
ГЛАВА VII. ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ – члан 14.3 став (1) Изборног закона БиХ  

 

 

Члан 79. 

(Примјена) 

 

Пријевремени избори за органе власти у Босни и Херцеговини cпроводе се у складу са 

Изборним законом БиХ, посебним прописима  којима су регулисани пријевремени избори 

за избор појединих органа власти и по процедури утврђеној у овом правилнику. 

 

Члан 80. 

(Рокови изборних активности) 

 

Рокове изборних активности за пријевремене изборе утврђује Централна изборна комисија 

БиХ посебним Упутством о роковима изборних активности за одржавање пријевремених 

избора. 

 

 

Члан 81. 

(Пријава политичких партија и независних кандидата који су учествовали на 

редовним изборима) 

 

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

посљедњим редовним изборима не морају поновно подносити цјелокупну потребну 

документацију за овјеру учешћа на пријевременим изборима, већ се пријава с 

документацијом која је поднесена за редовне изборе  прихвата уз подношење новог 

попуњеног обрасца њихове пријаве. 

 

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

изборима за општинског начелника нису у обавези прикупити потписе подршке нити 

извршити уплату таксе за учествовање на пријевременим изборима. 

 

(3) Политичке партије које нису биле овјерене за учествовање на посљедњим редовним 

изборима за општинског начелника, а биле су овјерене за општинско/градско вијеће нису у 

обавези прикупити потписе подршке, али су обавезне извршити уплату таксе за 

учествовање на пријевременим изборима. 

 

Члан 82. 

(Пријава политичких партија и независних кандидата који нису учествовали 

на редовним изборима) 

 

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

редовним изборима  уз пријаву учествовања на пријевременим изборима подносе сљедећу 

документацију: 

 



а) Рјешење о упису у регистар код надлежног тијела, уколико је рјешење старије 

од 60 дана доставити и извод из судског регистра који није старији од 60 дана 

у складу са чланом 4.3 Изборног закона БиХ (подносе само политичке 

странке); 

            б) потписе подршке у складу с чланом 4.4 Изборног закона БиХ;  

            ц) изјаву прописану чланом 1. 6 и 1.13 Изборног закона БиХ;  

д) доказ о уплаћеном новчаном износу таксе за овјеру у складу са чланом 4.16 

Изборног закона БиХ и 

е) финансијски извјештај који обухвата период три (3) мјесеца прије подношења 

пријаве у складу са чланом 15.1 Изборног закона БиХ. 

 

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

дужни су уплатити таксу за овјеру учествовања на пријевременим изборима у износу 

прописаном чланом 4.16 Изборног закона БиХ. 

 

Члан 83. 

(Пријава коалиција) 

 

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

не морају да врше додатну пријаву већ само потврде ранију пријаву, подношењем новог 

попуњеног обрасца пријаве. 

Члан 84. 

(Бирачи уписани у Централни бирачки списак) 

 

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

изборима.  

 

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

регистранте објавити на званичној интернет-страници Централне изборне комисије БиХ и 

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

 

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

имали на задњим спроведеним редовним изборима. 

 

 


