
POGLAVLJE VII. PRIJEVREMENI IZBORI – članak 14.3 stavak (1) Izbornog zakona 

BiH  

 

Članak 79. 

(Primjena) 

 

Prijevremeni izbori za tijela vlasti  u Bosni i Hercegovini provode se sukladno Izbornom zakonu 

BiH, posebnim propisima  kojima su regulirani prijevremeni izbori za izbor pojedinih tijela vlasti 

i po proceduri utvrđenoj u ovom pravilniku. 

 

Članak 80. 

(Rokovi izbornih aktivnosti) 

 

Rokove izbornih aktivnosti za prijevremene izbore utvrđuje Središnje izborno povjerenstvo BiH 

posebnim Naputkom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora. 

 

Članak 81. 

(Prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata koji su sudjelovali na redovitim  

izborima) 

 

(1) Političke stranke i neovisni kandidati koji su bili ovjereni za sudjelovanje na posljednjim 

redovnim izborima ne moraju ponovno podnositi cjelokupnu potrebnu dokumentaciju za ovjeru 

sudjelovanja na prijevremenim izborima, već se prijava s dokumentacijom koja je podnesena za 

redovite izbore  prihvata uz podnošenje novog popunjenog obrasca njihove prijave. 

 

(2) Političke stranke i neovisni kandidati koji su ovjereni na posljednjim redovitim izborima za 

općinskog načelnika nisu u obvezi prikupiti potpise podrške niti izvršiti uplatu pristojbe za 

sudjelovanje na prijevremenim izborima. 

 

(3) Političke stranke koje nisu bile ovjerene za sudjelovanje na posljednjim redovitim izborima za 

općinskog načelnika, a bile su ovjerene za općinsko/gradsko vijeće nisu u obvezi prikupiti potpise 

podrške, ali su obvezne izvršiti uplatu pristojbe za sudjelovanje na prijevremenim izborima. 

 

Članak 82. 

(Prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata koji nisu sudjelovali  

na redovitim izborima) 

 

(1) Političke stranke i neovisni kandidati koji nisu sudjelovali na posljednjim redovitim izborima  

uz prijavu sudjelovanja na prijevremenim izborima podnose sljedeću dokumentaciju: 

a) Rješenje o upisu u registar kod mjerodavnog tijela, ukoliko je rješenje starije od 60 dana 

dostaviti i izvod iz sudskog registra koji nije stariji od 60 dana sukladno članku 4.3 

Izbornog zakona BiH (podnose samo političke stranke); 

b) potpise podrške sukladno članku 4.4 Izbornog zakona BiH;  

c) izjavu propisanu člankom 1. 6 i 1.13 Izbornog zakona BiH;  

d) dokaz o uplaćenom novčanom iznosu pristojbe za ovjeru sukladno članku 4.16 Izbornog 

zakona BiH i 



e) financijsko izvješće koje obuhvata razdoblje tri (3) mjeseca prije podnošenja prijave 

sukladno članku 15.1 Izbornog zakona BiH. 

(2) Političke stranke i neovisni kandidati koji nisu sudjelovali na redovitim izborima dužni su 

uplatiti pristojbu za ovjeru sudjelovanja na prijevremenim izborima u iznosu propisanom člankom 

4.16 Izbornog zakona BiH. 

 

Članak 83. 

(Prijava koalicija) 
 

Sve koalicije koje su ovjerene na posljednjim redovitim izborima za općinskog načelnika ne 

moraju vršiti dodatnu prijavu već samo potvrditi raniju prijavu, podnošenjem novog popunjenog 

obrasca prijave. 

 

Članak 84. 

(Birači upisani u Središnji birački popis) 

 

(1) Svi birači koji su upisani u Središnji birački popis mogu glasovati na prijevremenim izborima.  

 

(2) Središnje izborno povjerenstvo BiH će obrazac prijave za glasovanje putem pošte za nove 

registrante objaviti na zvaničnoj internet- stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i dostaviti 

ih svim DKP-ima Bosne i Hercegovine u inozemstvu. 

 

(3) Biračima koji imaju status raseljene osobe ostaje izražena biračka opcija koju su imali na 

zadnjim provedenim redovitim izborima. 

 

 
 


