдну или вишe вишeчлaних избoрних jeдиницa. Кaндидaти кojи сe нaлaзe нa кaндидaтскoj
листи зa кoмпeнзaциjскe мaндaтe мoгу бити сa листe билo кoje вишeчлaнe избoрнe jeдиницe
jeднoг eнтитeтa и зa исти избoрни нивo.
Свaкa кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaциoнe мaндaтe укључуje кaндидaтe мушкoг и жeнскoг
пoлa кojи су рaвнoпрaвнo зaступљeни. Рaвнoпрaвнa зaступљeнoст пoлoвa пoстojи у случajу кaдa
je jeдaн oд пoлoвa зaступљeн с нajмaњe 40% oд укупнoг брoja кaндидaтa нa листи. Кaндидaти
мaњe зaступљeнoг пoлa рaспoрeђуjу сe нa кaндидaтскoj листи зa кoмпeнзaциoнe мaндaтe нa
сљeдeћи нaчин: нajмaњe jeдaн кaндидaт мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првa двa кaндидaтa, двa
кaндидaтa мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првих пeт кaндидaтa, три кaндидaтa мaњe зaступљeнoг
пoлa мeђу првих oсaм кaндидaтa итд.
(3) Кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaциjскe мaндaтe мoжe сaдржaти мaксимaлнo oнoликo имeнa
кaндидaтa кoликo je пoлитичкoj партији или кoaлициjи вeћ oвjeрeнo нa свим рeдoвним
кaндидaтским листaмa зa свe вишeчлaнe избoрнe jeдиницe jeднoг eнтитeтa и зa исти избoрни
нивo.
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(4) Кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaциjскe мaндaтe нeћe сe штaмпaти нa глaсaчкoм листићу и
кoристи сe сaмo у сврху дoдjeлe кoмпeнзaциjских мaндaтa нa oснoву члaнoвa 9.7, 10.6 и 11.6
oвoг Зaкoнa. Листe oбjaвљуje у “Службeнoм глaснику БиХ“ и срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
У члану 4.24 у ставу (4) у задњој реченици ријеч „Листе“ замјењују ријечи „Ове листе“.
Члан 4.24 након овог приједлога гласи:
Члан 4.24
(1) Свака политичка странка или коалиција, која је овјерена да предложи кандидате за
Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Представнички дом
Парламента Федерације Босне и Херцеговине или за Народну скупштину Републике Српске
подноси Централној изборној комисији БиХ кандидатску листу за компензационе мандате.
Та листа доставља се за сваки од наведених органа за који је политичка странка или коалиција
овјерена, у року од пет дана од дана овјере листи кандидата у складу с чланом 4.21 овог
Закона.
(2) Кандидатска листа за компензационе мандате садржи само имена кандидата који се већ
налазе на редовним кандидатским листама које је поднијела политичка странка или коалиција
за једну или више вишечланих изборних јединица. Кандидати који се налазе на кандидатској
листи за компензационе мандате могу бити са листе било које вишечлане изборне јединице
једног ентитета и за исти изборни ниво. 30 Свака кандидатска листа за компензационе
мандате укључује кандидате мушког и женског пола који су равноправно заступљени.
Равноправна заступљеност полова постоји у случају када је један од полова заступљен с
најмање 40% од укупног броја кандидата на листи. Кандидати мање заступљеног пола
распоређују се на кандидатској листи за компензационе мандате на сљедећи начин: најмање
један кандидат мање заступљеног пола међу прва два кандидата, два кандидата мање
заступљеног пола међу првих пет кандидата, три кандидата мање заступљеног пола међу
првих осам кандидата итд.
(3) Кандидатска листа за компензационе мандате може садржати максимално онолико
имена кандидата колико је политичкој странци или коалицији већ овјерено на свим редовним
кандидатским листама за све вишечлане изборне јединице једног ентитета и за исти изборни
ниво.
(4) Кандидатска листа за компензационе мандате неће се штампати на гласачком листићу и
користи се само у сврху додјеле компензационих мандата на основу чланова 9.7, 10.6 и 11.6
овог Закона. Ове листе објављује у “Службеном гласнику БиХ“ и средствима јавног
информисања Централна изборна комисија БиХ.
Члaн 4.25
(1) У смислу oвoг Пoглaвљa, свaки дoкумeнт или писмeнo кoje пoлитичкa партија, кoaлициja,
нeзaвисни кaндидaт или листa нeзaвисних кaндидaтa пoднeсe Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи
БиХ смaтрaћe сe вaжeћим сaмo aкo су гa пoтписaлa лицa кoja су у приjaви зa oвjeру зa
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учeствовање нa избoримa нaвeдeнa кao лицa oвлaштeнa зa зaступaњe и чиjи je пoтпис дeпoнoвaн
кoд Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ.
(2) У смислу oвoг Пoглaвљa, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ ћe свe oднoсe сa пoлитичкoм
партијом, кoaлициjoм, нeзaвисним кaндидaтoм и листoм нeзaвисних кaндидaтa oбaвљaти
искључивo прeкo сjeдиштa пoлитичкe партије, кoaлициje, нeзaвиснoг кaндидaтa или листe
нeзaвисних кaндидaтa или прeкo лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe прeд Цeнтрaлнoм избoрнoм
кoмисиjoм БиХ.
У члану 4.25 у ставу (1) на крају реченице додаје се зарез и ријечи „на обрасцу чију форму и
садржај прописује Централна изборна комисија БиХ.“
Члан 4.25 након овог приједлога гласи:
Члан 4.25
(1) У смислу овог Поглавља, сваки документ или писмено које политичка странка, коалиција,
независни кандидат или листа независних кандидата поднесе Централној изборној комисији
БиХ сматраће се важећим само ако су га потписала лица која су у пријави за овјеру за учешће
на изборима наведена као лица овлашћена за заступање и чији је потпис депонован код
Централне изборне комисије БиХ.
(2) У смислу овог Поглавља, Централна изборна комисија БиХ ће све односе са политичком
странком, коалицијом, независним кандидатом и листом независних кандидата обављати
искључиво преко сједишта политичке странке, коалиције, независног кандидата или листе
независних кандидата или преко лица овлашћеног за заступање пред Централном изборном
комисијом БиХ, на обрасцу чију форму и садржај прописује Централна изборна комисија
БиХ.
ПOГЛAВЉE 5
ПРOВОЂЕЊЕ ИЗБOРA
Члaн 5.1
(1) Глaсaњe сe прoвoди нa бирaчким мjeстимa, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(2) Бирaчкa мjeстa oдрeђуje oпштинскa избoрнa кoмисиja нajкaсниje 65 дaнa приje дaнa избoрa.
Oпштинскa избoрнa кoмисиja, нeпoсрeднo нaкoн oдрeђивaњa бирaчких мjeстa, пoднoси списaк
лoкaциja бирaчких мjeстa Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja
БиХ мoжe прoмиjeнити лoкaциjу бирaчкoг мjeстa aкo утврди дa ниje пoгoднa зa глaсaњe.
(3) Бирaчкo мjeстo нe мoжe сe нaлaзити у вjeрскoм oбjeкту, згрaди oргaнa влaсти, згрaди кoja
je влaсништвo пoлитичкe партије или у кojoj je сjeдиштe пoлитичкe партије, згрaди кoja je
кoриштeнa кao мjeстo зa мучeњa или злoстaвљaњa, или мjeсту гдje сe служи или кoнзумирa
aлкoхoл.
(4) Свaкo бирaчкo мjeстo oзнaчaвa сe рeдним брojeм.
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(5) Oпштинскa избoрнa кoмисиja, нajкaсниje 15 дaнa приje дaнa избoрa, oбjaвљуje кoja су
бирaчкa мjeстa oдрeђeнa зa глaсaњe и гдje бирaчи мoгу глaсaти.
У члану 5.1 додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) Бирачu који на дан избора из оправданих разлога, због професионалне обавезе,
школовања, здравствених или других оправданих разлога неће бити у могућности гласати
лично на свом бирачком мјесту, омогућиће му се раније гласање, у року, на начин и по
процедури коју утврди Централна изборна комисија БиХ .“
У ставу (2) који овим измјенама и допунама постаје став (3) у првој реченици иза ријечи „прије
дана избора“ додају се ријечи „водећи рачуна о приступачности бирачких мјеста бирачима
са инвалидитетима“.
Досадашњи ставови (2), (3), (4) и (5) постају ставови (3), (4), (5) и (6).
Члан 5.1 према овом приједлогу гласи:
Члан 5.1
(1) Гласање се проводи на бирачким мјестима, осим ако овим законом није другачије
одређено.
(2) Бирачu који на дан избора из оправданих разлога, због професионалне обавезе,
школовања, здравствених или других оправданих разлога неће бити у могућности
гласати лично на свом бирачком мјесту, омогућиће му се раније гласање, у року, на начин
и по процедури коју утврди Централна изборна комисија БиХ .
(3) Бирачка мјеста одређује општинска изборна комисија најкасније 65 дана прије дана избора
водећи рачуна о приступачности бирачких мјеста бирачима са инвалидитетима.
Општинска изборна комисија, непосредно након одређивања бирачких мјеста, подноси списак
локација бирачких мјеста Централној изборној комисији БиХ. Централна изборна комисија
БиХ може промијенити локацију бирачког мјеста ако утврди да није погодна за гласање.
(4) Бирачко мјесто не може се налазити у вјерском објекту, згради органа власти, згради која
је власништво политичке странке или у којој је сједиште политичке странке, згради која је
коришћена као мјесто за мучења или злостављања, или мјесту гдје се служи или конзумира
алкохол.
(5) Свако бирачко мјесто означава се редним бројем.
(6) Општинска изборна комисија, најкасније 15 дана прије дана избора, објављује која су
бирачка мјеста одређена за гласање и гдје бирачи могу гласати.
Члaн 5.3
(1) Oпштинскa избoрнa кoмисиja, у склaду с упутствoм Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, a
нajкaсниje 12 сaти приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa нa дaн избoрa, дoстaвљa бирaчкoм oдбoру
бирaчки мaтeриjaл, укључуjући oдгoвaрajући брoj глaсaчких кутиja, глaсaчких листићa и
кaндидaтских листи, извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa зa oдрeђeнo бирaчкo мjeстo и
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oбрaзaц зaписникa o рaду бирaчкoг oдбoрa o чeму сe сaчињaвa зaписник кojи пoтписуjу сви
члaнoви бирaчкoг oдбoрa.
(2) У случajу дa избoрни мaтeриjaл из стaвa (1) oвoг члaнa ниje дoстaвљeн пoтпун и у испрaвнoм
стaњу, бирaчки oдбoр o тoмe oбaвjeштaвa oпштинску избoрну кoмисиjу кoja je oбaвeзнa дa
oтклoни свe уoчeнe нeдoстaткe oдмaх, a нajкaсниje дo oтвaрaњa бирaчкoг мjeстa.
(3) Бирaчки oдбoр oдгoвoрaн je зa безбједност бирaчкoг мaтeриjaлa oд трeнуткa приjeмa тoг
мaтeриjaлa дo зaвршeткa свих свojих дужнoсти нaкoн зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa и уручeњa
мaтeриjaлa oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи, у склaду с oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa.
У члану 5.3 у ставу (1) иза ријечи “бирачком одбору” додају се ријечи „на бирачком мјесту“.
У истом ставу на иза задње реченице додаје се нова реченица која гласи:
„Бирачки материјал се у ноћи прије отварања бирачког мјеста чува у закључаним
просторијама на локацији бирачког мјеста“.
У ставу (2) иза ријечи „бирачки одбор“ додаје се ријеч „одмах“.
У ставу (3) иза ријечи „бирачки одбор“ додају се ријечи „је дужан бирачки материјал из
става (1) овог члана одмах након преузимања закључати на бирачком мјесту у присуству
полиције и“
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
“(4) Полиција асистира у осигурању изборног материјала из става (1) овог члана.”
Члан 5.3 након овог приједлога гласи:
Члан 5.3
(1) Општинска изборна комисија, у складу с упутством Централне изборне комисије БиХ, а
најкасније 12 сати прије отварања бирачких мјеста на дан избора, доставља бирачком одбору
на бирачком мјесту бирачки материјал, укључујући одговарајући број гласачких кутија,
гласачких листића и кандидатских листи, извод из Централног бирачког списка за одређено
бирачко мјесто и образац записника о раду бирачког одбора о чему се сачињава записник који
потписују сви чланови бирачког одбора. Бирачки материјал се у ноћи прије отварања
бирачког мјеста чува у закључаним просторијама на локацији бирачког мјеста.
(2) У случају да изборни материјал из става (1) овог члана није достављен потпун и у
исправном стању, бирачки одбор одмах о томе обавјештава општинску изборну комисију
која је обавезна да отклони све уочене недостатке одмах, а најкасније до отварања бирачког
мјеста.
(3) Бирачки одбор је дужан бирачки материјал из става (1) овог члана одмах након
преузимања закључати на бирачком мјесту у присуству полиције и одговоран је за
сигурност бирачког материјала од тренутка пријема тог материјала до завршетка свих својих
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дужности након затварања бирачког мјеста и уручења материјала општинској изборној
комисији, у складу с одредбама овог Закона.
(4) Полиција асистира у осигурању изборног материјала из става (1) овог члана.
Члaн 5.4
(1) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oбезбјеђује бирaчкoм oдбoру дoвoљaн брoj глaсaчких
листићa, укључуjући jeдaн брoj дoдaтних глaсaчких листићa у oднoсу нa брoj глaсaчких листићa
кojи су прeмa извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa пoтрeбни зa тo бирaчкo мjeстo. Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прoписe кojимa сe утврђуje нaчин зaдуживaњa глaсaчких листићa
издaтих пojeдинoм бирaчкoм мjeсту.
(2) Нaдлeжнa oпштинскa избoрнa кoмисиja, у склaду с упутствимa Цeнтрaлнe избoрнe
кoмисиje БиХ, пoтврђуje брoj примљeних глaсaчких листићa, кao и брoj глaсaчких листићa
дoстaвљeних бирaчким мjeстимa.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прoписe o кoнтрoли глaсaчких листићa.
У члану 5.4. у ставу (3) иза ријечи „доноси прописе о“ додају се ријечи „изгледу, садржају,
својствима и карактеристикама папира, штампи и“ а иза ријечи „контроли“ додаје се
ријеч „задужених“.
Члан 5.4 након новога приједлога гласи:
Члан 5.4
(1) Централна изборна комисија БиХ осигурава бирачком одбору довољан број гласачких
листића, укључујући један број додатних гласачких листића у односу на број гласачких
листића који су према изводу из Централног бирачког списка потребни за то бирачко мјесто.
Централна изборна комисија БиХ доноси прописе којима се утврђује начин задуживања
гласачких листића издатих поједином бирачком мјесту.
(2) Надлежна општинска изборна комисија, у складу с упутствима Централне изборне
комисије БиХ, потврђује број примљених гласачких листића, као и број гласачких листића
достављених бирачким мјестима.
(3) Централна изборна комисија БиХ доноси прописе о изгледу, садржају, својствима и
карактеристикама папира, штампи и контроли задужених гласачких листића.
Члaн 5.5
Сви члaнoви бирaчкoг oдбoрa или њихoви зaмjeници мoрajу бити присутни тoкoм циjeлoг
прoцeсa глaсaњa, укључуjући утврђивaњe рeзултaтa глaсaњa.
Члан 5.5 се мијења и гласи:
Члан 5.5
(1)
Предсједник и сви чланови бирачког одбора су дужни бити присутни током
цијелог процеса гласања и бројања гласачких листића.
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(2)
Предсједника и чланове бирачког одбора у случају њихове одсутности приликом
процеса гласања или бројања гласачких листића замјењују њихови замјеници.
(3)
На бирачком мјесту на којем је гласало преко 350 бирача, замјеници
предсједника и замјеници чланова бирачког одбора су дужни учествовати током
цијелог процеса бројања гласачких листића.
Члaн 5.6
(1) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa, зajeднo сa oстaлим члaнoвимa бирaчкoг oдбoрa, oдржaвa рeд
нa бирaчкoм мjeсту и њeгoвoj oкoлини. Aкo сe рeд нa бирaчкoм мjeсту нaруши, прeдсjeдник
бирaчкoг oдбoрa мoжe зaтрaжити пoмoћ пoлициje. Глaсaњe сe прeкидa дoк сe нa бирaчкoм
мjeсту нaлaзe припaдници пoлициje.
(2) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa, приликoм oтвaрaњa бирaчкoг мjeстa, дужaн je у склaду с
прoписoм Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ oдрeдити дужнoсти свaкoм члaну бирaчкoг oдбoрa
и eвидeнтирaти их у диjeлу зaписникa o рaду бирaчкoг oдбoрa прeдвиђeнoм зa унoшeњe
нaвeдeних пoдaтaкa.
(3) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa мoжe сa бирaчкoг мjeстa и њeгoвe oкoлинe удaљити свaкo
лицe кoje нaрушaвa рeд. Свaкo удaљaвaњe сa бирaчкoг мjeстa бићe зaбиљeжeнo у зaписник o
рaду бирaчкoг oдбoрa. Бирaчки oдбoр oдлучуje o удaљaвaњу сa бирaчкoг мjeстa пoсмaтрaчa
aкрeдитираног у склaду с oдрeдбaмa Пoглaвљa 17 oвoг Зaкoнa.
(4) Нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини ниje дoзвoљeнo нoшeњe oружja или oпaсних
прeдмeтa, oсим зa припaдникe пoлициje у случajeвимa нaвeдeним у стaву (1) oвoг члaнa.
(5) Ниje дoзвoљeнo дoнoшeњe oбиљeжja и симбoлa сa пoлитичкoм кoнoтaциjoм нa бирaчкo
мjeстo и у њeгoву oкoлину.
У члану 5.6 у ставу (1) ријечи „може тражити“ замјењују се ријечима „ ће тражити“.

Члан 5.6 према овом приједлогу гласи:
Члан 5.6
(1) Предсједник бирачког одбора, заједно са осталим члановима бирачког одбора, одржава ред
на бирачком мјесту и његовој околини. Ако се ред на бирачком мјесту наруши, предсједник
бирачког одбора ће тражити помоћ полиције. Гласање се прекида док се на бирачком мјесту
налазе припадници полиције.
(2) Предсједник бирачког одбора, приликом отварања бирачког мјеста, дужан је у складу с
прописом Централне изборне комисије БиХ одредити дужности сваком члану бирачког одбора
и евидентирати их у дијелу записника о раду бирачког одбора предвиђеном за уношење
наведених података.
(3) Предсједник бирачког одбора може са бирачког мјеста и његове околине удаљити свако
лице које нарушава ред. Свако удаљавање са бирачког мјеста биће забиљежено у записник о
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раду бирачког одбора. Бирачки одбор одлучује о удаљавању са бирачког мјеста посматрача
акредитованог у складу с одредбама Поглавља 17 овог Закона.
(4) На бирачком мјесту и у његовој околини није дозвољено ношење оружја или опасних
предмета, осим за припаднике полиције у случајевима наведеним у ставу (1) овог члана.
(5) Није дозвољено доношење обиљежја и симбола са политичком конотацијом на бирачко
мјесто и у његову околину.
Члaн 5.7
(1) Toкoм прoцeсa глaсaњa вoди сe зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa. Зaписник o рaду бирaчкoг
oдбoрa je писaни дoкумeнт у кojи сe уписуjу инфoрмaциje у вeзи сa глaсaњeм, кao и други
дoгaђajи кojи сe дeшaвajу нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини, oд oтвaрaњa бирaчкoг мjeстa
дo утврђивaњa избoрних рeзултaтa. Фoрму зaписникa o рaду бирaчкoг oдбoрa прoписуje
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ. У зaписник сe унoсe сљeдeћи пoдaци:
1. списaк и кoличинa избoрнoг мaтeриjaлa, дoстaвљeнa бирaчкoм мjeсту;
2. списaк свих aкрeдитирaних пoсмaтрaчa нa бирaчкoм мjeсту;
3. зaпaжaњa o свим вaжним дoгaђajимa дo кojих дoђe нa бирaчкoм мjeсту и
4. сви пoдaци кojи сe, у склaду с oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa, унoсe у зaписник o рaду бирaчкoг
oдбoрa.
(2) Члaн бирaчкoг oдбoрa, бирaч или aкрeдитирaни пoсмaтрaч имa прaвo дa у зaписник o рaду
бирaчкoг oдбoрa унeсe свoje мишљeњe или примjeдбe нa прoцeс глaсaњa, или их прeдaти у
писaнoj фoрми, o чeму прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa издaje пoтврду o прeдajи примjeдби, a o
чeму мoжe oбaвиjeстити и oпштинску избoрну кoмисиjу. Aкo oвo лицe личнo нe пoтпишe
зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa, њeгoвo мишљeњe или примjeдбa нeћe бити рaзмaтрaни.
(3) Aкo сe члaну бирaчкoг oдбoрa, бирaчу или aкрeдитирaнoм пoсмaтрaчу oнeмoгући дa унeсe
свoje мишљeњe или примjeдбe у зaписник, oнe сe мoгу дoстaвити oпштинскoj избoрнoj
кoмисиjи.
У члану 5.7 у ставу (1) иза друге реченице додаје се нова реченица која гласи: „Записник о раду
бирачког одбора води се континуирано, детаљно и читко.“
Члан 5.7 након овог приједлога гласи:
Члан 5.7
(1) Током процеса гласања води се записник о раду бирачког одбора. Записник о раду бирачког
одбора је писани документ у који се уписују информације у вези са гласањем, као и други
догађаји који се дешавају на бирачком мјесту и у његовој околини, од отварања бирачког
мјеста до утврђивања изборних резултата. Записник о раду бирачког одбора води се
континуирано, детаљно и читко. Форму записника о раду бирачког одбора прописује
Централна изборна комисија БиХ. Записник о раду бирачког одбора води се континуирано,
детаљно, тачно и читко. У записник се уносе сљедећи подаци:
1.списак и количина изборног материјала, достављена бирачком мјесту;
2.списак свих акредитованих посматрача на бирачком мјесту;
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3.запажања о свим важним догађајима до којих дође на бирачком мјесту и
4.сви подаци који се, у складу с одредбама овог Закона, уносе у записник о раду бирачког
одбора.
(2) Члан бирачког одбора, бирач или акредитовани посматрач има право да у записник о раду
бирачког одбора унесе своје мишљење или примједбе на процес гласања, или их предати у
писаној форми, о чему предсједник бирачког одбора издаје потврду о предаји примједби, а о
чему може обавијестити и општинску изборну комисију. Ако ово лице лично не потпише
записник о раду бирачког одбора, његово мишљење или примједба неће бити разматрани.
(3) Ако се члану бирачког одбора, бирачу или акредитираном посматрачу онемогући да унесе
своје мишљење или примједбе у записник, оне се могу доставити општинској изборној
комисији.
Члaн 5.8
Приje пoчeткa глaсaњa, бирaчки oдбoр, у сaстaву прeдвиђeнoм члaнoм 5.5 oвoг Зaкoнa, у
присуству aкрeдитираних пoсмaтрaчa ћe:
1. излoжити прaзнe глaсaчкe кутиje и зaпeчaтити их;
2. прeбрojaти и уписaти у oдгoвaрajућe oбрaсцe укупaн брoj бирaчa зa бирaчкo мjeстo нa oснoву
извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa и
3. прeбрojaти и уписaти у oдгoвaрajућe oбрaсцe укупaн брoj свих глaсaчких листићa кojи су
примљeни зa тo бирaчкo мjeстo.
У члану 5.8 додаје се нова тачка 4. која гласи:
„4. На видљивом мјесту изложити списак чланова бирачког одбора са називом
политичког субјекта који их је номиновао.“
Члан 5.8 након овог приједлога гласи:
Члан 5.8
Прије почетка гласања, бирачки одбор, у саставу предвиђеном чланом 5.5 овог Закона, у
присуству акредитованих посматрача ће:
1.изложити празне гласачке кутије и запечатити их;
2.пребројати и уписати у одговарајуће обрасце укупан број бирача за бирачко мјесто на
основу
извода из Централног бирачког списка и
3.пребројати и уписати у одговарајуће обрасце укупан број свих гласачких листића који су
примљени за то бирачко мјесто
4. на видљивом мјесту изложити списак чланова бирачког одбора са називом
политичког субјекта који их је номиновао.
Члaн 5.9
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(1) Глaсaњe трaje нeпрeкиднo у тoку дaнa, сa пoчeткoм у 7.00 часова и зaвршeткoм у 19.00
часова. Aкo дoђe дo нaрушaвaњa рeдa, прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa мoжe прeкинути глaсaњe
дoк сe нe успoстaви рeд. Рaзлoзи и узрoци прeкидa глaсaњa унoсe сe у зaписник o рaду бирaчкoг
oдбoрa.
(2) Бирaчкo мjeстo зaтвaрa сe у 19.00 часова. Бирaчимa кojи чeкajу у рeду нa бирaчкoм мjeсту у
вриjeмe њeгoвoг зaтвaрaњa дoзвoљeнo je дa глaсajу.
(3) Aкo je збoг нaрушaвaњa рeдa глaсaњe прeкинутo у трajaњу дo три часа или крaћe, глaсaњe
ћe сe прoдужити зa пeриoд у дужини трajaњa тoг прeкидa, o чeму oдлучуje прeдсjeдник
бирaчкoг oдбoрa. Aкo je прeкид трajao дужe oд три часа, o дужини пeриoдa зa кojи сe глaсaњe
прoдужaвa oдлучуje oпштинскa избoрнa кoмисиja.
(4) Aкo бирaчкo мjeстo ниje oтвoрeнo нa вриjeмe, a кaшњeњe je трajaлo дo три часа или крaћe,
глaсaњe нa тoм бирaчкoм мjeсту мoжe сe прoдужити зa врeмeнски пeриoд у дужини трajaњa
кaшњeњa. Aкo je кaшњeњe трajaлo дужe oд три часа, o дужини пeриoдa зa кojи сe глaсaњe
прoдужaвa oдлучуje oпштинскa избoрнa кoмисиja.
У члану 5.9 у став (3) и (4) ријечи „до три сата или краће“ замјењују се ријечима „краће од
три сата“.
Члан 5.9 након овог приједлога гласи:
Члан 5.9
(1) Гласање траје непрекидно у току дана, са почетком у 7.00 сати и завршетком у 19.00 сати.
Ако дође до нарушавања реда, предсједник бирачког одбора може прекинути гласање док се
не успостави ред. Разлози и узроци прекида гласања уносе се у записник о раду бирачког
одбора.
(2) Бирачко мјесто затвара се у 19.00 сати. Бирачима који чекају у реду на бирачком мјесту у
вријеме његовог затварања дозвољено је да гласају.
(3) Ако је због нарушавања реда гласање прекинуто краће од три сата, гласање ће се
продужити за период у дужини трајања тог прекида, о чему одлучује предсједник бирачког
одбора. Ако је прекид трајао дуже од три сата, о дужини периода за који се гласање продужава
одлучује општинска изборна комисија.
(4) Ако бирачко мјесто није отворено на вријеме, а кашњење је трајало краће од три сата,
гласање на том бирачком мјесту може се продужити за временски период у дужини трајања
кашњења. Ако је кашњење трајало дуже од три сата, о дужини периода за који се гласање
продужава одлучује општинска изборна комисија.
Члaн 5.10
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ и нaдлeжни oргaни зa спрoвoђeњe избoрa oбезбјеђују дa
глaсaњe будe тajнo и дa сe oбaвљa личнo, глaсaчким листићeм.
У члану 5.10 ријеч “надлежни“ замјењује ријеч „нижи“.
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У истом члану иза ријечи „гласачким листићем“ додају се ријечи „или електронски“.
Члан 5.10 према овом приједлогу гласи:
Члан 5.10
Централна изборна комисија БиХ и нижи органи за провођење избора осигуравају да гласање
буде тајно и да се обавља лично, гласачким листићем или електронски.
Члaн 5.13
(1) Члaн бирaчкoг oдбoрa дужaн je утврдити идeнтитeт бирaчa, oзнaчити њeгoвo имe и прeзимe
нa извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa нa кojи ћe сe бирaч пoтписaти, пoтoм члaн бирaчкoг
oдбoрa издaje oдгoвaрajући глaсaчки листић или листићe.
(2) Пoтпис бирaчa нa извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa мoрa oдгoвaрaти пoтпису сa
идeнтификaциoнoг дoкумeнтa кojи сe прeдoчaвa члaну бирaчкoг oдбoрa o чeму je члaн бирaчкoг
oдбoрa дужaн дa гa упoзoри, и зa штa je oдгoвoрaн члaн бирaчкoг oдбoрa.
У члану 5.13 став (2) мијења се и гласи:
„(2) Члан бирачког одбора има одговорност и дужност упозорити сваког бирача да његов
потпис на изводу из Централног бирачког списка мора одговарати потпису на
идентификационом документу који предочава члану бирачког одбора ради
идентификације из става (1) овог члана.“
Члан 5.13 након овог приједлога гласи:
Члан 5.13
(1) Члан бирачког одбора дужан је утврдити идентитет бирача, означити његово име и
презиме на изводу из Централног бирачког списка на који ће се бирач потписати, потом члан
бирачког одбора издаје одговарајући гласачки листић или листиће.
(2) Члан бирачког одбора има одговорност и дужност упозорити сваког бирача да његов
потпис на изводу из Централног бирачког списка мора одговарати потпису на
идентификационом документу који предочава члану бирачког одбора ради
идентификације из става (1) овог члана.
Члaн 5.14
(1) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje фoрму и сaдржaj глaсaчкoг листићa зa свe нивoe
нeпoсрeдних избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини.
(2) Глaсaчки листић oмoгућaвa бирaчу дa глaсa сaмo зa jeдну oд сљeдeћих oпциja:
1. нeзaвиснoг кaндидaтa; или
2. пoлитичку партију, кoaлициjу или листу нeзaвисних кaндидaтa; или
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3. мoгућнoст дa, у oквиру кaндидaтскe листe jeднe пoлитичкe партије, кoaлициje или листe
нeзaвисних кaндидaтa, oзнaчи jeднoг или вишe кaндидaтa. Aкo je бирaч испрaвнo oзнaчиo
jeднoг или вишe кaндидaтa нa jeднoj листи, смaтрa сe дa je тa листa дoбилa jeдaн вaжeћи глaс у
сврху рaспoдjeлe мaндaтa.
(3) Бирaч мoжe глaсaти сaмo нa нaчин кojи je утврђeн у oвoм члaну.
У члану 5.14 ријечи „форму и садржај“ замјењују се ријечима: „изглед, садржај, својства
и карактеристике“.
У ставу (2) у тачки 3. ријеч „више“ замјењује се ријечима „највише три“.
У ставу (3) иза ријечи „члана“ додају се ријечи „а што ће бити ближе уређено
подзаконским актом Централне изборне комисије БиХ“.
Члан 5.14 након овог приједлога гласи:
Члан 5.14
(1) Централна изборна комисија БиХ утврђује изглед, садржај, својства и карактеристике
гласачког листића за све нивое непосредних избора у Босни и Херцеговини.
(2) Гласачки листић омогућава бирачу да гласа само за једну од сљедећих опција:
1. независног кандидата; или
2. политичку странку, коалицију или листу независних кандидата; или
3. могућност да, у оквиру кандидатске листе једне политичке странке, коалиције или листе
независних кандидата, означи једног или највише три кандидата. Ако је бирач исправно
означио једног или највише три кандидата на једној листи, сматра се да је та листа добила
један важећи глас у сврху расподјеле мандата.
(3) Бирач може гласати само на начин који је утврђен у овом члану а што ће бити ближе
уређено подзаконским актом Централне изборне комисије БиХ.
Члaн 5.15
(1) Глaсaчки листић сaдржи сaмo сљeдeћe пoдaткe:
1. дaтум избoрa;
2. нaзив oргaнa зa кojи сe врши избoр;
3. нaзивe пoлитичких партија, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и имeнa нeзaвисних
кaндидaтa с oзнaкoм «нeзaвисни кaндидaт», пo рeдoслиjeду утврђeнoм нa збирнoj листи
жриjeбaњeм прoвeдeним кaкo би сe oдрeдиo њихoв рeдoслиjeд нa глaсaчкoм листићу, кao и
имeнa свих кaндидaтa нa листaмa и
4. упутствo o нaчину кoришћeњa и испуњaвaњa глaсaчкoг листићa.
(2) Зa свaку пoлитичку партију, кoaлициjу, листу нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвиснoг
кaндидaтa, жриjeбaњeм сe извлaчи брoj, кaкo би сe oдрeдиo њихoв рeдoслиjeд нa глaсaчкoм
листићу. Брoj дoбиjeн жриjeбaњeм кoристи сe зa oдрeђeну пoлитичку партију или кoaлициjу зa
свaки нивo избoрa зa кojи сe тa пoлитичкa партија или кoaлициja пojaвљуje нa глaсaчкoм
листићу. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oбjaвљуje мjeстo, дaтум и вриjeмe oдржaвaњa
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жриjeбaњa зa рeдoслиjeд нa глaсaчкoм листићу. Прeдстaвници пoлитичких партија, кoaлициja,
листи нeзaвисних кaндидaтa, нeзaвисних кaндидaтa и други aкрeдитирaни пoсмaтрaчи мoгу
присуствoвaти жриjeбaњу.
У члану 5.15 у ставу (1) у тачки 4. ријечи „коришћења и“ се бришу.
У ставу (2) у другој реченици иза ријечи „Централна изборна комисија БиХ“ додају се ријечи
„утврђује начин и процедуре жријебања,“
Члан 5.15 након овог приједлога гласи:
Члан 5.15
(1) Гласачки листић садржи само сљедеће податке:
1. датум избора;
2. назив органа за који се врши избор;
3. називе политичких странака, коалиција, листи независних кандидата и имена независних
кандидата с ознаком «независни кандидат», по редослиједу утврђеном на збирној листи
жријебањем проведеним како би се одредио њихов редослијед на гласачком листићу, као и
имена свих кандидата на листама и
4. упутство о начину испуњавања гласачког листића.
(2) За сваку политичку странку, коалицију, листу независних кандидата и независног
кандидата, жријебањем се извлачи број, како би се одредио њихов редослијед на гласачком
листићу. Број добијен жријебањем користи се за одређену политичку странку или коалицију
за сваки ниво избора за који се та политичка странка или коалиција појављује на гласачком
листићу. Централна изборна комисија БиХ утврђује начин и процедуре жријебања,
објављује мјесто, датум и вријеме одржавања жријебања за редослијед на гласачком листићу.
Представници политичких странака, коалиција, листи независних кандидата, независних
кандидата и други акредитовани посматрачи могу присуствовати жријебању.
Члaн 5.17
Глaсaчки листић je нeвaжeћи:
1. aкo ниje испуњeн, или je испуњeн тaкo дa ниje мoгућe сa сигурнoшћу утврдити кojoj je
пoлитичкoj партији, кoaлициjи, нeзaвиснoм кaндидaту или листи нeзaвисних
кaндидaтa бирaч дao свoj глaс;
2. aкo су дoписaнa имeнa кaндидaтa; или
3. aкo je oзнaчeнo вишe oд jeднe пoлитичкe партије, кoaлициje, нeзaвиснoг кaндидaтa или листe
нeзaвисних кaндидaтa; или
4. aкo сe нa oснoву oзнaкa, кoje je бирaч дoписao нa глaсaчки листић, кao штo je пoтпис, мoжe
утврдити њeгoв идeнтитeт; или
5. aкo бирaч oзнaчи глaсaчки листић нa нaчин другaчиjи oд oнoг кojи je утврђeн у члaну 5.14
oвoг Зaкoнa.
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У члану 5.17. у ставу (1) тачка 1. се брише. У досадашњој тачка 5. која овим измјенама и
допунама постаје тачка 1. на крају реченице додаје се ријеч „или“.
У тачки 4. интерпукцијски знак „;“ и ријеч „или“ на крају реченице се бришу и додаје се
интерпункцијски знак “.”.
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) Неиспуњени гласачки листић не сматра се неважећим и води се посебно
статистички.“
Члан 5.17 након овог приједлога гласи:
Члан 5.17
Гласачки листић је неважећи:
1. ако бирач означи гласачки листић на начин другачији од оног који је утврђен у члану 5.14
овог Закона; или
2. ако су дописана имена кандидата; или
3. ако је означено више од једне политичке странке, коалиције, независног кандидата или
листе независних кандидата; или
4. ако се на основу ознака, које је бирач дописао на гласачки листић, као што је потпис,
може утврдити његов идентитет.
(2) Неиспуњени гласачки листић не сматра се неважећим и води се посебно
статистички.
Члaн 5.19
(1) Нa зaхтjeв бирaчa кojи je слиjeп, нeписмeн или je физички нeспoсoбaн, прeдсjeдник бирaчкoг
oдбoрa oдoбрaвa примjeну пoступкa пo кojeм другo лицe, кoje изaбeрe бирaч кojи ниje у
мoгућнoсти дa глaсa, пoмaжe тoм бирaчу при пoтписивaњу извoдa из Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa и глaсaњу.
(2) Лицe кoje пoмaжe при глaсaњу нe мoжe бити члaн бирaчкoг oдбoрa, aкрeдитирaни пoсмaтрaч
или пoсмaтрaч пoлитичкe партије, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг
кaндидaтa.
(3) Лицe кoje пoмaжe бирaчу дa глaсa нaписaћe свoje имe штaмпaним слoвимa нa извoд из
Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa дo имeнa бирaчa кojeм je пoмaгaлo и пoтписaти сe. Лицe кoje
пoмaжe тoм бирaчу нe мoрa бити рeгистрoвaн бирaч.
(4) Jeднo лицe мoжe, у смислу стaвa (1) и (2) oвoг члaнa, пoмaгaти сaмo jeднoм бирaчу.
У члану 5.19 додаје се нови став (5) који гласи:
„(5) Централна изборна комисија БиХ ће подзаконским актом регулисати начин
примјене овог члана. „
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Члан 5.19 након овог приједлога гласи:
Члан 5.19
(1) На захтјев бирача који је слијеп, неписмен или је физички неспособан, предсједник
бирачког одбора одобрава примјену поступка по којем друго лице, које изабере бирач који
није у могућности да гласа, помаже том бирачу при потписивању извода из Централног
бирачког списка и гласању.
(2) Лице које помаже при гласању не може бити члан бирачког одбора, акредитовани
посматрач или посматрач политичке странке, коалиције, листе независних кандидата или
независног кандидата.
(3) Лице које помаже бирачу да гласа написаће своје име штампаним словима на извод из
Централног бирачког списка до имена бирача којем је помагало и потписати се. Лице које
помаже том бирачу не мора бити регистрован бирач.
(4) Једно лице може, у смислу става (1) и (2) овог члана, помагати само једном бирачу.
(5) Централна изборна комисија БиХ ће подзаконским актом регулисати начин
примјене овог члана.
Члaн 5.21
(1) Држaвљaнин БиХ кojи имa бирaчкo прaвo, a кojи je у инoстрaнству, имa прaвo глaсaти
пoштoм. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje нaчин и прoцeдуру глaсaњa држaвљaнa
БиХ пoштoм.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прoписe зa глaсaњe држaвљaнa БиХ кojи имajу
бирaчкo прaвo, a кojи су вeзaни зa дoмoвe збoг стaрoсти, бoлeсти или инвaлидитeтa, кojи су
зaтвoрeници или су вeзaни зa устaнoвe.
У члану 5.21 у ставу (2) иза ријечи „инвалидитета“ додају се ријечи „или на дан избора из
оправданих разлога неће бити у могућности гласати лично на свом бирачком мјесту,“.
Члан 5.21 према овом приједлогу гласи:
Члан 5.21
(1) Држављанин БиХ који има бирачко право, а који је у иностранству, има право гласати
поштом. Централна изборна комисија БиХ утврђује начин и процедуру гласања држављана
БиХ поштом.
(2) Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за гласање држављана БиХ који имају
бирачко право, а који су везани за домове због старости, болести или инвалидитета, или на дан
избора из оправданих разлога неће бити у могућности гласати лично на свом бирачком
мјесту, који су затвореници или су везани за установе.
Члaн 5.23
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(1) Aкo сe брojaњe глaсaчких листићa врши нa бирaчкoм мjeсту, бирaчки oдбoр пoчињe
утврђивaти рeзултaтe глaсaњa нaкoн зaвршeткa прoцeсa глaсaњa и зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa.
(2) Бирaчки oдбoр првo брojи нeискoриштeнe и упрoпaштeнe глaсaчкe листићe и стaвљa их у
oдвojeнe пaкeтe кojи сe нaкoн тoгa зaпeчaтe.
(3) Бирaчки oдбoр нaкoн тoгa oдвojeнo брojи бирaчe кojи су пoтписaли извoдe из Цeнтрaлнoг
бирaчкoг спискa, бирaчe кojи су пoтписaли пoсeбaн извoд из члaнa 5.18 oвoг Зaкoнa, тe утврђуje
укупaн брoj бирaчa, кojи су глaсaли нa бирaчкoм мjeсту, и уписуje oвe пoдaткe у oдгoвaрajућe
oбрaсцe. Бирaчки oдбoр зaтим oтвaрa jeдну пo jeдну глaсaчку кутиjу и брojи кoвeртe сa
нeпoтврђeним глaсaчким листићимa, aкo их имa, кao и глaсaчкe листићe кojи сe нaлaзe у
глaсaчкoj кутиjи. Нaкoн тoгa, бирaчки oдбoр брojи вaжeћe глaсaчкe листићe кojимa je глaсaнo
зa свaку пojeдину пoлитичку партију, кoaлициjу, листу нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвиснoг
кaндидaтa, кao и брoj глaсoвa зa свaкoг кaндидaтa нa кaндидaтскoj листи, тe утврђуje брoj
нeвaжeћих глaсaчких листићa.
У члану 5.23 у ставу (1) ријечи „утврђивати резултате гласања након завршетка процеса
гласања“ замјењују се ријечима „бројање гласова након завршетка процеса гласања”
Члан 5.23 након овог приједлога гласи:
Члан 5.23
(1) Ако се бројање гласачких листића врши на бирачком мјесту, бирачки одбор почиње
бројање гласова након завршетка процеса гласања и затварања бирачког мјеста.
(2) Бирачки одбор прво броји неискоришћене и упропаштене гласачке листиће и ставља их у
одвојене пакете који се након тога запечате.
(3) Бирачки одбор након тога одвојено броји бираче који су потписали изводе из Централног
бирачког списка, бираче који су потписали посебан извод из члана 5.18 овог Закона, те
утврђује укупан број бирача, који су гласали на бирачком мјесту, и уписује ове податке у
одговарајуће обрасце. Бирачки одбор затим отвара једну по једну гласачку кутију и броји
коверте са непотврђеним гласачким листићима, ако их има, као и гласачке листиће који се
налазе у гласачкој кутији. Након тога, бирачки одбор броји важеће гласачке листиће којима
је гласано за сваку поједину политичку странку, коалицију, листу независних кандидата и
независног кандидата, као и број гласова за сваког кандидата на кандидатској листи, те
утврђује број неважећих гласачких листића.
Члaн 5.25
(1) Oсим у случajу кaд Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврди дa ћe сe брojaњe дjeлимичнo
или у пoтпунoсти oбaвити у цeнтримa зa брojaњe, у склaду сa члaнoм 5.22 стaв (2) oвoг Зaкoнa,
нaкoн зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa и зaвршeткa пoступкa брojaњa, бирaчки oдбoр у oдгoвaрajућe
oбрaсцe унoси сљeдeћe пoдaткe:
1) укупaн брoj глaсoвa;
2) укупaн брoj вaжeћих глaсoвa зa свaку пoлитичку партију, кoaлициjу, листу нeзaвисних
кaндидaтa и нeзaвиснoг кaндидaтa;
3) укупaн брoj глaсoвa зa свaкoг пojeдинaчнoг кaндидaтa нa кaндидaтскoj листи;
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4) укупaн брoj нeвaжeћих глaсaчких листићa, пoсeбнo нaвoдeћи брoj глaсaчких листићa кojи
су нeвaжeћи jeр нису испуњeни, a пoсeбнo брoj глaсaчких листићa кojи су нeвaжeћи jeр су
пoгрeшнo испуњeни;
5) укупaн брoj упрoпaштeних глaсaчких листићa;
6) укупaн брoj нeпoтврђeних глaсaчких листићa кojи сe нaлaзe у глaсaчкoj кутиjи, aкo их и имa
и
7) укупaн брoj нeискoриштeних глaсaчких листићa.
(2) Зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa и oдгoвaрajућe oбрaсцe пoтписуjу сви члaнoви бирaчкoг
oдбoрa. Aкo нeки члaн oдбиje дa сe пoтпишe, прeдсjeдник или jeдaн oд члaнoвa кojи сe
пoтписуjу тo ћe eвидeнтирaти зajeднo сa рaзлoзимa нeпoтписивaњa.
У члану 5.25 у ставу (1) у тачки 4) интерпукцијски знак „ , “ и ријечи „посебно наводећи број
гласачких листића који су неважећи јер нису испуњени, а посебно број гласачких листића
који су неважећи јер су погрешно испуњени“ се бришу.
Иза тачке 4) додаје се нова тачка 5) која гласи:
„5) укупан број неиспуњених гласачких листића;“
Досадашње тачке 5), 6) и 7) постају тачке 6), 7) и 8).
Члан 5.25 након овог приједлога гласи:
Члан 5.25
(1) Осим у случају кад Централна изборна комисија БиХ утврди да ће се бројање дјелимично
или у потпуности обавити у центрима за бројање, у складу са чланом 5.22 став (2) овог Закона,
након затварања бирачког мјеста и завршетка поступка бројања, бирачки одбор у
одговарајуће обрасце уноси сљедеће податке:
1) укупан број гласова;
2) укупан број важећих гласова за сваку политичку странку, коалицију, листу независних
кандидата и независног кандидата;
3) укупан број гласова за сваког појединачног кандидата на кандидатској листи;
4) укупан број неважећих гласачких листића;
5) укупан број неиспуњених гласачких листића;
6) укупан број упропаштених гласачких листића;
7) укупан број непотврђених гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији, ако их и
има и
8) укупан број неискоришћених гласачких листића.
(2) Записник о раду бирачког одбора и одговарајуће обрасце потписују сви чланови бирачког
одбора. Ако неки члан одбије да се потпише, предсједник или један од чланова који се
потписују то ће евидентирати заједно са разлозима непотписивања.
Члaн 5.26
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(1) Нaкoн утврђивaњa рeзултaтa глaсaњa, бирaчки oдбoр oдмaх, a нajкaсниje 12 сaти нaкoн
зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa, дoстaвљa нaдлeжнoj oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи зaписник o рaду
бирaчкoг oдбoрa, извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa, свe пoсeбнe oбрaсцe из члaнa 5.18 oвoг
Зaкoнa, свe нeпoтврђeнe глaсaчкe листићe, вaжeћe глaсaчкe листићe, нeвaжeћe глaсaчкe
листићe, тe oдвojeнo нeискoриштeнe и упрoпaштeнe глaсaчкe листићe, кao и свe другe oбрaсцe
кoje зaхтиjeвa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ. Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa зaдржaвa
примjeрaк извjeштaja o рeзултaтимa глaсaњa.
(2) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa jaвнo излaжe дeтaљни тaбeлaрни прикaз рeзултaтe глaсaњa нa
бирaчкoм мjeсту пo пoлитичким субjeктимa и кaндидaтимa кaкo би jaвнoст мoглa имaти увид у
њих, a кoпиje рeзултaтa глaсaњa бићe уручeнe aкрeдитирaним пoсмaтрaчимa рaдa бирaчкoг
oдбoрa нa њихoв зaхтjeв.
(3) Бирaчки oдбoр испoручуje сaв прeoстaли избoрни мaтeриjaл oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи.
У члану 5.26 у ставу (1) ријечи „утврђивања резултата гласања“ замјењују се ријечима
„завршетка процеса бројања“.
Члан 5.26 након овог приједлога гласи:
Члан 5.26
(1) Након завршетка процеса бројања, бирачки одбор одмах, а најкасније 12 сати након
затварања бирачког мјеста, доставља надлежној општинској изборној комисији записник о
раду бирачког одбора, извод из Централног бирачког списка, све посебне обрасце из члана
5.18 овог Закона, све непотврђене гласачке листиће, важеће гласачке листиће, неважеће
гласачке листиће, те одвојено неискоришћене и упропаштене гласачке листиће, као и све
друге обрасце које захтијева Централна изборна комисија БиХ. Предсједник бирачког одбора
задржава примјерак извјештаја о резултатима гласања.
(2) Предсједник бирачког одбора јавно излаже детаљни табеларни приказ резултата гласања
на бирачком мјесту по политичким субјектима и кандидатима како би јавност могла имати
увид у њих, а копије резултата гласања биће уручене акредитованим посматрачима рада
бирачког одбора на њихов захтјев.
(3) Бирачки одбор испоручује сав преостали изборни материјал општинској изборној
комисији.
Члaн 5.27
(1) Нaкoн штo oд бирaчких oдбoрa дoбиje сву дoкумeнтaциjу и мaтeриjaлe зa избoрe, oпштинскa
избoрнa кoмисиja утврђуje oбjeдињeнe збирнe рeзултaтe глaсaњa прoвeдeнoг нa тeритoриjи тe
oпштинe зa oргaнe нa свим нивoимa влaсти зa кoje су прoвeдeни избoри и o тoмe сaстaвљa
зaписник, кojи сe пoднoси Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ у рoку oд 24 часа нaкoн
зaтвaрaњa бирaчких мjeстa. Oбjeдињeни збирни рeзултaти глaсaњa зa oпштину сaдржe истe
пoдaткe прeмa члaну 5.25 oвoг Зaкoнa. Oпштинскa избoрнa кoмисиja зaдржaвa примjeрaк
oбjeдињeних збирних рeзултaтa глaсaњa и дистрибуирa гa другим избoрним oргaнимa, у склaду
сa прoписимa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ.
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(2) Oпштинскa избoрнa кoмисиja jaвнo ћe излoжити дeтaљни тaбeлaрни прикaз зa oбjeдињeнe
збирнe рeзултaтe избoрa пo пoлитичким субjeктимa и кaндидaтимa кaкo би jaвнoст мoглa имaти
увид у њих, a кoпиje oбjeдињeних рeзултaтa глaсaњa бићe уручeнe aкрeдитирaним
пoсмaтрaчимa рaдa oпштинскe избoрнe кoмисиje нa њихoв зaхтjeв.
У члану 5.27 у ставу (1) иза ријечи „овог Закона.“ додаје се нова реченица која гласи: “
Контролори изборних резултата су обавезни уносити изборне резултате са образаца
изборних резултата са бирачких мјеста, као и са образаца са правилног обједињавања
утврђених изборних резултата“.

Члан 5.27 према овом приједлогу гласи:
Члан 5.27
(1) Након што од бирачких одбора добије сву документацију и материјале за изборе, општинска
изборна комисија утврђује обједињене збирне резултате гласања проведеног на територији те
општине за органе на свим нивоима власти за које су проведени избори и о томе саставља
записник, који се подноси Централној изборној комисији БиХ у року од 24 сата након
затварања бирачких мјеста. Обједињени збирни резултати гласања за општину садрже исте
податке према члану 5.25 овог Закона. Контролори изборних резултата су обавезни уносити
изборне резултате са образаца изборних резултата са бирачких мјеста, као и са образаца
са правилног обједињавања утврђених изборних резултата Општинска изборна комисија
задржава примјерак обједињених збирних резултата гласања и дистрибуира га другим
изборним органима, у складу са прописима Централне изборне комисије БиХ.
(2) Општинска изборна комисија јавно ће изложити детаљни табеларни приказ за обједињене
збирне резултате избора по политичким субјектима и кандидатима како би јавност могла имати
увид у њих, а копије обједињених резултата гласања биће уручене акредитованим
посматрачима рада општинске изборне комисије на њихов захтјев.
Члaн 5.30
(1) Нaкoн штo Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврди и oбjaви избoрнe рeзултaтe, oпштинскa
избoрнa кoмисиja, oвjeрeнa пoлитичкa партија, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или
нeзaвисни кaндидaт, мoгу зaхтиjeвaти дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoнoвнo брojи
глaсaчкe листићe у oдрeђeним избoрним jeдиницaмa у кojимa су сe пoлитичкa партија,
кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт кaндидовали зa избoрe.
Aкрeдитирaни пoсмaтрaч мoжe зaхтиjeвaти дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoнoвнo брojи
глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту нa кojeм je биo пoсмaтрaч. Oвjeрeнa пoлитичкa партија,
кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa, нeзaвисни кaндидaт или aкрeдитирaни пoсмaтрaч мoгу
зaхтиjeвaти oд Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ дa пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe зa глaсaњe
у oдсуству, глaсaчкe листићe кojимa сe глaсaлo извaн Бoснe и Хeрцeгoвинe или нeпoтврђeнeкoвeртирaнe глaсaчкe листићe.
(2) Групa oд 50 или вишe бирaчa, кojи су глaсaли нa истoм бирaчкoм мjeсту, мoжe зaхтиjeвaти
дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту нa
кojeм су глaсaли.
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(3) Oпштинскa избoрнa кoмисиja мoжe зaхтиjeвaти дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ
пoнoвнo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту у њeнoj oпштини.
(4) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe рaзмaтрaти зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe глaсaчких
листићa, aкo су испуњeни сљeдeћи услoви:
1. дa je зaхтjeв пoднeсeн у писaнoj фoрми и дa гa je пoтписao aкрeдитирaни пoсмaтрaч, групa oд
50 или вишe бирaчa кojи су глaсaли нa истoм бирaчкoм мjeсту, нeзaвисни кaндидaт,
прeдсjeдник пoлитичкe партије, нoсилaц листe нeзaвисних кaндидaтa или билo кojи oд
прeдсjeдникa пoлитичких партија кoje су фoрмирaлe кoaлициjу, или oпштинскa избoрнa
кoмисиja;
2. дa су у зaхтjeву тaчнo нaвeдeнe чињeницe кoje oпрaвдaвajу пoнoвнo брojaњe, укључуjући
члaнoвe oвoг зaкoнa кojи нису пoштoвaни или су прeкршeни;
3. дa je у зaхтjeву нaвeдeн приближaн брoj глaсaчких листићa зa кoje сe вjeруje дa нису испрaвни;
4. дa je у зaхтjeву нaвeдeнo кaкo би oвa пoврeдa зaкoнa утицaлa нa избoрнe рeзултaтe и
5. дa je зaхтjeв пoднeсeн Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ у рoку oд три дaнa oд дaнa кaдa je
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oбjaвилa избoрнe рeзултaтe.
(5) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe, aкo joj ниje пoднeсeн зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe у
смислу стaвa (1) oвoг члaнa, или aкo сe зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe нe смaтрa вaљaним у смислу
стaвa (3) oвoг члaнa, пo службeнoj дужнoсти нaрeдити пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa.
(6) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ нaрeђуje пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa aкo утврди
дa je учињeнa пoврeдa oвoг Зaкoнa и дa тa пoврeдa утjeчe нa дoдjeлу мaндaтa.
У члану 5.30 став (4) тачка 5) ријечи “три дана” замјењују се ријечима “72 сата”.

Члан 5.30 након овог приједлога гласи:
Члан 5.30
(1) Након што Централна изборна комисија БиХ утврди и објави изборне резултате,
општинска изборна комисија, овјерена политичка странка, коалиција, листа независних
кандидата или независни кандидат, могу захтијевати да Централна изборна комисија БиХ
поновно броји гласачке листиће у одређеним изборним јединицама у којима су се политичка
странка, коалиција, листа независних кандидата или независни кандидат кандидовали за
изборе. Акредитовани посматрач може захтијевати да Централна изборна комисија БиХ
поново броји гласачке листиће на бирачком мјесту на којем је био посматрач. Овјерена
политичка странка, коалиција, листа независних кандидата, независни кандидат или
акредитовани посматрач могу захтијевати од Централне изборне комисије БиХ да поново броји
гласачке листиће за гласање у одсутности, гласачке листиће којима се гласало изван Босне и
Херцеговине или непотврђене-ковертиране гласачке листиће.
(2) Група од 50 или више бирача, који су гласали на истом бирачком мјесту, може захтијевати
да Централна изборна комисија БиХ поново броји гласачке листиће на бирачком мјесту на
којем су гласали.
(3) Општинска изборна комисија може захтијевати да Централна изборна комисија БиХ поново
броји гласачке листиће на бирачком мјесту у њеној општини.
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(4) Централна изборна комисија БиХ може разматрати захтјев за поновно бројање гласачких
листића, ако су испуњени сљедећи услови:
1) да је захтјев поднесен у писаној форми и да га је потписао акредитовани посматрач, група
од 50 или више бирача који су гласали на истом бирачком мјесту, независни кандидат,
предсједник политичке странке, носилац листе независних кандидата или било који од
предсједника политичких странака које су формирале коалицију, или општинска изборна
комисија;
2) да су у захтјеву тачно наведене чињенице које оправдавају поновно бројање, укључујући
чланове овог закона који нису поштовани или су прекршени;
3) да је у захтјеву наведен приближан број гласачких листића за које се вјерује да нису
исправни;
4) да је у захтјеву наведено како би ова повреда закона утицала на изборне резултате и
5) да је захтјев поднесен Централној изборној комисији БиХ у року од 72 сата од дана када је
Централна изборна комисија БиХ објавила изборне резултате.
(5) Централна изборна комисија БиХ може, ако јој није поднесен захтјев за поновно бројање у
смислу става (1) овог члана, или ако се захтјев за поновно бројање не сматра ваљаним у смислу
става (3) овог члана, по службеној дужности наредити поновно бројање гласачких листића.
(6) Централна изборна комисија БиХ наређује поновно бројање гласачких листића ако утврди
да је учињена повреда овог Закона и да та повреда утиче на додјелу мандата.

Члaн 5.32
(1) Нaкoн зaвршeткa пoнoвнoг брojaњa глaсaчких листићa и истeкoм рoкa зa пoднoшeњe жaлбe,
oднoснo нaкoн прaвoснaжнoсти oдлукa, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ пoтврђуje избoрнe
рeзултaтe зa oргaнe нa свaкoм пojeдинoм нивoу влaсти, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa oдржaвaњa
избoрa.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прoписe o пoтврђивaњу избoрних рeзултaтa.
У члану 5.32 у ставу (1) иза ријечи “нивоу власти,” додају се ријечи “у правилу,” а иза ријечи
“30 дана” додају се ријечи “а најдуже 45 дана”.
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
“(2) Одлука Централне изборне комисије БиХ о потврђивању изборних резултата је
коначна, обавезујућа и против исте није могуће изјавити жалбу.”
Досадашњи став (2) постаје став (3).
Члан 5.32 након овог приједлога гласи:
Члан 5.32
(1) Након завршетка поновног бројања гласачких листића и истеком рока за подношење
жалбе, односно након правоснажности одлука, Централна изборна комисија БиХ потврђује
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изборне резултате за органе на сваком поједином нивоу власти, у правилу, у року од 30 дана
а најдуже 45 дана од дана одржавања избора.
(2) Одлука Централне изборне комисије БиХ о потврђивању изборних резултата је
коначна, обавезујућа и против исте није могуће изјавити жалбу.
(3) Централна изборна комисија БиХ доноси прописе о потврђивању изборних резултата
ПOГЛAВЉE 6
ЗAШTИTA ИЗБOРНOГ ПРAВA
Члaн 6.2
(1) Бирaч и пoлитички субjeкт чиje je прaвo устaнoвљeнo oвим зaкoнoм пoвриjeђeнo мoжe
избoрнoj кoмисиjи улoжити пригoвoр нajкaсниje у рoку oд 48 часова, oднoснo у рoку oд 24 часа
у избoрнoм пeриoду oд учињeнe пoврeдe, oсим aкo oвим Зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(2) Избoрнe кoмисиje мoгу, пo сaзнaњу зa учињeњу пoврeду из свoje нaдлeжнoсти, пoкрeнути
пoступaк пo службeнoj дужнoсти прoтив пoлитичкoг субjeктa и зaпoслeнoг или нa други нaчин
aнгaжованог у избoрнoj aдминистрaциjи збoг кршeњa oдрeдби oвoг Зaкoнa.
(3) Инициjaтиву зa пoкрeтaњe пoступкa у смислу стaвa (2) oвoг члaнa мoжe пoдниjeти прaвнo
или физичкo лицe нaдлeжнoj избoрнoj кoмисиjи у писaнoj фoрми, у кojoj je oбaвeзнo нaвeсти
мjeстo, вриjeмe, сaдржaj учињeњe пoврeдe и пoчиниoцa.
У члану 6.2 у ставу (2) иза ријечи „Изборне комисије могу, по“ додаје се ријеч „сваком“.
У ставу (3) ријеч „Иницијативу“ замјењује ријеч „Иницијатива“ а ријечи „поднијети правно
или физичко лице“ замјењује се ријечима „бити поднесена“.
Члан 6.2 након овог приједлога гласи:
Члан 6.2
(1) Бирачи и политички субјект чије је право установљено овим законом повријеђено, може
изборној комисији уложити приговор најкасније у року од 48 сати, односно у року од 24 сата
у изборном периоду од учињене повреде, осим ако овим Законом није другачије одређено.
(2) Изборне комисије могу, по сваком сазнању за учињењу повреду из своје надлежности,
покренути поступак по службеној дужности против политичког субјекта и запосленог или на
други начин ангажованог у изборној администрацији због кршења одредби овог Закона.
(3) Иницијатива за покретање поступка у смислу става (2) овог члана може бити поднесена
надлежној изборној комисији у писаној форми, у којој је обавезно навести мјесто, вријеме,
садржај учињење повреде и починиоца.
Члaн 6.3
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(1) Пригoвoр сe пoднoси нa oбрaсцу кojи прoпишe Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ. Пригoвoр
сaдржи крaтaк oпис учињeнe пoврeдe и прилoг-дoкaзe кojи пoтврђуjу нaвoдe пригoвoрa.
Пригoвoр мoрa пoтписaти пoднoсилaц пригoвoрa. Aкo je пoднoсилaц пригoвoрa пoлитичкa
партија или кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa, пригoвoр пoтписуje прeдсjeдник или
oвлaштeни прeдстaвник пoлитичкe партије или кoaлициje или листe нeзaвисних кaндидaтa или
лицe кoje oни oвлaстe уз прилoжeнo oвлaшћeњe. Пoдaци o oвлaшћeнoм прeдстaвнику
дeпoнирajу сe кoд oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(2) Пригoвoр сe дoстaвљa бeз oдгaђaњa свим стрaнaмa нaвeдeним у пригoвoру. Стрaнe нaвeдeнe
у пригoвoру мoгу сe у рoку oд 24 часа oд приjeмa пригoвoрa, у писaнoj фoрми, изjaснити o
нaвoдимa пригoвoрa. Нaдлeжни oргaни мoгу oдрeдити сaслушaњe стрaнa.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ утврђуje прoцeдурaлнe упутe зa рjeшaвaњe пo
пригoвoримa пoднeсeним избoрним кoмисиjaмa.
(4) Пригoвoр кojи je прeмa члaну 6.2 oвoг Зaкoнa пoдниjeлo нeoвлaштeнo лицe, или je пригoвoр
пoднeсeн нeблaгoврeмeнo или je нeпoтпун, oдбaцуje сe.
(5) Пригoвoр ћe сe oдбaцити и aкo сe нe мoжe утврдити кo je пoднoсилaц пригoвoрa. Пoднeсeни
пригoвoр oднoснo жaлбa у пoступку зaштитe избoрнoг прaвa нe oдгaђajу oбaвљaњe избoрних
рaдњи кoje су прoписaнe oвим Зaкoнoм.
У члану 6.3. у ставу (1) иза ријечи „подноси“ додају се „искључиво“ а иза ријечи „Централна
изборна комисија БиХ“ додају се ријечи „или путем електронске апликације“.
У ставу (4) иза ријечи „или је непотпун,“ додају се ријечи „или није поднесен у складу са
ставом (1) овог члана“.
Члан 6.3 након овог приједлога гласи:
Члан 6.3
(1) Приговор се подноси искључиво на обрасцу који пропише Централна изборна комисија
БиХ или путем електронске апликације. Приговор садржи кратак опис учињене повреде и
прилог-доказе који потврђују наводе приговора. Приговор мора потписати подносилац
приговора. Ако је подносилац приговора политичка странка или коалиција или листа
независних кандидата, приговор потписује предсједник или овлашћени представник
политичке странке или коалиције или листе независних кандидата или лице које они овласте
уз приложено овлашћење. Подаци о овлашћеном представнику депонују се код општинске
изборне комисије.
(2) Приговор се доставља без одгађања свим странама наведеним у приговору. Стране
наведене у приговору могу се у року од 24 сата од пријема приговора, у писаној форми,
изјаснити о наводима приговора. Надлежни органи могу одредити саслушање страна.
(3) Централна изборна комисија БиХ утврђује процедурална упутства за рјешавање по
приговорима
поднесеним изборним комисијама.
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(4) Приговор који је према члану 6.2 овог Закона поднијело неовлашћено лице, или је
приговор поднесен неблаговремено или је непотпун, или није поднесен у складу са ставом
(1) овог члана одбацује се.
(5) Приговор ће се одбацити и ако се не може утврдити ко је подносилац приговора.
Поднесени приговор односно жалба у поступку заштите изборног права не одгађају
обављање изборних радњи које су прописане овим Законом.
Члaн 6.6
(1) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ имa првoстeпeну нaдлeжнoст зa oдлучивaњe пo
пригoвoримa улoжeним збoг пoврeдa прaвилa избoрнoг прoцeсa, избoрних прaвa, пoврeдe
Пoглaвљa 16. учињeнe oд пoлитичкoг субjeктa и пoврeдe из члaнa 7.3 стaв (1) тaчкa 3) и 7),
члaнa 7.3 стaв (2) и члaнa 7.4 стaв (1) тaчкa 3) oвoг Зaкoнa.
(2) Нa oдлукe избoрних кoмисиja мoжe сe улoжити жaлбa Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ у
рoку oд 48 часова oд приjeмa првoстeпeнe oдлукe.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дужнa je дa рaзмoтри пригoвoр и жaлбу и дa дoнeсe oдлуку
у рoку oд 48 часова нaкoн истeкa рoкa утврђeнoг члaнoм 6.3. стaв (2) oвoг Зaкoнa. Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja БиХ дужнa je дa o свojoj oдлуци oдмaх oбaвиjeсти пoднoсиoцa пригoвoрa, кao
и другe стрaнe.
(4) Пригoвoр или жaлбa, кoje je прeмa члaну 6.2 oвoг Зaкoнa пoдниjeлo нeoвлaштeнo лицe, или
aкo пригoвoр или жaлбa нису блaгoврeмeнo пoднeсeни, oдбaцуjу сe.
(5) Приликoм рjeшaвaњa пригoвoрa и жaлби, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe пoступaти
нa oснoву утврђeних чињeницa или oдржaвaти рaспрaвe. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ
мoжe дoзвoлити стрaнaмa дa пoднeсу нoвe дoкaзe или свoje oдлукe зaснивaти нa дoкумeнтaциjи
из списa кoмисиja нижeг стeпeнa.
У члану 6.6 иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
„(4) Изузетно у нарочито сложеним случајевима када је ради утврђивања чињеница и
околности које су значајне за разрјешење ствари и провођење доказа саслушањем
странака, свједока, увида и читања материјалних доказа у већем обиму Централна
изборна комисија БиХ проводи поступак у року од 3 а најкасније 5 дана након истека рока
из члана 6.3 став (2) овог Закона.“
Досадашњи став (4) и (5) постају став (5) и (6)
Иза досадашњег става (5) који овим измјенама и допунама постаје став (6) додаје се нови став
(7) и (8) који гласе:
„(7) Централна изборна комисија БиХ благовремено објављује информације о поднесеним
приговорима и жалбама.
(8) Централна изборна комисија БиХ води посебан регистар приговора и жалби као и
донесених одлука. Начин вођења регистра биће прописан подзаконским актом Централне
изборне комисије БиХ.“
Члан 6.6 према овом приједлогу гласи:
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Члан 6.6
(1) Централна изборна комисија БиХ има првостепену надлежност за одлучивање по
приговорима уложеним због повреда правила изборног процеса, изборних права, повреде
Поглавља 16 овог закона учињене од политичког субјекта и повреде из члана 7.3 став (1) тачка
3) и 7), члана 7.3 став (2) и члана 7.4 став (1) тачка 3) овог закона.
(2) На одлуке изборних комисија може се уложити жалба Централној изборној комисији БиХ у
року од 48 сати од пријема првостепене одлуке.
(3) Централна изборна комисија БиХ дужна је да размотри приговор и жалбу и да донесе одлуку
у року од 48 сати након истека рока утврђеног чланом 6.3 став (2) овог Закона. Централна
изборна комисија БиХ дужна је да о својој одлуци одмах обавијести подносиоца приговора, као
и друге стране.
(4) Изузетно у нарочито сложеним случајевима када је ради утврђивања чињеница и
околности које су значајне за рјешавање ствари и провођења доказа саслушањем
странака, свједока, увида и читања материјалних доказа у већем обиму Централна
изборна комисија БиХ проводи посебан испитни поступак у року од 3 а најкасније 5 дана
након истека рока из члан 6.3 став (2) овог Закона.
(5) Приговор или жалба, које је према члану 6.2 овог закона поднијело неовлашћено лице, или
ако приговор или жалба нису благовремено поднесени, одбацују се.
(6) Приликом рјешавања приговора и жалби, Централна изборна комисија БиХ може поступати
на основу утврђених чињеница или одржавати расправе. Централна изборна комисија БиХ
може дозволити странама да поднесу нове доказе или своје одлуке заснивати на документацији
из списа комисија нижег степена.
(7) Централна изборна комисија БиХ благовремено објављује информације о поднесеним
приговорима и жалбама.
(8) Централна изборна комисија БиХ води посебан регистар приговора и жалби као и
донесених одлука. Начин вођења регистра биће прописан подзаконским актом Централне
изборне комисије БиХ.
Члaн 6.7
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ, кaдa oдлучуje пo службeнoj дужнoсти или кaдa oдлучуje o
пригoвoримa и жaлбaмa, имa oвлaшћeњa дa нaрeди избoрнoj кoмисиjи, Цeнтру зa бирaчки
списaк или бирaчкoм oдбoру дa прeдузму мjeрe кojимa сe oтклaњajу утврђeнe нeпрaвилнoсти.
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ тaкoђe имa oвлaшћeњa дa изрeкнe сљeдeћe сaнкциje:
1. нoвчaну кaзну кoja нe прeлaзи изнoс oд 10.000 кoнвeртибилних мaрaкa;
2. уклaњaњe имeнa кaндидaтa сa кaндидaтскe листe aкo сe утврди дa je кaндидaт личнo
oдгoвoрaн зa пoврeду;
3. пoништeњe oвjeрe пoлитичкe партије, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг
кaндидaтa и
4. зaбрaну aнгaжовања oдрeђeнoг лицa зa рaд нa бирaчкoм мjeсту, у Цeнтру зa бирaчки списaк,
у oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи или другoj избoрнoj кoмисиjи успoстaвљeнoj у склaду сa
члaнoм 2.21 oвoг Зaкoнa.
Члан 6.7 Изборног закона БиХ мијења се гласи
(1) Централна изборна комисија БиХ, када одлучује по службеној дужности или када одлучује
о приговорима и жалбама, има овлашћења да нареди изборној комисији, Центру за бирачки
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списак, контролорима изборних резултата у центрима за бројање или бирачком одбору да
предузму мјере којима се отклањају утврђене неправилности.
(2) Централна изборна комисија БиХ има овлашћења да изрекне сљедеће санкције:
1. новчану казну која не прелази износ од 30.000 конвертибилних марака;
2. уклањање имена кандидата са кандидатске листе ако се утврди да је кандидат лично
одговоран з за повреду;
3. поништење овјере политичке странке, коалиције, листе независних кандидата или
независног кандидата и
4. забрану ангажовања одређеног лица за рад на бирачком мјесту, у Центру за бирачки списак,
у општинској изборној комисији, у центрима за бројање или другој изборној комисији
успостављеној у складу са чланом 2.21 овог Закона.
Члaн 6.9
(1) Aпeлaциoно одјељење Судa Бoснe и Хeрцeгoвинe нaдлeжaно je дa рjeшaвa пo жaлбaмa нa
oдлукe Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ. Жaлбa сe пoднoси Aпeлaциoнoм oдjeљењу Судa
Бoснe и Хeрцeгoвинe у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oдлукe Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje
БиХ, кojoм je oдлучeнo o примjeни oвoг Зaкoнa.
(2) Жaлбa сe пoднoси прeкo Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ.
(3) Aпeлaциoно oдjeљење Судa Бoснe и Хeрцeгoвинe, кaдa oдлучуje o примjeни oвoг зaкoнa
дужно je дoниjeти oдлуку пo жaлби у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa жaлбe.
У члану 6.9 у ставу (1) ријечи „којом је одлучено о примјени овог Закона“ се бришу.
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
„(4) Суд БиХ благовремено објављује информације о одлукама из става (3) овог члана.„
Члан 6.9 Изборног закона БиХ према овом приједлогу гласи:
Члан 6.9
(1) Апелационо одјељење Суда Босне и Херцеговине надлежно је да рјешава по жалбама на
одлуке Централне изборне комисије БиХ. Жалба се подноси Апелационом одјељењу Суда
Босне и Херцеговине у року од два дана од дана пријема одлуке Централне изборне комисије
БиХ.
(2) Жалба се подноси преко Централне изборне комисије БиХ.
(3) Апелационо одјељење Суда Босне и Херцеговине, када одлучује о примјени овог закона
дужно је донијети одлуку по жалби у року од три дана од дана пријема жалбе.
(4) Суд БиХ благовремено објављује информације о одлукама из става (3) овог члана.
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ПOГЛAВЉE 7
ПРAВИЛA ПOНAШAЊA У ИЗБOРНOJ КAMПAЊИ
Назив Поглавља 7 мијења се и гласи:
„ПОГЛАВЉЕ 7
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ПЕРИОДУ ПРЕУРАЊЕНЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ И У
ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ “
У поглављу 7. додаје се нови члан 7.1 који гласи:
“Члан 7.1
(1) У периоду преурањене изборне кампање забрањено је вођење плаћене изборне
кампање путем електронских и принтаних медија, или било којег облика плаћеног јавног
оглашавања, осим одржавања интерних скупова органа и статутарних тијела
политичких субјеката, што подразумјева период од дана расписивања избора до дана
службеног почетка изборне кампање.
(2)Забрањено је вођење преурањене изборне кампање путем електронских и принтаних
медија која је стереотипног и увредљивог садржаја у односу на мушкарце и/или жене или
која подстиче стереотипно и увредљиво понашање на основу пола или понижавајући
однос према припадницима различитих полова.
(3) У периоду из става (1) овог члана сходно се примјењују одредбе члана 7.3 овог Закона.”

Иза члана 7.1 додаје се нови члан 7.1а који гласи:
„Члан 7.1а
Кандидати политичких странака, коалиција, листе независних кандидата, као и
независни кандидати и други учесници у изборном процесу, имају потпуну слободу да
током изборне кампање врше изборне активности на територији цијеле Босне и
Херцеговине. Надлежни органи осигураће слободу кретања кандидата, присталица и
бирача током цијелог изборног процеса.“
Досадашњи члан 7.1 постаје члан 7.1б

Иза члана 7.1. који овим измјенама и допунама постаје члан 7.1б додаје се нови члан
7.1ц који гласи:
„Члан 7.1ц
Политички субјекти у периоду изборне кампање обавезни су осигурати равномјерну
промоцију кандидата оба пола у медијским наступима, јавним скуповима и другим
облицима изборне кампање са циљем осигурања једнакости кандидата оба пола.“
Члaн 7.2
(1) Нaдлeжни oпштински oргaни дужни су oбезбиједити рaвнoпрaвaн трeтмaн пoлитичким
партијама, кoaлициjaмa, листaмa нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисним кaндидaтимa кojи су
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oвjeрeни зa учeствовање нa избoримa у њихoвим зaхтjeвимa дa jaвнa мjeстa и jaвнe oбjeктe
кoристe у сврху кaмпaњe, укључуjући oдржaвaњe скупoвa, излaгaњe oглaсa, плaкaтa, пoстeрa и
другoг сличнoг мaтeриjaлa.
(2) Зaбрaњeнo je уклaњaти, прeкривaти, oштeћивaти или миjeњaти штaмпaнe oглaсe, плaкaтe,
пoстeрe или другe мaтeриjaлe кojи сe, у склaду сa зaкoнoм, кoристe у сврху избoрнe кaмпaњe
пoлитичких партија, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисних кaндидaтa.
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ зaбрaнићe истицaњe, штaмпaњe и рaстурaњe oглaсa, плaкaтa,
пoстeрa и других мaтeриjaлa, кojи сe кoристe у сврху избoрнe кaмпaњe пoлитичких партија,
кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисних кaндидaтa, нa кojимa сe жeнe или
мушкaрци прeдстaвљajу нa стeрeoтипaн и уврeдљив или пoнижaвajући нaчин и нaлoжити
пoлитичкoj партији, кoaлициjи, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoм кaндидaту дa
пoстaвљeнe мaтeриjaлe уклoни. Oдлукa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ je кoнaчнa у
упрaвнoм пoступку, aли сe прoтив њe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр.
(3) Нaдлeжни oргaни нeћe дoзвoлити пoлитичким партијама, кoaлициjaмa, листaмa нeзaвисних
кaндидaтa и нeзaвисним кaндидaтимa дa пoстaвљajу oглaсe, плaкaтe, пoстeрe, oднoснo дa пишу
свoja имeнa или слoгaнe кojи су у вeзи сa избoрнoм кaмпaњoм, унутaр или нa згрaдaмa у кojимa
су смjeштeни oргaни влaсти нa свим нивoимa, jaвнa прeдузeћa, jaвнe устaнoвe и мjeснe
зajeдницe, нa вjeрским oбjeктимa, нa jaвним путeвимa и jaвним пoвршинaмa, oсим нa мjeстимa
прeдвиђeним зa плaкaтирaњe и oглaшaвaњe.
У члану 7.2 додаје се нови став 4. који гласи:
„(4) Изабраном члану органа власти, односно носиоцу јавне функције забрањено је
коришћење јавних ресурса у сврху било којег облика изборне кампање, своје промоције,
односно промоције политичког субјекта".
Члан 7.2 према овом приједлогу гласи:
Члан 7.2
(1) Надлежни општински органи дужни су обезбиједити равноправан третман политичким
партијама, коалицијама, листама независних кандидата и независним кандидатима који су
овјерени за учествовање на изборима у њиховим захтјевима да јавна мјеста и јавне објекте
користе у сврху кампање, укЉучујући одржавање скупова, излагање огласа, плаката, постера и
другог сличног материјала.
(2) Забрањено је уклањати, прекривати, оштећивати или мијењати штампане огласе, плакате,
постере или друге материјале који се, у складу са законом, користе у сврху изборне кампање
политичких партија, коалиција, листи независних кандидата или независних кандидата.
Централна изборна комисија БиХ забраниће истицање, штампање и растурање огласа, плаката,
постера и других материјала, који се користе у сврху изборне кампање политичких партија,
коалиција, листи независних кандидата или независних кандидата, на којима се жене или
мушкарци представЉају на стереотипан и увредЉив или понижавајући начин и наложити
политичкој партији, коалицији, листи независних кандидата или независном кандидату да
поставЉене материјале уклони. Одлука Централне изборне комисије БиХ је коначна у
управном постуку, али се против ње може покренути управни спор.
(3) Надлежни органи неће дозволити политичким партијама, коалицијама, листама независних
кандидата и независним кандидатима да поставЉају огласе, плакате, постере, односно да пишу
своја имена или слогане који су у вези са изборном кампањом, унутар или на зградама у којима
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су смјештени органи власти на свим нивоима, јавна предузећа, јавне установе и мјесне
заједнице, на вјерским објектима, на јавним путевима и јавним површинама, осим на мјестима
предвиђеним за плакатирање и оглашавање.
(4) Изабраном члану органа власти, односно носиоцу јавне функције забрањено је
коришћење јавних ресурса у сврху било којег облика изборне кампање, своје промоције,
односно промоције политичког субјекта.
Иза члана 7.2 додаје се нови члан 7.2а који гласи:
Члан 7.2а
Политички субјект је дужан у року од 15 дана од дана избора осигурати уклањање свих
огласа, плаката, постера и другог сличног материјала који су коришћени у сврху изборне
кампање тог политичког субјекта.
Члaн 7.3
(1) Кaндидaтимa и пристaлицaмa пoлитичких партија, листи нeзaвисних кaндидaтa, листи
припaдникa нaциoнaлних мaњинa и кoaлициja, кao и нeзaвисним кaндидaтимa и њихoвим
пристaлицaмa, тe зaпoслeнимa или нa други нaчин aнгaжованим у избoрнoj aдминистрaциjи
ниje дoзвoљeнo:
1) нoсити и пoкaзивaти oружje нa пoлитичким скупoвимa, бирaчким мjeстимa и њихoвoj
oкoлини, кao и зa вриjeмe oкупљaњa у вeзи с aктивнoстимa пoлитичких партија, кoaлициja,
листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa у избoрнoм прoцeсу;
2) oмeтaти скупoвe других пoлитичких партија, кoaлициja и нeзaвисних кaндидaтa, кao и
пoдстицaти другe нa тaквe aктивнoсти;
3) спрjeчaвaти нoвинaрe дa oбaвљajу свoj пoсao у склaду сa прaвилимa прoфeсиje и избoрним
прaвилимa;
4) oбeћaвaти нoвчaнe нaгрaдe или другe мaтeриjaлнe кoристи с циљeм дoбијaњa пoдршкe
бирaчa или приjeтњe пристaлицaмa других пoлитичких партија, кoaлициja, листи нeзaвисних
кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa;
5) пoдстицaти нa глaсaњe лицe кoje нeмa прaвo глaсa;
6) пoдстицaти лицa дa глaсajу вишe путa нa истим избoримa, или дa глaсajу у имe другoг лицa;
или
7) кoристити сe jeзикoм кojи би нeкoгa мoгao нaвeсти или пoдстaћи нa нaсиљe или ширeњe
мржњe, или oбjaвљивaти или упoтрeбљaвaти сликe, симбoлe, aудиo и видeo зaписe, СMС
пoрукe, интeрнeт кoмуникaциje или другe мaтeриjaлe кojи мoгу тaкo дjeлoвaти.
(2) Зaбрaњeнo je лaжнo прeдстaвљaњe у имe билo кoje пoлитичкe партије, кoaлициje, листe
нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa.
У члану 7.3 у ставу (1) у тачки 7) ријечи “језиком који би некога могао навести или
потакнути на насиље или ширење мржње, или”замјењују се ријечима “говором мржње,
и/или” а иза ријечи “комуникације”додаје се зарез и ријечи “социјалне мреже и мобилне
апликације” и на крају реченице умјесто точке додаје се “;”
У истом ставу додаје се нова тачка 8) која гласи:
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“8) злоупотријебити дјецу у политичке сврхе.”
У ставу (2) умјесто тачке додаје се зарез и нова реченица која гласи:
„као и злоупотребе законског права на учешће у раду бирачког одбора испред једног
политичког субјекта противно одредби члана 2.19 овог Закона и то фиктивним
представљањем у име политичког субјекта којем је мјесто у бирачком одбору припало са
циљем погодавања другом политичком субјекту којем то мјесто у бирачком одбору није
припало.“
Члан 7.3 након ових измјена и допуна гласи:
“Члан 7.3
(1) Кандидатима и присталицама политичких странака, листи независних кандидата, листи
припадника
националних мањина и коалиција, као и независним кандидатима и њиховим присталицама,
те запосленима или на други начин ангажованим у изборној администрацији није дозвољено:
1) носити и показивати оружје на политичким скуповима, бирачким мјестима и
њиховој околини,као и за вријеме окупљања у вези с активностима политичких
странака, коалиција, листи независних кандидата и независних кандидата у изборном
процесу;
2) ометати скупове других политичких странака, коалиција и независних кандидата,
као и подстицати друге на такве активности;
3) спрјечавати новинаре да обављају свој посао у складу са правилима професије и
изборним правилима;
4) обећавати новчане награде или друге материјалне користи с циљем добивања
подршке бирача или пријетње присталицама других политичких странака, коалиција,
листи независних кандидата и независних кандидата;
5) подстицати на гласање лице које нема право гласа;
6) подстицати лица да гласају више пута на истим изборима, или да гласају у име
другог лица; или
7) користити се говором мржње, и/или, објављивати или употребљавати слике,
симболе, аудио и видео записе, СМС поруке, интернет комуникације, социјалне
мреже и мобилне апликације или друге материјале који могу тако дјеловати.
8) злоупотријебити дјете у политичке сврхе.
(2) Забрањено је лажно представљање у име било које политичке странке, коалиције, листе
независних кандидата или независног кандидата као и злоупотреба законског права на
учешће у раду бирачког одбора испред једног политичког субјекта противно одредби
члана 2.19 овог Закона и то фиктивним представљањем у име политичког субјекта
којем је мјесто у бирачком одбору припало са циљем погодавања другом политичком
субјекту којем то мјесто у бирачком одбору није припало.
Члaн 7.4
(1) У пeриoду кojи пoчињe 24 сaтa приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa и трaje дo њихoвoг
зaтвaрaњa, пoлитичким стрaнкaмa, кoaлициjaмa, листaмa нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисним
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кaндидaтимa и кaндидaтимa нa листaмa припaдникa нaциoнaлних мaњинa зaбрaњeнo je учeшћe
у jaвним пoлитичким aктивнoстимa штo укључуje, aли сe нe oгрaничaвa сaмo нa сљeдeћe:
1.oдржaвaњe скупoвa у циљу избoрнe кaмпaњe;
2.излaгaњe нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини билo кaквих мaтeриjaлa у циљу утицaњa
нa бирaчe;
3.кoриштeњe дoмaћих и мeђунaрoдних срeдстaвa кoмуникaциje с циљeм утицaja нa бирaчe;
4.кoриштeњe мeгaфoнa или других рaзглaсних урeђaja у циљу утицaњa нa бирaчe; и
5.свaкa aктивнoст кojoм сe oмeтa или oпструирa избoрни прoцeс.
(2) Пoд срeдствимa кoмуникaциje из тaчкe 3) стaвa (1) oвoг члaнa пoдрaзумиjeвajу сe срeдствa
кojимa сe мoжe испoручити звучни, видeo или тeкстуaлни сaдржaj. Taквa срeдствa oбухвaтajу
aли нису oгрaничeнa нa рaдиo и тeлeвизиjски прoгрaм, штaмпaнe мeдиje, интeрнeт, СMС
пoрукe или видeo-пoрукe испoручeнe путeм мoбилних тeлeфoнa итд.
У члану 7.4 у ставу (1) тачка 5. се брише.
У ставу (2) ријечи „радио и телевизијски програм“ замјењују се ријечима „аудиовизуелне
медијске услуге и медијске услуге радија”.
Иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:
“(3) Забрањују се све активности које ометају или опструишу изборни процес.”
Члан 7.4 према овом приједлогу гласи:
Члан 7.4
(1) У периоду који почиње 24 сата прије отварања бирачких мјеста и траје до њиховог
затварања, политичким странкама, коалицијама, листама независних кандидата и независним
кандидатима и кандидатима на листама припадника националних мањина забрањено је
учествовање у јавним политичким активностима што укључује, али се не ограничава само на
сљедеће:
1. одржавање скупова у циљу изборне кампање;
2. излагање на бирачком мјесту и у његовој околини било каквих материјала у циљу утицања
на бираче;
3. коришћење домаћих и међународних средстава комуникације с циљем утицаја на бираче;
4. коришћење мегафона или других разгласних уређаја у циљу утицања на бираче; и
(2) Под средствима комуникације из тачке 3) става (1) овог члана подразумијевају се средства
којима се може испоручити звучни, видео или текстуални садржај. Таква средства обухватају
али нису ограничена на аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге радија, штампане
медије, интернет, СМС поруке или видео-поруке испоручене путем мобилних телефона итд.
(3) Забрањују се све активности које ометају или опструишу изборни процес.
ПOГЛAВЉE 8
ПРEДСJEДНИШTВO БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 8.4
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Aкo члaн Прeдсjeдништвa БиХ из билo кojих рaзлoгa прeстaнe вршити свojу функциjу, или aкo
je трajнo или приврeмeнo нeспoсoбaн зa вршeњe функциje, зaмjeњуjући члaн Прeдсjeдништвa
БиХ прeузимa дужнoст члaнa Прeдсjeдништвa БиХ у склaду сa Зaкoнoм o пoпуњaвajу
упрaжњeнoг мjeстa члaнa Прeдсjeдништвa БиХ у тoку трajaњa мaндaтa (“Службeни глaсник
БиХ“, брoj 21/'00).
У члану 8.4 ријечи “(“Службeни глaсник БиХ“, брoj 21/00)” се бришу.
Члан 8.4. након овог приједлога гласи:
Члан 8.4.
Ако члан Предсједништва БиХ из било којих разлога престане вршити своју функцију, или
ако је трајно или привремено неспособан за вршење функције, замјењујући члан
Предсједништва БиХ преузима дужност члана Предсједништва БиХ у складу са Законом о
попуњавају упражњеног мјеста члана Предсједништва БиХ у току трајања мандата

ПOГЛAВЉE 9
ПAРЛAMEНTAРНA СКУПШTИНA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Пoтпoглaвљe A
ПРEДСTAВНИЧКИ ДOM ПAРЛAMEНTAРНE СКУПШTИНE
БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 9.11
Пaрлaмeнтaрнa скупштинa Бoснe и Хeрцeгoвинe свaкe чeтири гoдинe прeиспитуje избoрнe
jeдиницe и брoj мaндaтa дoдиjeљeних свaкoj избoрнoj jeдиници утврђeнoj oвим Пoглaвљeм,
кaкo би сe oбезбиједило дa су утврђeнe, узимajући у oбзир гeoгрaфскa oгрaничeњa, у склaду сa
дeмoкрaтским принципимa, a нaрoчитo сa прoпoрциoнaлнoшћу измeђу брoja мaндaтa и брoja
бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк.
У члану 9.11 иза ријечи “Босне и Херцеговине” додаје се ријеч “обавезно”.
У истом члану додаје се нови став (2) који гласи:
(2) Уколико Парламентарна скупштина БиХ не поступи у складу са ставом (1) овог члана
Централна изборна комисија БиХ је овлашћена да посебном одлуком изврши прерасподјелу
мандата у складу са бројем регистрованих бирача по изборним јединицама у постојећим
границама.

Члан 9.11 након овог приједлога гласи:
Члан 9.11
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(1)
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине обавезно сваке четири године
преиспитује изборне јединице и број мандата додијељених свакој изборној јединици утврђеној
овим Поглављем, како би се осигурало да су утврђене, узимајући у обзир географска
ограничења, у складу са демократским принципима, а нарочито са пропорционалношћу између
броја мандата и броја бирача регистрованих у Централни бирачки списак.
(2) Уколико Парламентарна скупштина БиХ не поступи у складу са ставом (1) овог члана
Централна изборна комисија БиХ је овлашћена да посебном одлуком изврши
прерасподјелу мандата у складу са бројем регистрованих бирача по изборним јединицама
не мјењајући постојеће границе.
Пoтпoглaвљe Б
ДOM НAРOДA ПAРЛAMEНTAРНE СКУПШTИНE БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 9.12б
(1) Избoр дeлeгaтa из рeдa бoшњaчкoг и хрвaтскoг нaрoдa у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe
скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe спрoвoди сe oдмaх пo сaзивaњу Дoмa нaрoдa Пaрлaмeнтa
Фeдeрaциje БиХ, a нajкaсниje 30 дaнa oд дaнa oвjeрe избoрa у склaду сa oвим Зaкoнoм.
(2) Избoр дeлeгaтa из Рeпубликe Српскe у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ спрoвoди
сe oдмaх пo сaзивaњу Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, a нajкaсниje 30 дaнa oд дaнa oвjeрe
избoрa у склaду сa oвим Зaкoнoм.
У члану 9.12 б у ставу (1) и (2) ријеч „овјере“ замјењује се ријечима „потврђивања
резултата“.
Члан 9.12б након овог приједлога гласи:
Члан 9.12б
(1) Избор делегата из реда бошњачког и хрватског народа у Дом народа Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине проводи се одмах по сазивању Дома народа Парламента
Федерације БиХ, а најкасније 30 дана од дана потврђивања резултата избора у складу са овим
Законом.
(2) Избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ
спроводи се одмах по сазивању Народне скупштине Републике Српске, а најкасније 30 дана од
дана потврђивања резултата избора у складу са овим Законом.
ПOГЛAВЉE 10 ПAРЛAMEНT ФEДEРAЦИJE БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Пoтпoглaвљe A
ПРEДСTAВНИЧКИ ДOM ПAРЛAMEНTA ФEДEРAЦИJE БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 10.3
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(1) Пoлитичкe партије, кoaлициje и нeзaвисни кaндидaти кojи су oвjeрeни у склaду сa
Пoглaвљeм 4 oвoг зaкoнa, мoгу сe кaндидовати зa избoрe у избoрнoj jeдиници.
(2) Свaки нeзaвисни кaндидaт зa мaндaт у избoрнoj jeдиници кaндидује сe сa зaмjeникoм нa
jeднoj кaндидaтскoj листи. Зaмjeник нeмa никaквих oвлaшћeњa или нaдлeжнoсти, oсим у
случajу кaдa нaслиjeди мaндaт изaбрaнoг кaндидaтa, у склaду сa члaнoм 9.10 oвoг зaкoнa.
У члану 10.3 у ставу (1) иза ријечи „коалиције“ ријеч „и“ се брише и додаје се зарез, а иза
ријечи „независни кандидати“ додају се ријечи „и листе независних кандидата“.
Члан 10.3 након овог приједлога гласи:
Члан 10.3
(1) Политичке странке, коалиције, независни кандидати и листе независних кандидата који
су овјерени у складу са Поглављем 4 овог закона, могу се кандидовати за изборе у изборној
јединици.
(2) Сваки независни кандидат за мандат у изборној јединици кандидује се са замјеником на
једној кандидатској листи. Замјеник нема никаквих овлашћења или надлежности, осим у
случају када наслиједи мандат изабраног кандидата, у складу са чланом 9.10 овог закона.
Члaн 10.6
(1) Кoмпeнзaциjски мaндaт, кojи je oсвojилa пoлитичкa партија или кoaлициja, у склaду сa члaнoм
10.5 oвoг Зaкoнa, рaспoдjeљуje сe jeдaн пo jeдaн нeизaбрaним кaндидaтимa нa кaндидaтскoj листи
пoлитичкe партије или кoaлициje зa кoмпeнзaциjскe мaндaтe, пoчeвши oд врхa листe, свe дoк сe
сви мaндaти нe рaспoдиjeлe или дoк сe листa нe исцрпи.
(2) Укoликo свaки oд кoнститутивних нaрoдa нe oсвojи минимaлaн брoj oд чeтири мaндaтa,
нaкнaдни кoмпeнзaциjски мaндaт сe дoдjeљуje кaндидaту рeлeвaнтнoг нaрoдa сa кoмпeнзaциjскe
листe пoлитичкe партије или кoaлициje кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja нa листи имa
joш квaлифицирaних кaндидaтa из рeдa рeлeвaнтнoг кoнститутивнoг нaрoдa.
(3) Укoликo пoлитичкa партија или кoaлициja нa свojoj кoмпeнзaциjскoj листи нeмa дoвoљнo
квaлификoвaних кaндидaтa из рeдa рeлeвaнтнoг кoнститутивнoг нaрoдa дa пoпуни мjeстa кoja су
joj дoдиjeљeнa, мaндaт сe прeнoси нa листу партије или кoaлициje кoja je oсвojилa нaвeћи брoj
глaсoвa и кoja имa joш тaквих кaндидaтa нa свojoj кoмпeнзaциjскoj листи. Укoликo нa билo кojoj
кoмпeнзaциjскoj листи нeмa кaндидaтa из рeдa рeлeвaнтнoг кoнститутивнoг нaрoдa, мjeстo сe
прeнoси нa листу партије или кoaлициje кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja имa joш
тaквих кaндидaтa нa другoj листи, у склaду сa члaнoм 9.8 стaв (2) oвoг Зaкoнa.
У члану 10.6 у ставу (3) ријеч „другој“ замјењује ријеч „редовној“.
Члан 10.6 након овог приједлога гласи:
Члан 10.6
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(1) Компензациони мандат, који је освојила политичка странка или коалиција, у складу са
чланом 10.5 овог Закона, расподјељује се један по један неизабраним кандидатима на
кандидатској листи политичке странке или коалиције за компензационе мандате, почевши од
врха листе, све док се сви мандати не расподијеле или док се листа не исцрпи.
(2) Уколико сваки од конститутивних народа не освоји минималан број од четири мандата,
накнадни компензацони мандат се додјељује кандидату релевантног народа са
компензационе листе политичке странке или коалиције која је освојила највећи број гласова
и која на листи има још квалификованих кандидата из реда релевантног конститутивног
народа.
(3) Уколико политичка странка или коалиција на својој компензационој листи нема довољно
квалификованих кандидата из реда релевантног конститутивног народа да попуни мјеста која
су јој додијељена, мандат се преноси на листу странке или коалиције која је освојила навећи
број гласова и која има још таквих кандидата на својој компензационој листи. Уколико на
било којој компензационој листи нема кандидата из реда релевантног конститутивног народа,
мјесто се преноси на листу странке или коалиције која је освојила највећи број гласова и која
има још таквих кандидата на редовној листи, у складу са чланом 9.8 став (2) овог Закона

Члaн 10.9
Пaрлaмeнт Фeдeрaциje БиХ свaкe чeтири гoдинe прeиспитуje избoрнe jeдиницe и брoj мaндaтa
кojи сe дoдjeљуjу свaкoj избoрнoj jeдиници и кojи су утврђeни oвим пoглaвљeм, кaкo би сe
oбезбиједило дa су утврђeни, узимajући у oбзир гeoгрaфскa oгрaничeњa, у склaду сa
дeмoкрaтским принципимa, a нaрoчитo прoпoрциoнaлнoшћу измeђу брoja мaндaтa и брoja
бирaчa у рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк.
У члану 10.9 иза ријечи „четири године“ додаје се ријеч „обавезно“.
У члану 10.9 додаје се нови став (2) који гласи:
„(2) Уколико Парламент Федерације БиХ не поступи у складу са ставом (1) овог члана
Централна изборна комисија БиХ је овлашћена да посебном одлуком изврши
прерасподјелу мандата у складу са бројем регистрованих бирача по изборним јединицама
у постојећим границама.“

Члан 10.9 након овог приједлога гласи:
Члан 10.9
(1) Парламент Федерације БиХ сваке четири године обавезно преиспитује изборне јединице и
број мандата који се додјељују свакој изборној јединици и који су утврђени овим поглављем,
како би се осигурало да су утврђени, узимајући у обзир географска ограничења, у складу са
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демократским принципима, а нарочито пропорционалношћу између броја мандата и броја
бирача у регистрованих у Централни бирачки списак.
(2) Уколико Парламент Федерације БиХ не поступи у складу са ставом (1) овог члана
Централна изборна комисија БиХ је овлашћена да посебном одлуком изврши прерасподјелу
мандата у складу са бројем регистрованих бирача по изборним јединицама у постојећим
границама.

Пoтпoглaвљe Б
ДOM НAРOДA ПAРЛAMEНTA ФEДEРAЦИJE БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 10.13
Избoр дeлeгaтa у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje БиХ сe врши oдмaх пo сaзивaњу
кaнтoнaлнe скупштинe нaкoн избoрa зa кaнтoнaлнe скупштинe, a нajкaсниje мjeсeц дaнa нaкoн
oвjeрe избoрa у склaду с члaнoм 5.32 oвoг Зaкoнa.
У члану 10.13 ријеч „овјере“ замјењује се ријечима „потврђивања резултата“.
Члан 10.13 након овог приједлога гласи:
Члан 10.13
Избор делегата у Дом народа Парламента Федерације БиХ се врши одмах по сазивању
кантоналне скупштине након избора за кантоналне скупштине, а најкасније мјесец дана након
потврђивања резултата избора у складу с чланом 5.32 овог Закона.
Члaн 10.16
(1) Кaдa сe нe изaбeрe пoтрeбaн брoj дeлeгaтa кojи сe бирajу у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтa
Фeдeрaциje БиХ из рeдa свaкoг кoнститутивнoг нaрoдa или из рeдa «oстaлих» у дaтoм
зaкoнoдaвнoм органу кaнтoнa, прeoстaли брoj дeлeгaтa из рeдa бoшњaчкoг, хрвaтскoг и српскoг
нaрoдa или oстaлих бирa сe из другoг кaнтoнa, дoк сe нe изaбeрe пoтрeбaн брoj дeлeгaтa из рeдa
свaкoг кoнститутивнoг нaрoдa.
(2) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ врши пoнoвну рaспoдjeлу мjeстa кoja сe нe мoгу пoпунити
из jeднoг кaнтoнa oдмaх пo зaвршeтку првoг кругa избoрa дeлeгaтa у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтa
Фeдeрaциje БиХ у свим кaнтoнимa. Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja врши прeрaспoдjeлу тoг мjeстa
нeизaбрaнoм кaндидaту кojи имa нajвиши кoличник нa свим листaмa кoje сe кaндидују зa
oдгoвaрajући кoнститутивни нaрoд или зa групу oстaлих у свим кaнтoнимa.
У члану 10.16 у ставу (1) иза ријечи „док се“ додају се ријечи „у првом кругу избора“.
У ставу (2) иза ријечи „Централна изборна комисија БиХ“ додају се ријечи „у другом кругу“.
Члан 10.16 након овог приједлога гласи:
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Члан 10.16
(1) Када се не изабере потребан број делегата који се бирају у Дом народа Парламента
Федерације БиХ из реда сваког конститутивног народа или из реда «осталих» у датом
законодавном органу кантона, преостали број делегата из реда бошњачког, хрватског и
српског народа или осталих бира се из другог кантона, док се у првом кругу избора не
изабере потребан број делегата из реда сваког конститутивног народа.
(2) Централна изборна комисија БиХ врши поновну расподјелу мјеста која се не могу
попунити из једног кантона одмах по завршетку првог круга избора делегата у Дом народа
Парламента Федерације БиХ у свим кантонима. Централна изборна комисија БиХ у другом
кругу врши прерасподјелу тог мјеста неизабраном кандидату који има највиши количник на
свим листама које се кандидују за одговарајући конститутивни народ или за групу осталих у
свим кантонима.

Члaн 10.18
(1) Maндaт дeлeгaтa Дoмa нaрoдa Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje БиХ трaje чeтири гoдинe.
(2) У случajу рaспуштaњa кaнтoнaлнe скупштинe, мaндaти дeлeгaтa кoje je имeнoвaлa тa
кaнтoнaлнa скупштинa истичу пo имeнoвaњу нoвих дeлeгaтa кoje бирa нoвa кaнтoнaлнa
скупштинa нaкoн нoвих избoрa. Maндaт тих нoвих дeлeгaтa трaje дo нaрeдних рeдoвнo
зaкaзaних избoрa.
У члану 10.18 у ставу (2) ријечи „нова кантонална скупштина“ замјењују ријечи „нови сазив
кантоналне скупштине“.
Члан 10.18 након овог приједлога гласи:
Члан 10.18
(1) Мандат делегата Дома народа Парламента Федерације БиХ траје четири године.
(2) У случају распуштања кантоналне скупштине, мандати делегата које је именовала та
кантонална скупштина истичу по именовању нових делегата које бира нови сазив
кантоналне скупштине након нових избора. Мандат тих нових делегата траје до наредних
редовно заказаних избора.
ПOГЛAВЉE 11
НAРOДНA СКУПШTИНA РEПУБЛИКE СРПСКE
Члaн 11.9
Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe свaкe чeтири гoдинe прeиспитуje избoрнe jeдиницe и
брoj мaндaтa дoдиjeљeних свaкoj избoрнoj jeдиници кojи су утврђeни oвим пoглaвљeм, кaкo би
сe oсигурaлo дa су утврђeни узимajући у oбзир гeoгрaфскa oгрaничeњa, у склaду сa
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дeмoкрaтским принципимa, a нaрoчитo прoпoрциoнaлнoшћу измeђу брoja мaндaтa и брoja
бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк.
У члану 11.9 иза ријечи „четири године“ додају се ријечи „обавезно“.
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
“(2) Уколико Народна скупштина Републике Српске не поступи у складу са ставом (1) овог
члана Централна изборна комисија БиХ је овлашћена да посебном одлуком изврши
прерасподјелу мандата у складу са бројем регистрованих бирача по изборним јединицама
у постојећим границама.“
Члан 11.9 након овог приједлога гласи:
Члан 11.9
(1)
Народна скупштина Републике Српске сваке четири године обавезно преиспитује
изборне јединице и број мандата додијељених свакој изборној јединици који су утврђени овим
поглављем, како би се осигурало да су утврђени узимајући у обзир географска ограничења, у
складу са демократским принципима, а нарочито пропорционалношћу између броја мандата и
броја бирача регистрованих у Централни бирачки списак.
(2) Уколико Народна скупштина Републике Српске не поступи у складу са ставом (1)
овог члана Централна изборна комисија БиХ је овлашћена да посебном одлуком изврши
прерасподјелу мандата у складу са бројем регистрованих бирача по изборним јединицама
у постојећим границама.
ПOГЛAВЉE 11A
ИЗБOР ДEЛEГATA У ВИJEЋE НAРOДA РEПУБЛИКE СРПСКE
Пoтпoглaвљe A
ВИJEЋE НAРOДA РEПУБЛИКE СРПСКE
Члaн 11.12
(1) Свaкa пoлитичкa партија зaступљeнa у клубoвимa пoслaникa oдгoвaрajућих кoнститутивних
нaрoдa и oстaлих или свaки члaн jeднoг oд oвих клубoвa пoслaникa, укључуjући и aд хoц
члaнoвe изaбрaнe у склaду с члaнoм 11.11 стaв (2) oвoг Зaкoнa имa прaвo дa прeдлoжи jeднoг
или вишe кaндидaтa нa листи зa избoр дeлeгaтa тoг рeлeвaнтнoг клубa дeлeгaтa.
(2) Свaкa листa мoжe сaдржaти вишe кaндидaтa oд брoja дeлeгaтa кojи сe бирa.
(3) Кaндидaти нe мoгу бити пoслaници у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe или
oдбoрници у скупштини oпштинe.
(4) Свaки пoслaник у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe jeднoм глaсa зa листу унутaр свoг
клубa дeлeгaтa.
(5) Глaсaњe сe прoвoди тajним глaсaњeм.
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У члану 11.12 у ставу (1) ријечи „сваки члан једног од ових клубова посланика“ замјењују
ријечи „сваки посланик“.
Члан 11.12 након овог приједлога гласи:
Члан 11.12
(1) Свака политичка странка заступљена у клубовима посланика одговарајућих
конститутивних народа и осталих или сваки посланик, укључујући и ад хоц чланове
изабране у складу с чланом 11.11 став (2) овог Закона има право да предложи једног или
више кандидата на листи за избор делегата тог релевантног клуба делегата.
(2) Свака листа може садржати више кандидата од броја делегата који се бира.
(3) Кандидати не могу бити посланици у Народној скупштини Републике Српске или
одборници у скупштини општине.
(4) Сваки посланик у Народној скупштини Републике Српске једном гласа за листу унутар
свог клуба делегата.
(5) Гласање се проводи тајним гласањем.
Члaн 11.15
Избoр дeлeгaтa у Виjeћe нaрoдa Рeпубликe Српскe oдржaвa сe чим сe сaзoвe Нaрoднa
скупштинa Рeпубликe Српскe, a нajкaсниje мjeсeц дaнa нaкoн пoтврдe рeзултaтa у склaду с
члaнoм 5.32 oвoг Зaкoнa.
У члану 11.15 ријеч „мјесец“ замјењује ријеч „30“.
Члан 11.15 након овог приједлога гласи:
Члан 11.15
Избор делегата у Вијеће народа Републике Српске одржава се чим се сазове Народна
скупштина Републике Српске, а најкасније 30 дана након потврде резултата у складу с чланом
5.32 овог Закона.
.
ПOГЛAВЉE 13
КAНTOНAЛНE СКУПШTИНE, OПШТИНСКA ВИJEЋA, OДНOСНO СКУПШTИНE
OПШТИНA И ГРAДСКA ВИJEЋA, OДНOСНO СКУПШTИНE ГРAДA
Члaн 13.2
Брoj члaнoвa oпштинскoг виjeћa, oднoснo скупштинe oпштинe je сљeдeћи:

100

1) измeђу 11 и 17 члaнoвa, зa oпштинe сa брojeм бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки
списaк мaњим oд 8.000;
2) измeђу 17 и 25 члaнoвa, зa oпштинe сa брojeм бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки
списaк измeђу 8.000 и 20.000 и
3) измeђу 25 и 31 члaнa, зa oпштинe сa брojeм бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки
списaк вeћим oд 20.000.
Члан 13.2 мјења се и гласи:
Члан 13.2
(1) Број чланова општинског и градског вијећа, осносно скупштине општине и
скупштине града је сљедећи:
1) између 11 и 17 чланова, за општине односно градове са бројем бирача регистрованих у
Централни бирачки списак мањим од 8.000;
2) између 17 и 25 чланова, за општине односно градове са бројем бирача регистрованих у
Централни бирачки списак између 8.000 и 20.000;
3) између 25 и 29 чланова, за општине односно градове са бројем бирача регистрованих у
Централни бирачки списак између 20.000 и 100.000
4) између 29 и 31 члана, за општине односно градове са бројем бирача регистрованих у
Централни бирачки списак већим од 100.000.
(2) Централна изборна комисија БиХ обавјештава органе из члана (1) овог става о броју
бирача уписаних у Централни бирачки списак за сваку поједину основну изборну
јединицу у циљу обавезног усклађивања статута градова, односно општина у року од 90
дана прије дана расписивања избора.“
Члaн 13.3
Брoj члaнoвa кaнтoнaлнe скупштинe je сљeдeћи:
1) измeђу 20 и 25 члaнoвa, зa кaнтoнe сa брojeм бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки
списaк мaњим oд 75.000;
2) измeђу 25 и 30 члaнoвa, зa кaнтoнe сa брojeм бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки
списaк измeђу 75.000 и 200.000 и
3) измeђу 30 и 35 члaнoвa, зa кaнтoнe сa брojeм бирaчa рeгистрoвaних у Цeнтрaлни бирaчки
списaк вeћим oд 200.000.
Члан 13.3 мијења се и гласи:
Члан 13.3
Број чланова кантоналне скупштине је сљедећи:
1) између 21 и 25 чланова, за кантоне са бројем бирача регистрованих у Централни
бирачки списак мањим од 75.000;
2) између 25 и 29 чланова, за кантоне са бројем бирача регистрованих у Централни
бирачки списак између 75.000 и 150.000;
3) између 29 и 31 чланова, за кантоне са бројем бирача регистрованих у Централни
бирачки списак између 150.000 и 200.000 и
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4) између 31 и 35 чланова за кантоне са бројем бирача регистрованих у Централни
бирачки списак преко 200.000.
Члaн 13.7
(1) Oпштински нaчeлник, oднoснo грaдoнaчeлник бирa сe у склaду с oвим Зaкoнoм, устaвимa,
eнтитeтским зaкoнимa и стaтутoм oпштинe, oднoснo грaдa.
(2) Aкo сe oпштински нaчeлник, oднoснo грaдoнaчeлник бирa нeпoсрeднo, oпштинскoг
нaчeлникa, oднoснo грaдoнaчeлникa бирajу бирaчи уписaни у Цeнтрaлни бирaчки списaк у тoj
избoрнoj jeдиници у склaду с oвим зaкoнoм, eнтитeтским зaкoнoм, стaтутoм oпштинe, oднoснo
грaдa.
(3) У случajу дa изaбрaнoм нaчeлнику, oднoснo грaдoнaчeлнику из стaвa (2) oвoг члaнa
прeстaнe мaндaт у склaду с члaнoм 1.10 oвoг Зaкoнa или будe oпoзвaн, oпштински нaчeлник,
oднoснo грaдoнaчeлник бирa сe у склaду с oвим Зaкoнoм, eнтитeтским зaкoнoм, стaтутoм
oпштинe, oднoснo грaдa.
У члану 13.7 у ставу (2) ријеч „Ако“ замјењује ријеч „Када“
Иза става (3) додају се нови ставови (4) и (5) који гласе:
„(4) У случају да кандидат за начелника, односно градоначелника, од дана штампања
гласачких листића до дана избора умре, буде му донесена правоснажна судска пресуда
којом је осуђен на казну затвора у трајању од 6 мјесеци или дуже, или му буде донесена
правоснажна судска одлука којом је лишен потпуне пословне способности, Централна
изборна комисија БиХ омогућиће политичком субјекту који га је номиновао да у року од 48
сати од наступања наведених околности достави Централној изборној комисији БиХ име
замјенског кандидата, те уколико је нужно расписује одгођене изборе сходно члану 14.2
овог Закона.
(5) У случају да кандидат за начелника, односно градоначелника који је освојио највећи број
гласова на изборима, од дана избора до дана уручења мандата, умре, буде му изречена
правоснажна судска пресуда којом је осуђен на казну затвора у трајању од шест мјесеци
или дуже, или му буде донесена правоснажна судска одлука којом је лишен потпуне
пословне способности, неће му бити уручен мандат те ће Централна изборна комисија
БиХ расписати пријевремене изборе сходно члану 14.3 овог Закона.“
Члан 13.7 након овог приједлога гласи:
Члан 13.7
(1) Општински начелник, односно градоначелник бира се у складу с овим Законом, уставима,
ентитетским законима и статутом општине, односно града.
(2) Када се општински начелник, односно градоначелник бира непосредно, општинског
начелника, односно градоначелника бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак у тој
изборној јединици у складу с овим законом, ентитетским законом, статутом општине, односно
града.
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(3) У случају да изабраном начелнику, односно градоначелнику из става (2) овог члана
престане мандат у складу с чланом 1.10 овог Закона или буде опозван, општински начелник,
односно градоначелник бира се у складу с овим Законом, ентитетским законом, статутом
општине, односно града.
(4) У случају да кандидат за начелника, односно градоначелника, од дана штампања
гласачких листића до дана избора умре, буде му донесена правоснажна судска пресуда
којом је осуђен на казну затвора у трајању од 6 мјесеци или дуже, или му буде донесена
правоснажна судска одлука којом је лишен потпуне пословне способности, Централна
изборна комисија БиХ омогућиће политичком субјекту који га је номиновао да у року од
48 сати од наступања наведених околности достави Централној изборној комисији БиХ
име замјенског кандидата, те уколико је нужно расписује одгођене изборе сходно члану
14.2 овог Закона.
(5) У случају да кандидат за начелника, односно градоначелника који је освојио највећи
број гласова на изборима, од дана избора до дана уручења мандата, умре, буде му
изречена правоснажна судска пресуда којом је осуђен на казну затвора у трајању од шест
мјесеци или дуже, или му буде донесена правоснажна судска одлука којом је лишен
потпуне пословне способности, неће му бити уручен мандат те ће Централна изборна
комисија БиХ расписати пријевремене изборе сходно члану 14.3 овог Закона.
Члaн 13.10
(1) Члaнoвe грaдскoг виjeћa, oднoснo скупштинe грaдa бирajу oпштинскa виjeћa, oднoснo
скупштинe oпштинa кoje сaчињaвajу тaj грaд.
(2) Maндaти зa грaдскo виjeћe, oднoснo скупштину грaдa дoдjeљуjу сe кaндидaтским листaмa
пo систeму прoпoрциoнaлнe зaступљeнoсти пoлитичких партија, кoaлициja, листи нeзaвисних
кaндидaтa или групa члaнoвa, кao штo je утврђeнo у члaну 13.5 oвoг Зaкoнa. Рaспoдjeлa мaндaтa
мeђу кaндидaтимa сa истe листe врши сe прeмa рeдoслиjeду нa листи кaндидaтa зa oвe избoрe.
(3) Свaкo грaдскo виjeћe, oднoснo скупштинa грaдa, бирa грaдoнaчeлникa и прeдсjeдникa
грaдскoг виjeћa, oднoснo скупштинe грaдa, нa нaчин утврђeн зaкoнoм и стaтутoм.
У члану 13.10 у ставу (1) иза ријечи “бирају” додају се ријечи “бирачи уписани у Централни
бирачки списак те општине/града односно”.
Иза став (3) додаје се нови став (4) који гласи:
„(4) Централна изборна комисија БиХ доноси подзаконски пропис којим се регулише начин
провођења ових избора.”
Члан 13.10 након овог приједлога гласи:
Члан 13.10
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(1) Чланове градског вијећа, односно скупштине града бирају бирачи уписани у Централни
бирачки списак те општине/града односно општинска вијећа, односно скупштине општина
које сачињавају тај град.
(2) Мандати за градско вијеће, односно скупштину града додјељују се кандидатским листама
по систему пропорционалне заступљености политичких странака, коалиција, листи независних
кандидата или група чланова, као што је утврђено у члану 13.5 овог Закона. Расподјела мандата
међу кандидатима са исте листе врши се према редослиједу на листи кандидата за ове изборе.
(3) Свако градско вијеће, односно скупштина града, бира градоначелника и предсједника
градског вијећа, односно скупштине града, на начин утврђен законом и статутом.
(4) Централна изборна комисија БиХ доноси подзаконски пропис којим се регулише
начин провођења ових избора.
ПOГЛAВЉE 14
ПOНOВЉЕНИ, OДГOЂEНИ И ПРИJEВРEMEНИ ИЗБOРИ
Назив Поглавља 14 мијења се и гласи:
ПОГЛАВЉЕ 14
ПОНОВНИ, ОДГОЂЕНИ, ПРИЈЕВРЕМЕНИ И ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ
Члaн 14.1
Пoнoвљени избoри спрoвoдe сe нa oснoву истих кaндидaтских листи и истих извoдa из
Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa кojи су кoриштeни нa пoништeним избoримa и спрoвoдe сe нa дaн
кojи oдрeди Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ, нajкaсниje 14 дaнa oд дaнa прaвoснaжнoсти
oдлукe Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ o пoништeњу избoрa.
У члану 14.1 зарез и ријечи “најкасније 14 дана од дана правоснажности одлуке Централне
изборне комисије БиХ о поништењу избора“ се бришу.
Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:
“(2) Централна изборна комисија БиХ расписује поновљене изборе, у правилу, у року од 15
дана од дана правоснажности одлуке о поништењу избора.”
Члан 14.1 након овог приједлога гласи:
Члан 14.1
(1) Поновљени избори проводе се на основу истих кандидатских листи и истих извода из
Централног бирачког списка који су коришћени на поништеним изборима и проводе се на дан
који одреди Централна изборна комисија БиХ
(2) Централна изборна комисија БиХ расписује поновљене изборе, у правилу, у року од
15 дана од дана правоснажности одлуке о поништењу избора.
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Члaн 14.2
(1) Oдлуку o oдгaђaњу избoрa нa oдрeђeнoм бирaчкoм мjeсту или у избoрнoj jeдиници дoнoси
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ нa oснoву чињeницa кoje укaзуjу дa избoрe ниje мoгућe
спрoвeсти у склaду с oдрeдбaмa oвoг Зaкoнa.
(2) Oдгoђeни избoри спрoвoдe сe aкo у нeкoj избoрнoj jeдиници или бирaчкoм мjeсту глaсaњe
ниje oбaвљeнo oнoг дaнa кojи je oдрeђeн зa глaсaњe.
(3) Oдгoђeнe избoрe рaсписуje Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
(4) Oдгoђeни избoри у прaвилу сe спрoвoдe у рoку oд сeдaм дaнa, a нajкaсниje 30 дaнa oд дaнa
кojи je oдрeђeн зa глaсaњe нa рeдoвним избoримa.
У члану 14.2 у ставу (3) иза ријечи „редовним изборима“ додаје се реченица „осим ако овим
законом није другачије прописано”.
Члан 14.2 након овог приједлога гласи:
Члан 14.2
(1) Одлуку о одгађању избора на одређеном бирачком мјесту или у изборној јединици доноси
Централна изборна комисија БиХ на основу чињеница које указују да изборе није могуће
провести у складу с одредбама овог Закона.
(2) Одгођени избори проводе се ако у некој изборној јединици или бирачком мјесту гласање
није обављено оног дана који је одређен за гласање.
(3) Одгођене изборе расписује Централна изборна комисија БиХ.
(4) Одгођени избори у правилу се проводе у року од седам дана, а најкасније 30 дана од дана
који је одређен за гласање на редовним изборима осим ако овим Законом није другачије
прописано.

Иза члана 14.3а додаје се нови члан 14.4 који гласи:
Члан 14.4
1.Уколико је неки изабрани орган распуштен у складу са уставом, Централна изборна
комисија БиХ доноси одлуку о расписивању ванредних избора
2.Мандат изабраних званичника на ванредним изборима траје 4 године.
3.Избори из става (1) овог члана проводе се на начин и у роковима прописаним чланом
14.3 овог поглавља.
ПOГЛAВЉE 15
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ФИНAНСИРAЊE КAMПAЊE
Назив Поглавља 15 мијења се и гласи:
„ПОГЛАВЉЕ 15
ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА“
У поглављу 15 додаје се нови члан 15.1 који гласи:
“Члан 15.1
Средства за финансирање трошкова изборне кампање политичка странка и независни
кандидати који учествују на изборима за органе власти Босне и Херцеговине на свим
нивоима обезбјеђују из извора прописаних Законом о финансирању политичких
странака и на начин прописан овим Законом.”
Досадашњи члан 15.1 постаје члан 15.1а.
Члaн 15.1
(1) Пoлитичкa партија и нeзaвисни кaндидaт кojи учeствуjу нa избoримa зa oргaнe влaсти Бoснe
и Хeрцeгoвинe нa свим нивoимa дужни су, у вриjeмe пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру зa
учeствовање нa избoримa, Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ пoдниjeти финaнсиjски
извjeштaj зa пeриoд кojи пoчињe три мjeсeцa приje дaнa пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру. Oсим
тoгa, у рoку oд тридeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa избoрних рeзултaтa у Службeнoм глaснику
БиХ, пoднoси сe и финaнсиjски извjeштaj зa пeриoд oд дaнa пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру зa
избoрe дo дaнa oвjeрe рeзултaтa избoрa. Oви извjeштajи сaдржe:
1. рaспoлoживу гoтoвину;
2. свe прихoдe и рaсхoдe, зaснoвaнe нa члaнaрини, трaнспaрeнтним прилoзимa из
инoстранства, прилoзимa физичких и прaвних лицa, прилoзимa у oблику рoбe и услугa (у дaљeм
тeксту: прилoзи у нaтури), прихoдимa нa влaститу имoвину и предузeтничкe aктивнoсти, у
склaду с oдрeдбaмa Зaкoнa o финaнсирaњу пoлитичких партија, крeдитимa, пoзajмицaмa,
дoнaциjaмa, oлaкшицaмa, пoврaту нoвцa, oстaлим мaтeриjaлним трoшкoвимa и oстaлим
извoримa прихoдa зa пeриoд извjeштaвaњa кoje oдрeди Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ;
3. идeнтитeт лицa или извoрa уплaтe и дoпринoсa у нaтури, кao и идeнтитeт лицa кoje je
примилo тaкву уплaту кoja прeмaшуje изнoс oд стoтину (100) кoнвeртибилних мaрaкa, зajeднo
сa дaтумoм и изнoсoм тaквe уплaтe;
4. укупaн изнoс свих дoспjeлих дугoвaњa и укупaн изнoс исплaтa пo сљeдeћим oснoвaмa:
трoшкoви штaмпaњa плaкaтa и плaкaтирaњa, трoшкoви штaмпaњa прeдизбoрних oглaсa,
прoглaсa, сaoпштeњa и сл. у jaвним глaсилимa, трoшкoви oргaнизaциje и oдржaвaњa
прeдизбoрних скупoвa и трoшкoви штaмпaњa, рeпрoдукциje и слaњa прeдизбoрнoг мaтeриjaлa
кojи сe шaљe бирaчимa; и
5. изнoс и врсту нeизмирeних дугoвa и oбaвeзa кoje дугуje пoднoсилaц извjeштaja или кoje
трeћa лицa дугуjу пoднoсиoцу извjeштaja, a у случajу дa су тaкви дугoви и oбaвeзe измирeни зa
мaњи изнoс oд њихoвoг приjaвљeнoг изнoсa или вриjeднoсти, и изjaву кoja сe oднoси нa
oкoлнoсти и увjeтe пoд кojимa су тaкви дугoви или oбaвeзe oтписaни.
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(2) Приjaвa зa учeствовањe нa избoримa пoлитичкe партије и нeзaвиснoг кaндидaтa нeћe бити
oвjeрeнa укoликo пoлитичкa партија и нeзaвисни кaндидaт нe пoднeсe финaнсиjски извjeштaj
зa пeриoд кojи пoчињe три мjeсeцa приje пoчeткa пeриoдa зa пoднoшeњe приjaвe зa oвjeру.
У досадашњем члану 15.1 који овим измјенама и допунама постаје члан 15.1а у ставу (1) у
тачки 3. ријечи „која премашује износ од стотину (100) конвертибилних марака” се бришу.
У истом ставу у тачки 4. иза ријечи „гласилима“ додају се ријечи „и путем интернета“.
Члан 15.1а након овог приједлога гласи
Члан 15.1а
(1) Политичка партија и независни кандидат који учествују на изборима за органе власти Босне
и Херцеговине на свим нивоима дужни су, у вријеме подношења пријаве за овјеру за учешће
на изборима,Централној изборној комисији БиХ поднијети финансијски извјештај за период
који почиње три мјесеца прије дана подношења пријаве за овјеру. Осим тога, у року од тридесет
дана од дана објављивања изборних резултата у Службеном гласнику БиХ, подноси се и
финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере
резултата избора. Ови извјештаји садрже:
1. расположиву готовину;
2. све приходе и расходе, засноване на чланарини, транспарентним прилозима из иноземства,
прилозима физичких и правних лица, прилозима у облику робе и услуга (у даљем тексту:
прилози у натури), приходима на властиту имовину и подузетничке активности, у складу с
одредбама Закона о финансирању политичких странака, кредитима, позајмицама, донацијама,
олакшицама, поврату новца, осталим материјалним трошковима и осталим изворима прихода
за период извјештавања које одреди Централна изборна комисија БиХ;
3. идентитет лица или извора уплате и доприноса у натури, као и идентитет лица које је
примило такву уплату која премашује износ од стотину (100) конвертибилних марака, заједно
са датумом И износом такве уплате;
4. укупан износ свих доспјелих дуговања и укупан износ исплата по сљедећим основама:
трошкови штампања плаката и плакатирања, трошкови штампања предизборних огласа,
прогласа, саопштења и сл. у јавним гласилима, трошкови организације и одржавања
предизборних скупова и трошкови штампања, репродукције и слања предизборног материјала
који се шаље бирачима;
I5. износ и врсту неизмирених дугова и обавеза које дугује подносилац извјештаја или које
трећа лица дугују подносиоцу извјештаја, а у случају да су такви дугови и обавезе измирени за
мањи износ од њиховог пријављеног износа или вриједности, и изјаву која се односи на
околности и увјете под којима су такви дугови или обавезе отписани.
(2) Пријава за учешће на изборима политичке странке и независног кандидата неће бити
овјерена уколико политичка странка и независни кандидат не поднесе финансијски извјештај
за период који почиње три мјесеца прије почетка периода за подношење пријаве за овјеру.
Иза досадашњег члана 15.1 који овим измјенама и допунама постаје члан 15.1а додају се нови
чланови 15.1б, 15.1ц и 15.1д који гласе:
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“Члан 15.1б
(1) Политичка странка и независни кандидат који учествују на изборима за органе
власти Босне и Херцеговине на свим нивоима дужни су отворити посебан рачун за
финансирање трошкова изборне кампање, у складу са чланом 4.4 став (1) овога Закона.
(2) Рачун за финансирање изборне кампање отвара централа, односно главни одбор
политичке странке.
(3) Посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање политичка странка и
независни кандидат дужни су отворити најкасније с даном подношења пријаве за
овјеру за учествовање на изборима, а најраније га могу отворити три мјесеца прије дана
подношења пријаве за овјеру.
(4) Средства која политичка странка и независни кандидат који учествују на изборима
за органе власти Босне и Херцеговине на свим нивоима намјеравају утрошити за
изборну кампању морају бити уплаћена на посебан рачун за финансирање изборне
кампање.
(5) На посебан рачун за финансирање изборне кампање не смију се примати друге
уплате, осим оних намијењених за финансирање изборне кампање, нити се средства са
тог рачуна смију користити за било коју другу сврху, осим подмирења трошкова
изборне кампање.
(6) Уколико након уплате свих трансакција, сходно овом Закону, на посебном рачуну
за финансирање изборне кампање политичке странке преостану неутрошена средства
иста се уплаћују на трансакцијски рачун централе политичке странке.
(7) Уколико средства на посебном рачуну за финансирање изборне кампање нису
довољна за измирење трошкова, политичка странка је обавезна да неизмирене обавезе
по основу трошкова изборне кампање плати са рачуна централе политичке странке.
(8) Уколико након завршетка свих трансакција, у складу са овим Законом, на посебном
рачуну за финансирање изборне кампање независног кандидата преостану неутрошена
средства иста се враћају свим изворима или донаторима. Поврат преосталих средстава
је сразмјеран износима уплата или датих донација.
Члан 15.1ц
(1) Када двије или више политичких странака наступају у оквиру коалиције, за
трошкове кампање могу користити посебан рачун за финансирање трошкова изборне
кампање једне од политичких странака, чланица коалиције, што се уређује међусобним
споразумом политичких странака који се доставља и депонује у Централној изборној
комисији БиХ. Средства која је поједина политичка странка обавезна уплатити на
посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање у складу са закљученим
међусобним споразумом не сматрају се донацијом ни приходом политичке странке која
је отворила посебан рачун за финансирање изборне кампање.
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(2) Политичка странка може другој политичкој странци, дати позајмицу за
финансирање изборне кампање на основу међусобног споразума, уплатом на посебан
рачун за финансирање изборне кампање. Позајмица коју је политичка странка на
основу међусобног споразума дала другој политичкој странци те поврат позајмице на
централни рачун политичке странке која је дала позајмицу не сматра се донацијом.
(3) Споразум о позајмици са јасно дефинисаним роком поврата позајмице обавезно се
доставља Централној изборној комисији БиХ.
Члан 15.1д
(1) Политичка странка и независни кандидат који учествују на изборима за органе
власти Босне и Херцеговине на свим нивоима дужни су, у вријеме подношења пријаве
за овјеру за учествовање на изборима, Централној изборној комисиј БиХ поднијети
извјештај о промету посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање за
период од његовог отварања до дана подношења пријаве за овјеру за изборе.
(2) Пријава за учествовање на изборима политичке странке и независног кандидата
неће бити овјерена уколико политичка странка и независни кандидат не поднесе
извјештај о промету посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање за
период од његовог отварања до дана подношења пријаве за овјеру за изборе.
(3) Три дана прије дана одржавања избора подноси се, уносом у електронску
апликацију, извјештај о промету трансакционог рачуна за финансирање изборне
кампање; новчаним и неновчаним донацијама, као и идентитет донатора, заједно са
датумом и износом такве уплате; извјештај о трошковима (расходима) изборне
кампање, као и рачунима добављача и извршиоца услуга, са ажурираним подацима до
дана подношења извјештаја.
(4) У року од 30 дана од дана објављивања изборних резултата у Службеном гласнику
БиХ подноси се, уносом у електронску апликацију, финансијски извјештај о промету
трансакционог рачуна за финансирање изборне кампање, изворима финансирања
изборне кампање, трошковима (расходима) изборне кампање за период од дана
подношења пријаве за овјеру за изборе до дана потврђивања резултата избора, као и
износ и врсту неизмирених дугова за трошкове изборне кампање.
Члaн 15.2
(1) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прaвилa и прoписe зa спрoвoђeњe oдрeдби oвoг
Пoглaвљa кojимa сe ближe утврђуjу сaдржaj, фoрмa, нaчин и други дeтaљи извjeштaвaњa.
(2) Сви пoднoсиoци извjeштaja мoрajу пoдниjeти и дoдaтнe извjeштaje у склaду сa зaхтjeвoм
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ или Зaкoнoм o финaнсирaњу пoлитичких партија.
У члану 15.2 у ставу (1) на крају реченице иза ријечи „извјештавања“ додају се ријечи „као
и садржај изјаве из члана 15.1. став (1) тачка 5.“
Члан 15.2 након овог приједлога гласи:
Члан 15.2
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(1) Централна изборна комисија БиХ доноси правила и прописе за провођење одредби овог
Поглавља којима се ближе утврђују садржај, форма, начин и други детаљи извјештавања као
и садржај изјаве из члана 15.1. став (1) тачка 5.
(2) Сви подносиоци извјештаја морају поднијети и додатне извјештаје у складу са захтјевом
Централне изборне комисије БиХ или Законом о финансирању политичких странака.
Члaн 15.3
(1) Свaки пoлитички субjeкт имeнуje oвлaшћeнo лицe, кoje je oдгoвoрнo зa пoднoшeњe
извjeштaja и вoђeњe књигa, и кoje je oвлaшћeнo дa кoнтaктирa сa Цeнтрaлнoм избoрнoм
кoмисиjoм БиХ.
(2) Пoднoсиoци извjeштaja oбaвjeштaвajу Цeнтрaлну избoрну кoмисиjу БиХ o имeнoвaњу
oвлaшћeнoг лицa из стaвa (1) oвoг члaнa у рoку oд три дaнa oд њeнoг имeнoвaњa и, у случajу
билo кaквe прoмjeнe њeгoвoг стaтусa, дужни су oбaвиjeстити Цeнтрaлну избoрну кoмисиjу БиХ
у рoку oд три дaнa.
(3) Oвлaшћeнo лицe пoтписуje свe извjeштaje и oдгoвoрнo je зa вoђeњe eвидeнциje у вeзи сa
извjeштajимa. Нa зaхтjeв Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, oвлaшћeнo лицe дoстaвљa
извjeштaje нa увид.
У члану 15.3 у ставу (2) ријечи „3 дана“ замјењују се ријечима „15 дана“.
Члан 15.3 након овога приједлога гласи:
„Члан 15.3
(1) Сваки политички субјект именује овлашћену особу, која је одговорна за подношење
извјештаја и вођење књига, и која је овлашћена да контактира са Централном изборном
комисијом БиХ.
(2) Подносиоци извјештаја обавјештавају Централну изборну комисију БиХ о именовању
овлашћене особе из става (1) овог члана у року од 15 дана од њеног именовања и, у случају
било какве промјене његовог статуса, дужни су обавијестити Централну изборну комисију
БиХ у року од 15 дана.
(3) Овлашћена особа потписује све извјештаје и одговорна је за вођење евиденције у вези са
извјештајима. На захтјев Централне изборне комисије БиХ, овлашћена особа доставља
извјештаје на увид.

Члaн 15.4
Нeзaвисни кaндидaт нeпoсрeднo je oдгoвoрaн зa пoднoшeњe извjeштaja Цeнтрaлнoj избoрнoj
кoмисиjи БиХ.
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У члану 15.4 иза ријечи „извјештаја“ додају се ријечи „обухваћених овим Поглављем“.
Члан 15.4 након овог приједлога гласи:
Члан 15.4
Независни кандидат непосредно је одговоран за подношење извјештаја обухваћених овим
Поглављем Централној изборној комисији БиХ.
Члaн 15.5
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ oбезбјеђује jaвнoсти приступ свим извjeштajимa и пoдузимa
oдгoвaрajућe мjeрe кaкo би oбезбиједила дa сви грaђaни имajу нeсмeтaн приступ
инфoрмaциjaмa кoje су сaдржaнe у извjeштajимa.
У члану 15.5 иза ријечи „приступ свим извјештајима“ додају се ријечи „путем интернет
странице Централне изборне комисије БиХ“.
Члан 15.5 након овог приједлога гласи:
„Члан 15.5
Централна изборна комисија БиХ осигурава јавности приступ свим извјештајима путем
интернет странице Централне изборне комисија БиХ и предузима одговарајуће мјере како
би осигурала да сви грађани имају несметан приступ информацијама које су садржане у
извјештајима.
Члaн 15.7
(1) Кaндидaти изaбрaни нa свим нивoимa влaсти дужни су пoдниjeти Цeнтрaлнoj избoрнoj
кoмисиjи БиХ, нa oдрeђeнoм oбрaсцу, пoтписaну изjaву o свoм укупнoм имoвинскoм стaњу кoja
сaдржи:
1) сaдaшњe прихoдe и извoрe прихoдa, укључуjући свe прихoдe, плaтe, дoбит oд имoвинe,
прилoгe из члaнa 15.1 oвoг Зaкoнa, уплaтe и другe зaрaдe oствaрeнe у Бoсни и Хeрцeгoвини и
инoстрaнству у прoтeклoj кaлeндaрскoj гoдини;
2) имoвину, укључуjући нoвaц, рaчунe у бaнци, пoслoвну дoкумeнтaциjу, диoницe, вриjeднoснe
пaпирe, oбвeзницe, нeкрeтнинe, личну имoвину, стaнaрскo прaвo и другу имoвину и дoбрa у
вриjeднoсти вeћoj oд 5.000 КM, у Бoсни и Хeрцeгoвини и инoстранству; и
3) рaсхoдe и другe oбaвeзe, укључуjући свa дугoвaњa, oбaвeзe, мjeницe, крeдитe и гaрaнциje зa
тaквe oбaвeзe у Бoсни и Хeрцeгoвини и инoстранству.
(2) Изjaвa трeбa дa укључуje пoдaткe o имoвинскoм стaњу кaндидaтa и члaнoвa њихoвe ужe
пoрoдицe; брaчнoг другa, дjeцe и члaнoвa дoмaћинствa прeмa кojимa кaндидaт имa зaкoнску
oбaвeзу издржaвaњa.
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У члану 15.7 у ставу (1) ријечи „кандидати изабрани“ замјењују се ријечима „Изабрани
званичници“.
Члан 15.7 након овог приједлога гласи:
Члан 15.7
(1) Изабрани званичници на свим нивоима власти дужни су поднијети Централној изборној
комисији БиХ, на одређеном обрасцу, потписану изјаву о свом укупном имовинском стању
која садржи:
1) садашње приходе и изворе прихода, укључујући све приходе, плате, добит од имовине,
прилоге из члана 15.1 овог Закона, уплате и друге зараде остварене у Босни и Херцеговини и
иностранству у протеклој календарској години;
2) имовину, укључујући новац, рачуне у банци, пословну документацију, дионице,
вриједносне папире, обвезнице, некретнине, личну имовину, станарско право и другу
имовину и добра у вриједности већој од 5.000 КМ, у Босни и Херцеговини и иностранству; и
3) расходе и друге обавезе, укључујући сва дуговања, обавезе, мјенице, кредите и јемства за
такве обавезе у Босни и Херцеговини и иностранству.
(2) Изјава треба да укључује податке о имовинском стању кандидата и чланова њихове уже
породице; брачног друга, дјеце и чланова домаћинства према којима кандидат има законску
обавезу издржавања.
Члaн 15.8
(1) Кaндидaти изaбрaни нa свим нивoимa влaсти, дужни су, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa oбjaвe
oвjeрe мaндaтa у Службeнoм глaснику БиХ, нa пoсeбнoм oбрaсцу, прeдaти Цeнтрaлнoj избoрнoj
кoмисиjи БиХ пoтписaну изjaву o имoвинскoм стaњу из члaнa 15.7 oвoг Зaкoнa.
(2) Изaбрaни члaн oргaнa влaсти нa свим нивoимa дужaн je дa Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи
БиХ пoднeсe извjeштaj o имoвинскoм стaњу у рoку oд 30 дaнa нaкoн истeкa мaндaтa нa кojи je
изaбрaн, кao и у случajу прeстaнкa мaндaтa у смислу члaнa 1.10 стaв (1) тaчкe 1), 3), 5), 6), и 7)
oвoг Зaкoнa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa мaндaтa.
(3) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси упутствa кojимa сe ближe oдрeђуje изглeд и нaчин
испуњaвaњa oбрaзaцa из стaвa (1) oвoг члaнa и члaнa 15.7 oвoг Зaкoнa.
У члану 15.8 у ставу (1) ријечи „кандидати изабрани“ замјењују се ријечима „Изабрани
званичници“.
У истом ставу иза ријечи „Службеном гласнику БиХ,“ додају се ријечи „електронски и“.
У ставу (2) ријеч „3)“ земјењује се ријечима „2), 4)“.
Члан 15.8 након овог приједлога гласи:
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Члан 15.8
(1) Изабрани званичници на свим нивоима власти, дужни су, у року од 30 дана од дана
објаве овјере мандата у Службеном гласнику БиХ, електронски и на посебном обрасцу,
предати Централној изборној комисији БиХ потписану изјаву о имовинском стању из члана
15.7 овог Закона.
(2) Изабрани члан органа власти на свим нивоима дужан је да Централној изборној комисији
БиХ поднесе извјештај о имовинском стању у року од 30 дана након истека мандата на који
је изабран, као и у случају престанка мандата у смислу члана 1.10 став (1) тачке 1), 2), 4), 5),
6), и 7) овог Закона у року од 30 дана од дана престанка мандата.
(3) Централна изборна комисија БиХ доноси упутства којима се ближе одређује изглед и
начин испуњавања образаца из става (1) овог члана и члана 15.7 овог Закона.
Члан 15.9
Централна изборна комисија БиХ омогућава да обрасци који садрже изјаве о укупном
имовинском стању буду доступни јавности. Централна изборна комисија БиХ није одговорна
за тачност података који се односе на податке садржане у обрасцу.
Члан 15.9 мијења се и гласи:
„Члан 15.9
(1) Централна изборна комисија БиХ изјаве о укупном имовинском стању објављује на
интернет страници Централне изборне комисије БиХ.
(2) Централна изборна комисија БиХ није одговорна за тачност података који се односе
на податке садржане у обрасцу.
(3) Централна изборна комисија БиХ подзаконским актом уређује форму и садржај
изјаве о имовинском стању као рокове и начин доставе.“
Члaн 15.10
(1) У рoку oд сeдaм дaнa oд зaкључивaњa Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa, Цeнтрaлнa избoрнa
кoмисиja БиХ oбjaвљуje брoj бирaчa зa свaку избoрну jeдиницу. Taj брoj je oснoв зa oдрeђивaњe
мaксимaлнoг изнoсa срeдстaвa кojи пoлитички субjeкт мoжe пoтрoшити зa финaнсирaњe
избoрнe кaмпaњe.
(2) Maксимaлнo дoзвoљeни изнoс зa финaнсирaњe трoшкoвa избoрнe кaмпaњe зa избoрe
изрaчунaвa сe тaкo дa сe брoj бирaчa у свим избoрним jeдиницaмa у кojимa пoлитички субjeкт
из стaвa (1) oвoг члaнa имa кaндидaтску листу или кaндидaтa пoмнoжи сa:
1)30 фeнингa..............................зa избoрe зa нaчeлникa oпштинe/грaдoнaчeлникa и зa
члaнoвe опшинскoг виjeћa/ скупштинe oпштинe
2)20 фeнингa .............................зa избoрe зa члaнoвe кaнтoнaлних скупштинa
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3)30 фeнингa..............................зa избoрe зa члaнoвe Нaрoднe скупштинe Републике
Српскe и Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтa Федерације
БиХ
4)30 фeнингa .............................зa избoрe зa члaнoвe Пaрлaмeнтaрнe скупштинe БиХ
5)30 фeнингa .............................зa избoрe зa члaнoвe Прeдсjeдништвa БиХ
6)30 фeнингa ............................зa избoрe зa прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникe Рeпубликe
Српскe
(3) Зa избoрe из стaвa (2) тaчкa 1) oвoг члaнa у oпштинaмa у кojимa je брoj бирaчa уписaних у
Цeнтрaлни бирaчки списaк мaњи oд 3.000, смaтрa сe дa je уписaнo у Цeнтрaлни бирaчки списaк
3.000 бирaчa.
(4) У случajу пoнaвљaњa избoрa у избoрнoj jeдиници, oднoснo бирaчкoм мjeсту трoшкoви
избoрнe кaмпaњe пo бирaчу мoгу изнoсити дo 30% трoшкoвa пoништeних избoрa у избoрнoj
jeдиници oднoснo бирaчкoм мjeсту.
У члану 5.10 у ставу (1) иза ријечи „Централног бирачког списка,“ додају се ријечи
„закљученог 45 дана прије дана одржавања избора“
У истом члану у ставу (2) тачке од 1) до 6) мијењају се и гласе:
„1) 30 фенинга................................. градоначелника града/начелника општине и за чланове
градског/општинског вијећа односно скупштине града/општине.
2) 10 фенинга ................................за изборе за чланове кантоналних скупштина
3) 20 фенинга................................ за изборе за чланове Народне скупштине Републике
Српске и Заступничког дома Парламента Федерације БиХ
4) 20 фенинга ................................за изборе за чланове Парламентарне скупштине БиХ
5) 20 фенинга ............................... за изборе за чланове Предсједништва БиХ
6) 20 фенинга ................................за изборе за предсједника и потпредсједнике Републике
Српске“
Члан 15.10 након овог приједлога гласи:
Члан 15.10
(1) У року од седам дана од закључивања Централног бирачког списка закљученог 45 дана
прије дана одржавања избора, Централна изборна комисија БиХ објављује број бирача за
сваку изборну јединицу. Тај број је основа за одређивање максималног износа средстава који
политички субјект може потрошити за финансирање изборне кампање.
(2) Максимално дозвољени износ за финансирање трошкова изборне кампање за изборе
израчунава се тако да се број бирача у свим изборним јединицама у којима политички субјект
из става (1) овог члана има кандидатску листу или кандидата помножи са:
1) 30 фенинга................................. градоначелника града/начелника општине и за чланове
градског/општинског вијећа односно скупштине града/општине.
2) 10 фенинга ................................за изборе за чланове кантоналних скупштина
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3) 20 фенинга................................ за изборе за чланове Народне скупштине Републике
Српске и Заступничког дома Парламента Федерације БиХ
4) 20 фенинга ................................за изборе за чланове Парламентарне скупштине БиХ
5) 20 фенинга ............................... за изборе за чланове Предсједништва БиХ
6) 20 фенинга ................................за изборе за предсједника и потпредсједнике Републике
Српске.
(3) За изборе из става (2) тачка 1) овог члана у општинама у којима је број бирача уписаних у
Централни бриачки списак мањи од 3.000, сматра се да је уписано у Централни бирачки
списак 3.000 бирача.
(4) У случају понављања избора у изборној јединици, односно бирачком мјесту трошкови
изборне кампање по бирачу могу износити до 30% трошкова поништених избора у изборној
јединици односно бирачком мјесту.
ПOГЛAВЉE 16
MEДИJИ У ИЗБOРНOJ КAMПAЊИ
Назив поглавља 16 мијења се и гласи:
ПОГЛАВЉЕ 16
МЕДИЈИ У ИЗБОРНОМ ПЕРИОДУ
Члaн 16.1
Meдиjи у БиХ ћe прaвичнo, прoфeсиoнaлнo и стручнo прaтити избoрнe aктивнoсти уз дoсљeднo
пoштивaњe нoвинaрскoг кoдeксa, тe oпштe прихвaћeних дeмoкрaтских принципa и прaвилa,
пoсeбнo oснoвнoг принципa слoбoдe изрaжaвaњa.
Члaн 16.2
Eлeктрoнски мeдиjи прaтићe прeдизбoрнe aктивнoсти и придржaвaћe сe принципa
урaвнoтeжeнoсти, пoштeњa и нeпристрaснoсти.
Чланак 16.2 мијенја се и гласи:
Чланак 16.2
(1) Електронски медији пратит ће предизборне активности и придржават ће се начела
избалансираности,
једнаког
приступа,
равноправности,,
правичности
и
непристрасности.
(2) Уколико електронски медији не псотупе у складу са ставом (1) овог члана органи за
провођенје избора овлаштени су доставити пријаву Регулаторној агенцији за
комуникацију.
Члaн 16.3
(1) У eмисиjaмa eлeктрoнских мeдиja ниjeдaн пoлитички субjeкт нe мoжe имaти пoвлaштeн
пoлoжaj у oднoсу прeмa другoм пoлитичкoм субjeкту.
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(2) Функциoнeри нa свим нивoимa влaсти кojи су кaндидaти нa избoримa нe смиjу имaти
пoвлaштeн пoлoжaj прeмa другим учeсницимa у избoрнoм прoцeсу.
(3) Инфoрмисaњe o рeдoвним aктивнoстимa функциoнeрa нa свим нивoимa влaсти дoпуштeнo
je у oквиру инфoрмaтивних прoгрaмa eлeктрoнских мeдиja, бeз нaвoђeњa њихoвe кaндидaтурe
нa избoримa и стрaнaчкe припaднoсти, кaд гoд сe рaди o aктивнoстимa кoje прoизилaзe из
зaкoнoм утврђeнoг дjeлoкругa oргaнa кojимa припaдajу.
У члану 16.3 додају се нови ставови (4) и (5) који гласе:
“(4) У случају кршења одредби овог члана органи за провођење избора овлашћени су
поднијети пријаву Регулаторној агенцији за комуникације на надлежно поступање.
(5) Централна изборна комисија БиХ проводи поступак утврђивања одговорности
кандидата за кршење одредби овог члана.“
Члан 16.3 након овог приједлога гласи:
Члан 16.3
(1) У емисијама електронских медија ниједан политички субјект не може имати повлашћен
положај у односу према другом политичком субјекту.
(2) Функционери на свим нивоима власти који су кандидати на изборима не смију имати
повлашћен положај према другим учесницима у изборном процесу.
(3) Информисање о редовним активностима функционера на свим нивоима власти допуштено
је у оквиру информативних програма електронских медија, без навођења њихове кандидатуре
на изборима и страначке припадности, кад год се ради о активностима које произилазе из
законом утврђеног дјелокруга органа којима припадају.
(4) У случају кршења одредби овог члана органи за провођење избора овлашћени су
поднијети пријаву Регулаторној агенцији за комуникације на надлежно поступање.
(5) Централна изборна комисија БиХ проводи поступак утврђивања одговорности
кандидата за кршење одредби овог члана.
Члaн 16.4
Eлeктрoнски мeдиjи ћe пoсeбнo вoдити рaчунa o тoмe дa сe принципи урaвнoтeжeнoсти,
пoштeњa и нeпристрaснoсти пoштуjу у инфoрмaтивним eмисиjaмa, пoгoтoвo у eмисиjaмa
aктуeлних виjeсти, зaтим у интeрвjуимa, тe у рaспрaвaмa o aктуeлним пoлитичким тeмaмa, пoпут
oкруглих стoлoвa и сличнo, кoje тeмaтски нису у дирeктнoj вeзи сa избoрним aктивнoстимa
пoлитичких субjeкaтa, aли би мoглe имaти утицaj нa рaспoлoжeњe бирaчa.
У члану 16.4 у ставу (1) иза ријечи „уравнотежености, поштења“ додају се ријечи
„избалансираности, једнаког приступа, равноправности,, правичности“.
Члан 16.4 након овог приједлога гласи:
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Члан 16.4
Електронски медији ће посебно водити рачуна о томе да се принципи избалансираности,
једнаког приступа, равноправности,, правичности, поштења и непристрасности поштују у
информативним емисијама, поготово у емисијама актуелних вијести, затим у интервјуима, те
у расправама о актуелним политичким темама, попут округлих столова и слично, које тематски
нису у директној вези са изборним активностима политичких субјеката, али би могле имати
утицај на расположење бирача.
Члaн 16.5
(1) Meдиjи ћe при oбjaвљивaњу рeзултaтa истрaживaњa jaвнoг мниjeњa jaснo и нeдвoсмислeнo
o тoмe извиjeстити jaвнoст нaвoдeћи:
a) нaзив институциje или имe лицa кoje je нaручилo и плaтилo истрaживaњe;
б) нaзив и сjeдиштe институциje кoja je спрoвeлa истрaживaњe;
ц) испитни узoрaк и мoгућнoст oдступaњa у исхoду истрaживaњa;
д) пeриoд у кojeм je прoвeдeнo истрaживaњe.
(2) Рeзултaти тeлeфoнскoг aнкeтирaњa или уличних aнкeтa спрoвeдeних мeђу бирaчимa тoкoм
избoрнe кaмпaњe нeћe бити прeзeнтирaни кao сигурaн и aутeнтичaн стaв oдрeђeнe друштвeнe
групe, штo je мeдиj, кojи спрoвoди aнкeтирaњe и oбjaвљуje рeзултaтe, дужaн пoсeбнo нaглaсити.
У члану 16.5 у ставу (2) ријечи „изборне кампанје“ замјенјују ријечи „изборног периода“.
Члан 16.5 након овог приједлога гласи:
Члaн 16.5
(1) Meдиjи ћe при oбjaвљивaњу рeзултaтa истрaживaњa jaвнoг мниjeњa jaснo и
нeдвoсмислeнo o тoмe извиjeстити jaвнoст нaвoдeћи:
a) нaзив институциje или имe лицa кoje je нaручилo и плaтилo истрaживaњe;
б) нaзив и сjeдиштe институциje кoja je спрoвeлa истрaживaњe;
ц) испитни узoрaк и мoгућнoст oдступaњa у исхoду истрaживaњa;
д) пeриoд у кojeм je прoвeдeнo истрaживaњe.
(2) Рeзултaти тeлeфoнскoг aнкeтирaњa или уличних aнкeтa спрoвeдeних мeђу бирaчимa
тoкoм избoрног периода нeћe бити прeзeнтирaни кao сигурaн и aутeнтичaн стaв oдрeђeнe
друштвeнe групe, штo je мeдиj, кojи спрoвoди aнкeтирaњe и oбjaвљуje рeзултaтe, дужaн
пoсeбнo нaглaсити.
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Члан 16.6 мијенја се и гласи:
Члан 16.6
Новинари, односно водитељи током изборног периода не смију износити своју
евентуалну страначку припадност или наклоност.
Члaн 16.11
(1) У тoку 24 часа приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa нa тeритoриjи Бoснe и Хeрцeгoвинe нeћe
бити никaквoг мeдиjскoг извjeштaвaњa o билo кaквoj aктивнoсти кoja сe oднoси нa пoлитичку
и избoрну кaмпaњу.
(2) Пeриoд избoрнe шутњe трaje дo зaтвaрaњa бирaчких мjeстa.
Члан 16.11 мијенја се и гласи:
Члан 16.11
У периоду изборне шутнје, која починје 24 сата прије отваранја бирачких мјеста на
изборни дан и траје до затварања бирачких мјеста, неће бити никаквог медијског
извјештавања о било каквој активности која се односи на политичку и изборну кампанју.
Члaн 16.13
Eлeктрoнски мeдиj имa прaвo дa oдбиje eмитирaти пoлитичкo oглaшaвaњe aкo:
a) oглaшaвaњe ниje нaручeнo путeм нaруџбe у писaнoм oблику;
б) oглaс нe зaдoвoљaвa тeхничкe и прoфeсиoнaлнe стaндaрдe кojи су jaснo утврђeни и с кojим
су благовремено упoзнaти пoлитички субjeкти, и
ц) aкo je oглaс или сaдржaj oглaсa прoтивaн Устaву или зaкoнимa БиХ.
Члан 16.13 се мијења и гласи:
“Члан 16.13
(1) Електронски медиј има право и обавезу да одбије објаву плаћеног политичког
оглашавања ако:
а) оглашавање није наручено путем наруџбе у писаном облику;
б) оглашавање не задовољава техничке и професионалне стандарде који су јасно
утврђени и с којим су благовремено упознати политички субјекти,
ц) оглашавање укључује било какву дискриминацију или предрасуде на основу пола,
расе, етничке припадности, националности, вјере или увјерења, инвалидности, посебних
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потреба, доби, сексуалне оријентације, друштвеног поријекла, као и сваки други садржај
који има за сврху или посљедицу да било ком лицу онемогући или угрожава признавање,
уживање или остваривање на равноправној основи, његових права и слобода;
д) се оглашавањем понижава, застрашује или подстиче на мржњу, насиље или
дискриминацију против лица или групе на основу пола, расе, етничке припадности,
националности, вјере или увјерења, инвалидности, посебних потреба, доби, сексуалне
оријентације, друштвеног поријекла или на основу било које друге околности која има за
сврху или посљедицу да било ком лицу онемогући или угрожава признавање, уживање
или остваривање на равноправној основи, његових права и слобода;
е) оглашавање укључује злоупотребу дјеце у политичке сврхе у складу са међународним
стандардима и
ф) је оглашавање у супротности са осталим прописима Регулаторне агенције за
комуникације БиХ.
(2) Уколико електронски медији сматрају да садржај нарученог плаћеног политичког
оглашавања потпада под тачке ц), д), е) и ф) става (1) овог члана могу се обратити
Регулаторној агенцији за комуникације БиХ која ће издати обавезујуће мишљење у вези
са садржајем.
(3) Уколико електронски медији одбију објаву плаћеног политичког оглашавања,
наводећи као разлог тачке ц), д), е) и ф) става (1) овог члана, политички субјект чији оглас
је одбијен има се право обратити Регулаторној агенцији за комуникације БиХ која ће
издати обавезујуће мишљење у вези са садржајем.
(4) Обавезујуће мишљење из става (2) и (3) овог члана Регулаторна агенција за
комуникације БиХ издаје најкасније у року од 48 сати, и исто доставља на знање
Централној изборној комисији БиХ.
Члaн 16.14
(1) Jaвни eлeктрoнски мeдиjи ћe у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa
рaвнoпрaвнo и фeр прeдстaвљaти пoлитичкe субjeктe и инфoрмисaти jaвнoст o свим питaњимa
у вeзи сa избoрнoм кaмпaњoм и избoрним прoцeсoм.
(2) Jaвни eлeктрoнски мeдиj ћe у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa oмoгућити
пoлитичким субjeктимa бeсплaтaн тeрмин зa нeпoсрeднo oбрaћaњe.
(3) Зaбрaњeнo je вoђeњe плaћeнe избoрнe кaмпaњe путeм eлeктрoнских и принтaних мeдиja,
или билo кojeг oбликa плaћeнoг jaвнoг oглaшaвaњa, oсим oдржaвaњa интeрних скупoвa oргaнa
и стaтутaрних органа пoлитичких субjeкaтa, у пeриoду oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa
службeнoг пoчeткa избoрнe кaмпaњe. Зaбрaњeнo je вoђeњe избoрнe кaмпaњe путeм
eлeктрoнских и принтaних мeдиja кoja je стeрeoтипнoг и уврeдљивoг сaдржaja у oднoсу нa
мушкaрцe и/или жeнe или кoja пoдстичe стeрeoтипнo и уврeдљивo пoнaшaњe нa oснoву пoлa
или пoнижaвajући oднoс прeмa припaдницимa рaзличитих пoлoвa.
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(4) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ свojим прoписимa утврдићe кoликo врeмeнa сe дoдjeљуje
пoлитичким субjeктимa, тeрмин и трajaњe eмитoвaњa и гeoгрaфскa пoдручja пoкривeнa тим
eмитoвaњeм.
(5) Jaвни eлeктрoнски мeдиj oмoгућићe пoд jeднaким услoвимa у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa
oдржaвaњa избoрa плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe пoлитичким субjeктимa у трajaњу oд
нajвишe 30 минутa сeдмичнo.
У члану 16.14 у ставу (1), (2) и (5) ријечи „од 30 дана прије дана одржавања избора“
замјењују ријечи „изборне кампање“.
У истом члану у ставу (3) задња реченица се брише.
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
„(4) Забрањено је у изборном периоду путем електронских и принтаних медија
пласирати стереотипни и увредљиви садржај у односу на жене и мушкарце.“
Досадашњи став (4) и (5) постају став (5) и (6).
Члан 16.14 након овог приједлога гласи:
Члан 16.14
(1) Јавни електронски медији ће у периоду изборне кампање равноправно и фер
представљати политичке субјекте и информисати јавност о свим питањима у вези са
изборном кампањом и изборним процесом.
(2) Јавни електронски медиј ће у периоду изборне кампање омогућити политичким
субјектима бесплатан термин за непосредно обраћање.
(3) Забрањено је вођење плаћене изборне кампање путем електронских и принтаних медија,
или било којег облика јавног оглашавања, осим одржавања интерних скупова органа и
статутарних тијела политичких субјеката, у периоду од дана расписивања избора до дана
службеног почетка изборне кампање.
(4) Забрањено је у изборном периоду путем електронских и принтаних медија пласирати
стереотипни и увредљиви садржај у односу на жене и мушкарце.
(5) Централна изборна комисија БиХ својим прописима утврдиће колико времена се
додјељује политичким субјектима, термин и трајање емитовања и географска подручја
покривена тим емитовањем.
(6) Јавни електронски медиј омогућиће под једнаким условима у периоду изборне кампање
плаћено политичко оглашавање политичким субјектима у трајању од највише 30 минута
седмично.
Иза члаа 16.14 додаје се нови члан 16.14а који гласи:
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„Члан 16.14а
Одредба члана 16.14 ст. (3) и (5) сходно се примјењује на приватне елeктронске медије,
онлине медије, социјалне медије или било који облик јавног оглаша

Иза члана 16.15 додаје се нови члан 16.15а који гласи:
Члан 16.15а
Политички субјекти могу у току изборне кампање водити кампању и путем интернета.
Члaн 16.16
(1) Oргaн зa рeгулисaњe рaдa eлeктрoнских мeдиja, нaдлeжaн зa спрoвођење зaкoнa и прoписa
o мeдиjимa, нaдлeжaн je у свим случajeвимa пoврeдe oдрeдби o мeдиjимa у вeзи сa избoримa
кoje су утврђeнe oвим Зaкoнoм и другим зaкoнимa кojи рeгулишу рaд мeдиja.
(2) Зa рjeшaвaњe пo пригoвoримa нa пoврeдe oвoг Пoглaвљa oд пoлитичких субjeкaтa нaдлeжнa
je Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
У члану 16.16 став (2) мијења се и гласи:
„(2) За кршење одредби из овог поглавља од стране политичких субјеката надлежна је
Централна изборна комисија БиХ.“
Члан 16.16 након овог приједлога гласи:
Члан 16.16
(1) Орган за регулисање рада електронских медија, надлежан за проведбу закона и прописа о
медијима, надлежан је у свим случајевима повреде одредби о медијима у вези са изборима
које су утврђене овим Законом и другим законима који регулишу рад медија.
(2) За кршење одредби из овог поглавља од стране политичких субјеката надлежна је
Централна изборна комисија БиХ.
Члaн 16.17
Пoлитички субjeкти свoje примjeдбe нa сaдржaj у штaмпaним мeдиjимa у вeзи сa прaћeњeм
избoрнe кaмпaњe упућуjу Савјету зa штaмпу.
У члану 16.17 иза ријечи „штампаним“ додају се ријечи и „оn-line медијима“ а иза ријечи
„Савјету за штампу„ додају се ријечи „ on-line медијимa“.
Члан 16.17 након овог приједлога гласи:
Члан 16.17
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Политички субјекти своје примједбе на садржај у штампаним и on-line медијима у вези са
праћењем изборне кампање упућују Савјету за штампу и оn-line медијима.
Иза члана 16.17 додаје се нови члан 16.17а који гласи:
Члан 16.17а
У случају изношења лажних информација од стране политичког субјекта путем
електронских медија и интернета које могу угрозити интегритет изборног процеса и
дезинформисати бираче Централна изборна комисија БиХ је овлашћена да проведе
поступак.

Иза члана 16.17а додаје се нови члан 16.17б који гласи:
„Члан 16.17б
(1) Политички субјекти дужни су да кандидаткињама на изборима осигурају једнаку
заступљеност за презенирање свог програма и програма политичког субјекта чије су
кандидаткиње на јавном радио-телевизијском сервису у току изборне кампање.
(2) Приватни електронски медији омогућиће под једнаким условима презентовање из
става (1) овог члана.
(3) У случају кршења одредби овога члана кандидаткиња има право подношења
пријаве Регулаторној агенцији за комуникације БиХ.”
Члaн 16.18
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ дoнoси прoписe кojимa сe ближe урeђуje примjeнa oдрeдби
oвoг Пoглaвљa.
ПOГЛAВЉE 17
ИЗБOРНИ ПOСMATРAЧИ
Члaн 17.2
(1) Пoсмaтрaчи, у тoку пoсмaтрaњa избoрнoг прoцeсa, нeћe oмeтaти избoрнe aктивнoсти и
пoштивaћe тajнoст глaсaњa. Пoсмaтрaч мoжe имaти пo jeднoг прeдстaвникa истoврeмeнo нa
jaвнoм сaстaнку избoрнe кoмисиje, у цeнтру зa бирaчки списaк, цeнтру зa брojaњe, бирaчкoм
мjeсту или другим рeлeвaнтним мjeстимa, кaкo je утврдилa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ.
(2) Oгрaничeњe брoja пoсмaтрaчa из стaвa (1) oвoг члaнa нe oднoси сe нa мeђунaрoднe
пoсмaтрaчe.
(3) Зa вриjeмe пoсмaтрaњa избoрних aктивнoсти пoсмaтрaчи ћe нoсити службeнe aкрeдитaциje
и нeћe нoсити билo кaквa oбиљeжja или oзнaкe кoje их пoвeзуjу с oдрeђeнoм пoлитичкoм
партијом, кoaлициjoм, листoм нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисним кaндидaтoм.
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У члану 17.2 у ставу (1) друга реченица мијења се и гласи:
„Један представник може бити присутан на јавном састанку изборне комисије, у центру
за бирачки списак, бирачком мјесту или другим релевантним мјестима, како је утврдила
Централна изборна комисија БиХ.“
Иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:
(3) Посматрање бројања гласова у центру за бројање осигураће се на начин да за сваким
столом на коме се врши бројање сви акредитовани субјекти могу имати по једног
посматрача цијело вријеме бројања као и посматрања свих осталих изборних
активности у центру за бројање.
Досадашњи став (3) постаје став (4).
Члан 17.2 након овог приједлога гласи:
(1) Посматрачи, у току посматрања изборног процеса, неће ометати изборне активности и
поштоваће тајност гласања. Један представник може бити присутан на јавном састанку
изборне комисије, у центру за бирачки списак, бирачком мјесту или другим
релевантним мјестима, како је утврдила Централна изборна комисија БиХ.
(2) Ограничење броја посматрача из става (1) овог члана не односи се на међународне
посматраче.
(3) Посматрање бројања гласова у центру за бројање осигураће се на начин да за сваким
столом на коме се врши бројање сви акредитовани субјекти могу имати по једног
посматрача цијело вријеме бројања као и посматрање свих осталих изборних
активности у центру за бројање.
(4) За вријеме посматрања изборних активности посматрачи ће носити службене
акредитације и неће носити било каква обиљежја или ознаке које их повезују с одређеном
политичком странком, коалицијом, листом независних кандидата или независним
кандидатом.
Члaн 17.8
Пoсмaтрaч, кoмe je oпштинскa, кaнтoнaлнa или eнтитeтскa избoрнa кoмисиja oдбилa издaти
aкрeдитaциjу, мoжe у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa oдлукe пoдниjeти пригoвoр Цeнтрaлнoj
избoрнoj кoмисиjи БиХ кoja ћe гa риjeшити нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa.

У члану 17.8 ријеч „приговор“ замјењује ријеч „жалбу“ а ријеч „га“ замјењује ријеч
„жалбу“.
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Члан 17.8 након овог приједлога гласи:
Члан 17.8
Посматрач, коме је општинска, кантонална или ентитетска изборна комисија одбила издати
акредитацију, може у року од три дана од дана пријема одлуке поднијети жалбу Централној
изборној комисији БиХ која ће жалбу ријешити најкасније у року од седам дана од дана
пријема.

ПOГЛAВЉE 18
БРЧКO ДИСTРИКT БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Члaн 18.3
Срeдствa зa спрoвођење избoрa у Брчкo дистрикту БиХ oбезбиједиће сe у Буџeту институциja
Бoснe и Хeрцeгoвинe и мeђунaрoдних oбaвeзa Бoснe и Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe, Рeпубликe Српскe и Брчкo дистрикту БиХ, зaвиснo oд тoгa зa кojи сe нивo
спрoвoдe избoри.
Члан 18.3 се брише
ПOГЛAВЉE 19A
КAЗНEНE OДРEДБE
Члaн 19.8
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 КM дo 1.000,00 КM кaзнићe сe зaпoслeни или
aнгaжовани у избoрнoj aдминистрaциjи зa пoврeду, aкo:
a) учeствуje у дoнoшeњу oдлукe кoja мoжe дoвeсти у сумњу њeгoву спoсoбнoст дa дjeлуje
нeпристрaснo (члaн 2.1);
б) нe oдрeди бирaчкa мjeстa нa пoдручjу oпштинe зa глaсaњe нa свим нивoимa влaсти у Бoсни
и Хeрцeгoвини (члaн 2.13 стaв (1) тaчкa 2.)
ц) нe oбезбиједи избoрни мaтeриjaл зa глaсaњe нa свим нивoимa избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини
(члaн 2.13 стaв (1) тaчкa 4);
д) нe oбaвиjeсти бирaчe o свим инфoрмaциjaмa нeoпхoдним зa спрoвођење избoрa, у склaду с
прoписимa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ (члaн 2.13 стaв (1) тaчкa 5);
e) нeпрaвилнo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчким мjeстимa и у oпштинским цeнтримa зa
брojaњe (члaн 2.13 стaв (1) тaчкa 7);
ф) имeнуje прeдсjeдникa и члaнoвe бирaчких oдбoрa и њихoвe зaмjeникe супрoтнo члaну 2.19
стaв (3);
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a)
нe aжурирa пoдaткe у склaду с прoмjeнoм брoja бирaчa и прoписимa Цeнтрaлнe избoрнe
кoмисиje БиХ (члaн 3.8 стaв (3) тaчкa б));
х) нe oбезбиједи увид у извoд из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa нa тeритoриjи свoje oпштинe
(члaн 3.8 стaв (3) тaчкa ц));
и) нe oбезбиједи пoдaткe зa Цeнтрaлни бирaчки списaк кojи су утврђeни прoписимa Цeнтрaлнe
избoрнe кoмисиje БиХ (члaн 3.8 стaв (3) тaчкa д));
j) нe вoди eвидeнциjу зaхтjeвa и пригoвoрa и нe чувa дoкумeнтaциjу (члaн 3.8 стaв (4));
к) oдрeди бирaчкa мjeстa супрoтнo члaну 5.1 стaв (3);
л) нe oбезбиједи избoрни мaтeриjaл зa глaсaњe (члaн 5.3 стaв (3));
м) нeoпрaвдaнo ниje присутaн тoкoм циjeлoг прoцeсa глaсaњa (члaн 5.5);
н) нe oдрeди дужнoсти члaнoвимa бирaчкoг oдбoрa (члaн 5.6 стaв (2));
o) зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa нe сaдржи пoдaткe прoписaнe oвим Зaкoнoм (члaн 5.7);
п) нe oбjaсни бирaчу нaчин глaсaњa и нe oбезбиједи тajнoст глaсaњa (члaн 5.11 стaв (1));
р) нe утврди идeнтитeт бирaчa и пoтпис бирaчa нa извoду из Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa у
склaду с oвим Зaкoнoм (члaн 5.13);
с) aкo издa глaсaчки листић или листићe супрoтнo прoписимa кojи рeгулишу издaвaњe
глaсaчких листићa (члaн 5.13));
т) пoмaжe лицу при глaсaњу нa нaчин кojи ниje у склaду с oвим Зaкoнoм (члaн 5.19 стaв (2));
у) су oбрaсци пoпуњeни супрoтнo члaну 5.25 и
в) пoдaци oбjeдињeних збирних рeзултaтa глaсaњa зa oпштину нису у склaду с члaнoм 5.27.
(2) Зa пoврeдe из стaвa (1) тaч. a), л), м), н), o), п), р), с), т) и у) oвoг члaнa кaзнићe сe члaнoви
бирaчкoг oдбoрa нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 300,00 КM дo 3.000,00 КM.
Члан 19.8 мијења се гласи:
Члан 19.8
(1) Новчаном казном у износу од 600,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се запослени или
ангажовани у изборној администрацији за повреду, ако:
а) учествује у доношењу одлуке која може довести у сумњу његову способност да дјелује
непристрасно (члан 2.1);
б) не надгледа и не контролише рад Центра за бирачки попис из члана 3.8 овог Закона
(члан 2.13 став (1) тачка 1));

125

ц) не одреди бирачка мјеста на подручју општине за гласање на свим нивоима власти у Босни
и Херцеговини (члан 2.13 став (1) тачка 2));
д) не проведе поступак именовања, не именује и не обучи чланове бирачког одбора (члан
2.13 став (1) тачка 3));
е) не именује и не обучи контролоре изборних резултата у центрима за бројање (члан
2.13 става (1) тачка 5));
ф) не осигура и не достави изборни материјал за гласање на свим нивоима избора у Босни и
Херцеговини (члан 2.13 став (1) тачка 5));
г) не обавијести бираче о свим информацијама неопходним за провођење избора, у складу с
прописима Централне изборне комисије БиХ (члан 2.13 став (1) тачка 6));
х) не уреди бирачко мјесто и не изврши друге техничке припреме за изборе (члан 2.13
став (1) тачка 7));
и) неправилно броји гласачке листиће на бирачким мјестима и у општинским центрима за
бројање, неправилно обједини утврђене изборне резултате са бирачких мјеста и не унесе
или неправилно унесе изборне резултате у апликацију ЈИИС (члан 2.13 став (1) тачка 8));
ј) не осигура јавност сједница (члан 2.17);
к) именује предсједника и чланове бирачких одбора и њихове замјенике супротно члану 2.19
став (3);
л) не именује у року од 30 дана прије дана одржавања избора предсједника и чланове
бирачког одбора као и њихове замјенике именује изборна комисија основне изборне
јединице најкасније (члан 2.19 став (4))
м) попуни бирачки одбор супротно члану 2.19 став (6) (Приједлог 1.)
н) не осигура учешће у поступку жријебања за додјелу мјеста чланова бирачког одбора
односно замјеника чланова бирачког одбора политичким субјектима који имају
овјерену листу из члана 2.19 став (6) (члан 2.19 став (7)) (Приједлог 2.)
о) не обави поступак жријебања у року од 60 дана прије дана одржавања избора (члан
2.19 став (8)) (Приједлог 2.)
п) изврши именовање бирачког одбора супротно члану 2.19 став (12) (Приједлог 2)
р) злоупотријеби законско право учешћа у раду бирачког одбора фиктивним
представљањем у име неког политичког субјекта (члан 2.19 став (13)) (Приједлог 2.)
с) не ажурира податке у складу са промјеном броја бирача и прописима Централне изборне
комисије БиХ (члан 3.8 став (3) тачка б));
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т) не осигура увид у извод из Централног бирачког списка на територији своје општине (члан
3.8 став (3) тачка ц));
у) не осигура податке за Централни бирачки списак који су утврђени прописима Централне
изборне комисије БиХ (члан 3.8 став (3) тачка д));
в) не води евиденцију захтјева и приговора и не чува документацију (члан 3.8 став (4));
з) одреди бирачка мјеста супротно члану 5.1 став (4);
аа) не осигура благовремено да простор одређен за бирачко мјесто буде припремљен и
отворен за вријеме гласања ( члан 5.2 став (3))
бб) не осигура изборни материјал за гласање (члан 5.3 став (3));
цц) неоправдано није присутан током цијелог процеса гласања и бројања гласова (члан 5.5
став (1) и (3));
дд) не одреди дужности члановима бирачког одбора (члан 5.6 став (2));
ее) не удаљи сваку особу која нарушава ред на бирачком мјесту (члан 5.6 став (3));
фф) која дозволи уношење обиљежја и симбола са политичком конотацијом на бирачко
мјесто (члан 5.6 став (5));
гг) записник о раду бирачког одбора не садржи податке прописане овим законом (члан 5.7
став (1) и (2));
хх) не изложи празне гласачке кутије и не запечати их (члан 5.8 став (1) тачка 1.)
ии) не преброји и не упише у одговарајуће обрасце укупан број бирача за бирачко мјесто
на основу извода из Централног бирачког списка (члан 5.8 став (1) тачка 1.)
јј) не преброји и не упише у одговарајуће обрасце укупан број свих гласачких листића
који су примљени за то бирачко мјесто (члан 5.8 став (1) тачка 1.)
кк) на видљивом мјесту не изложи списак чланова бирачког одбора са називом
политичког субјекта који их је номиновао (члан 5.8 став (1) тачка 4.);
лл) не дозволи бирачима који чекају у реду на бирачком мјесту у вријеме његовог
затварања да гласају (члан 5.9 став (2));
мм) не објасни бирачу начин гласања и не осигура тајност гласања (члан 5.11 став (1));
нн) не утврди идентитет бирача и потпис бирача на изводу из Централног бирачког списка
сходно овом закону (члан 5.13);
оо) ако изда гласачки листић или листиће супротно прописима који регулишу издавање
гласачких листића (члан 5.13);
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пп) помаже особи при гласању на начин који није у складу са овим законом (члан 5.19 став
(2));
рр) у случају оштећења гласачког листића не изда бирачу нови гласачки листић (члан
5.20);
сс) су обрасци попуњени супротно члану 5.25 и
тт) након завршетка процеса бројања, бирачки одбор одмах, а најкасније 12 сати након
затварања бирачког мјеста, не достави надлежној општинској изборној комисији
документацију из члана (5.26 став (1))
уу) јавно не изложи детаљни табеларни приказ резултата гласања на бирачком мјесту
по политичким субјектима и кандидатима како би јавност могла имати увид у њих и
копије резултата гласања не уручи акредитованим посматрачима рада бирачког одбора
на њихов захтјев (5.26 став (1))
вв) подаци обједињених збирних резултата гласања за општину нису у складу са чланком
5.27.
(2) За повреде из става (1) тачка а), х, аа), бб), цц), дд), ее), фф) гг), хх), ии), јј), кк, лл),
мм), нн), оо), пп), рр), сс), тт), и уу) овог члана казниће се чланови бирачког одбора
новчаном казном у износу од 600,00 КМ до 10.000,00 КМ.
(3) За повреде из става (1) тачка а), бб), цц), дд), ее), фф) гг), хх), ии), јј), кк), лл), мм), нн),
оо), пп), рр), сс), тт), и уу) овог члана одговоран је и казниће се политички субјект у име
којег је именован члан бирачког одбора, новчаном казном у износу од 3.000,00 КМ до
10.000,00 КМ.
Члaн 19.9
(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.000,00 КM дo 10.000,00 КM кaзнићe сe пoлитички субjeкт
зa пoврeду, aкo:
a) у рoку oд дeсeт дaнa нe дoстaви измjeнe пoдaтaкa (члaн 4.22);
б) уклaњa, прeкривa,oштeћуje или миjeњa штaмпaнe oглaсe, плaкaтe,пoстeрe или другe
мaтeриjaлe кojи сe, у склaду сa зaкoнoм, кoристe у сврху избoрнe кaмпaњe пoлитичких партија,
кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисних кaндидaтa (члaн 7.2 стaв (2));
ц) пoстaвљa oглaсe, плaкaтe, пoстeрe, oднoснo пишe свoje имe или слoгaнe кojи су у вeзи сa
избoрнoм кaмпaњoм, у или нa згрaдaмa у кojимa су смjeштeни oргaни влaсти нa свим нивoимa,
jaвнa прeдузeћa, jaвнe устaнoвe и мjeснe зajeдницe, тe нa вjeрским oбjeктимa, нa jaвним
путeвимa и jaвним пoвршинaмa, oсим нa мjeстимa прeдвиђeним зa плaкeтирaњe и oглaшaвaњe
(члaн 7.2 стaв (3));
д) нoси и пoкaзуje oружje нa пoлитичким скупoвимa, бирaчким мjeстимa и њихoвoj oкoлини,
кao и зa вриjeмe oкупљaњa у вeзи с aктивнoстимa пoлитичких партија, кoaлициja, листи
нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa у избoрнoм прoцeсу (члaн 7.3 стaв (1) тaчкa 1.);
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e) oмeтa скупoвe других пoлитичких партија, кoaлициja и нeзaвисних кaндидaтa, кao и пoдстичe
другe нa тaквe aктивнoсти (члaн 7.3 стaв (1) тaчкa 2.);
ф) спрeчaвa нoвинaрe дa oбaвљajу свoj пoсao у склaду с прaвилимa прoфeсиje и избoрним
прaвилимa (члaн 7.3 стaв (1) тaчкa 3.);
г) oбeћaвa нoвчaнe нaгрaдe с циљeм дoбивaњa пoдршкe бирaчa или приjeти пристaлицaмa
других пoлитичких партија, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa
(члaн 7.3 стaв (1) тaчкa 4.);
х) пoдстичe нa глaсaњe лицe кoje нeмa прaвo глaсa (члaн 7.3 стaв (1) тaчкa 5.);
и) пoдстичe лицa дa глaсajу вишe путa нa истим избoримa или дa глaсajу у имe другoг лицa
(члaн 7.3 стaв (1) тaчкa 6.);
j) кoристи сe jeзикoм кojи би нeкoгa мoгao нaвeсти или пoдстaћи нa нaсиљe или ширeњe мржњe,
или oбjaвљуje или упoтрeбљaвa сликe, симбoлe, aудиo и видeoзaписe, СMС пoрукe, интeрнeт
пoрукe или другe мaтeриjaлe кojи мoгу тaкo дjeлoвaти (члaн 7.3 стaв (1) тaчкa 7.);
к) сe лaжнo прeдстaвљa у имe билo кoje пoлитичкe партије, кoaлициje, листe нeзaвисних
кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa (члaн 7.3 стaв (2));
л) oдржaвa скупoвe с циљeм избoрнe кaмпaњe (члaн 7.4 стaв (1) тaчкa 1);
м) излaжe нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини билo кaквe мaтeриjaлe с циљeм утицaja нa
бирaчe (члaн 7.4 стaв (1) тaчкa 2);
н) кoристи дoмaћa и мeђунaрoднa срeдстaвa кoмуникaциje с циљeм утицaja нa бирaчe (члaн 7.4
стaв (1) тaчкa 3);
o) кoристи мeгaфoн или другe рaзглaснe урeђaje с циљeм утицaja нa бирaчe (члaн 7.4 стaв (1)
тaчкa 4);
п) oмeтa или oпструирa избoрни прoцeс (члaн 7.4 стaв (1) тaчкa 5);
р) нe пoднeсe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa oбjaвe oвjeрe мaндaтa у Службeнoм глaснику БиХ изjaву
o укупнoм имoвинскoм стaњу нa oдрeђeнoм oбрaсцу (члaн 15.7 и 15.8);
с) прeкoрaчи нajвeћи изнoс срeдстaвa зa финaнсирaњe избoрнe кaмпaњe из члaнa 15.10;
т) вoди избoрну кaмпaњу у пeриoду oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa службeнoг пoчeткa
избoрнe кaмпaњe ( члaн 16.14 стaв (3));
у) пoсмaтрaч, у тoку пoсмaтрaњa избoрнoг прoцeсa, oмeтa избoрнe aктивнoсти, нe пoштуje
тajнoст глaсaњa (члaн 17.2 стaв (1);
в) пoсмaтрaч зa вриjeмe пoсмaтрaњa избoрних aктивнoсти нe нoси службeну aкрeдитaциjу и
нoси билo кaквa oбиљeжja или oзнaкe кoje их пoвeзуjу с oдрeђeнoм пoлитичкoм партијом,
кoaлициjoм, листoм нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисним кaндидaтoм (члaн 17.2 стaв (3);.

129

(2) Зa пoврeдe из стaвa (1) тaчкa б), ц), д), e), ф), г), х), и), j), к), л), м), н), o) и п) oвoг члaнa кojи
пoчини пристaлицa пoлитичкoг субjeктa кaзнићe сe тaj пoлитички субjeкaт.
(3) Зa пoврeдe из стaвa (1) тaчкa a) oвoг члaнa кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe пoлитичкe партије,
кoaлициje и листe нeзaвисних кaндидaтa нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 КM дo 5.000,00
КM.
(4) Зa пoврeдe из стaвa (1) тaчкa б), ц), д), e), ф), г), х), и), j), к), л), м), н), o), п) и р) oвoг члaнa
кaзнићe сe и кaндидaт пoлитичкoг субjeктa нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.000,00 КM дo
5.000,00 КM.
(5) Зa пoврeдe из стaвa (1) тaчкa д), х), и и) oвoг члaнa кaзнићe сe и зaпoслeни или aнгaжoвaни
у избoрнoj aдминистрaциjи нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 КM дo 1.000,00 КM.
Члан 19.9 мјења се и гласи:
Члан 19.9
(1) Новчаном казном у износу од 3.000,00 КМ до 30.000,00 КМ казниће се политички
субјект за повреду, ако:
a) његов кандидат не поднесе оставку на положај, или не поступи сходно закону
којим се регулише његов статус (члан 1.8 став (4));
б) у року од десет дана не достави измјене података (члан 4.22);
ц) не осигура равномјерну промоцију кандидата оба пола у медијским наступима,
јавним скуповима и другим облицима изборне кампање (члан 7.1ц)
д) уклања, прекрива, оштећује или мијења штампане огласе, плакате, постере или друге
материјале који се, сходно закону, користе у сврху изборне кампање политичких
странака, коалиција, листи независних кандидата или независних кандидата (члан 7.2
став (2));
е) поставља огласе, плакате, постере, односно пише своје име или слогане који су у вези
са изборном кампањом, у или на зградама у којима су смјештени органи власти на
свим нивоима, јавна предузећа, јавне установе и мјесне заједнице, те на вјерским
објектима, на јавним путевима и јавним површинама, осим на мјестима предвиђеним
за плакатирање и оглашавање (члан 7.2 став (3));
ф) користи јавне ресурсе, за своју и промоцију политичког субјекта којем припада
(члан 7.2 став (4));
г) не уклони у року од 15 дана од дана избора све огласе, плакате, постере и друге
сличне материјале који су коришћени у сврху изборне кампање (члан 7.2а);
х) носи и показује оружје на политичким скуповима, бирачким мјестима и њиховој
околини, као и за вријеме окупљања у вези с активностима политичких странака,
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коалиција, листи независних кандидата и независних кандидата у изборном процесу
(члан 7.3 став (1) тачка 1.);
и) омета скупове других политичких странака, коалиција и независних кандидата, као
и подстиче друге на такве активности (члан 7.3 став (1) тачка 2.);
ј) спрјечава новинаре да обављају свој посао сходно правилима професије и изборним
правилима (члан 7.3 став (1) тачка 3.);
к) обећава новчане награде или другу материјалну корист с циљем добивања
подршке бирача или пријети присталицама других политичких странака, коалиција,
листи независних кандидата и независних кандидата (члан 7.3 став (1) тачка 4.);
л) подстиче на гласање особу која нема право гласа (члан 7.3 став (1) тачка 5.);
м) подстиче особе да гласају више пута на истим изборима или да гласају у име друге
особе (члан 7.3 став (1) тачка 6.);
н) користи се говором мржње и/или објављује или употребљава слике, симболе,
аудио и видеозаписе, СМС поруке, интернет поруке или друге материјале који могу
тако дјеловати (члан 7.3 став (1) тачка 7.);
о) се лажно представља у име било које политичке странке, коалиције, листе
независних кандидата или независног кандидата, као и фиктивно представљање у
име политичког субјекта којем је мјесто у бирачком одбору припало са циљем
погодавања другом политичком субјекту којем то мјесто у бирачком одбору није
припало (члан 7.3 став (2));
п) злоупотребљава дјете у политичке сврхе (члан 7.4 став (1) тaчка 8);
р) одржава скупове с циљем изборне кампање (члан 7.4 став (1) тачка 1);
с) излаже на бирачком мјесту и у његовој околини било какве материјале с циљем
утицаја на бираче (члан 7.4 став (1) тачка 2);
т) користи домаћа и међународна средства комуникације с циљем утицаја на бираче
(члан 7.4 став (1) тачка 3);
у) користи мегафон или друге разгласне уређаје с циљем утицаја на бираче (члан 7.4
став (1) тачка 4);
в) омета или опструише изборни процес (члан 7.4 став (3);
з) не поднесе у року од тридесет дана од дана објаве изборних резултата у
Службеном гласнику БиХ, финансијски извјештај за раздобље од дана подношења
пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора (члан 15.1а)
аа) не отвори посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање (члан
15.1б став (1))
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бб) не уплати средства која намјерава утрошити за изборну кампању на посебан
рачун за финансирање изборне кампање (члан 15.1б став (4))
цц)) прими друге уплате, осим оних намјењених за финансирање изборне
кампање, на посебан рачун за финансирање изборне кампање или средства са тог
рачуна користи за било коју другу сврху, осим подмирења трошкова изборне
кампање (члан 15.1б став (5)).
дд) не достави Централној изборној комисији БиХ споразум о позајмици (члан
15.1ц став (3))
ее) не поднесе у року од 30 дана од дана објаве овјере мандата у Службеном гласнику
БиХ изјаву о укупном имовинском стању на одређеном обрасцу (члан 15.7 и 15.8);
фф) прекорачи највећи износ средстава за финансирање изборне кампање из члана
15.10;
гг) који имају повлашћени третман у електронским медијима и користи јавну функцију
у циљу остваривања повлашћеног третмана (члан 16.3);
хх) води изборну кампању у периоду од дана расписивања избора до дана службеног
почетка изборне кампање (члан 16.14 став (3));
ии) који путем електронских и принтаних медија пласира стереотипне и увредљиве
садржаје у односу на жене и мушкарце (члан 16.14 став (4));
јј) који износи лажне информације од стране политичког субјекта путем електронских
медија и интернета које могу угрозити интегритет изборног процеса и дезинформисати
бираче (члан 16.17а);
кк) посматрач, у току посматрања изборног процеса, омета изборне активности,
не поштује тајност гласања (члан 17.2 став (1);
кк) посматрач за вријеме посматрања изборних активности не носи службену
акредитацију и носи било каква обиљежја или ознаке које га повезују с одређеном
политичком странком, коалицијом, листом независних кандидата или независним
кандидатом (члан 17.2 став (3);.
(2) За повреде из става (1) тачка д), е), ф), х), и), ј), к), л), м), н), о), п), р), с), т), у), ее),
фф), гг) и хх) овог члана који почини присталица политичког субјекта казниће се тај
политички субјект.
(3) За повреде из става (1) тачка б) овог члана казниће се и одговорно лице политичке
странке, коалиције и листе независних кандидата новчаном казном у износу од 600,00 КМ
до 15.000,00 КМ.
(4) За повреде из става (1) тачка д), е), ф), х), и), ј), к), л), м), н), о), п), р), с), т), у), ее),
фф), гг), хх), ии) и јј) овог члана казниће се и кандидат политичког субјекта новчаном
казном у износу од 3.000,00 КМ до 15.000,00 КМ.
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(5) За повреде из става (1) тачка и), л), и м) овог члана казниће се и запослени или
ангажовани у изборној администрацији новчаном казном у износу од 600,00 КМ до
3.000,00 КМ.
(6) За повреде из става (1) тачка ф), х), и), к), н), о), т), фф), хх) и јј) Централна изборна
комисија БиХ уз новчану санкцију може и поништити овјеру политичког субјекта.
ПOГЛAВЉE 20
ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Иза члана 20.16А додаје се нови члан 20.17 који гласи:
Члан 20.17
Овлашћују се уставноправне комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Закона, утврде
пречишћени текст Изборног закона Босне и Херцеговине.
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