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 Чланом 2.9. став (1) тачка 15.  Изборног закона Босне и Херцеговине1  утврђено је да 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подноси годишњи извјештај 
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о спровођењу избора у Босни и 
Херцеговини, спровођењу Изборног закона Босне и Херцеговине и иницира његове измјене. 
Међутим, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине спроводи још два закона који 
је обавезују да подноси извјештаје надлежним органима, те је тако чланом 17. став (1) 
тачка е) Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине2 
регулисано да Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подноси годишњи 
извјештај о спровођењу овог закона Предсједништву Босне и Херцеговине, 
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и јавности, а чланом 17. Закона о 
финансирању политичких партија3 прописано је да је Централна изборна комисија Босне 
и Херцеговине обавезна да сваке године поднесе извјештај о прегледаном стању 
финансијског пословања политичких партија Парламентарној скупштини Босне и 
Херцеговине. 

Осим наведених закона, у надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине је и 
спровођење Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине4, као и  закона нижих нивоа 
власти из области сукоба интереса, и то: Закона о сукобу интереса у органима власти 
Федерације БиХ5 и Закона о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ6. 

С тим у вези свсисходно је једним  извјештајем обухватити најкрупније активности које се 
односе на спровођењу свих закона из надлежности Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Централна изборна комисија БиХ) за период од 01.01.2008. 
до 31.12.2008. године.  

У завршном дијелу извјештаја истакнута је синтеза закључних разматрања са 
препорукама, с циљем предузимање мјера за унапређење изборног система и ефикасније 
спровођење изборног процеса у Босни и Херцеговини, као и предлози за унапређење Закона о 
сукобу интереса у институцијама власти БиХ и Закона о финансирању политичких 
партија. 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 14. сједници, која је одржана 
19.03.2009. године, размотрила и усвојила  овај извјештај који се подноси Парламентарној 
скупштини Босне и Херцеговине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 „Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08 и 63/08 
2 „Службени гласник БиХ“, бр. 16/02, 14/03, 12/04 и 63/08 
3 „Службени гласник БиХ“, бр. 22/00 
4 „Службени гласник БиХ“, бр. 30/06, 42/03, 81/06, 76/07, 87/07, 94/07 и 24/08 
5 „Службени новине ФБиХ“, бр. 70/08 
6 „Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“, бр. 43/08 
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Уводне напомене 
 
У 2008. години активности Централне изборне комисије БиХ биле су усмјерене на 
припремање, објављивање и спровођење Локалних избора 2008. године. У току цијеле године 
обављани су послови и задаци утврђени планом и програмом активности на припремању и 
спровођењу Локалних избора 2008. године, које је донијела Централна изборна комисија БиХ 
на основу одредаба Изборног закона БиХ. 

Дана 08. 05. 2008. године Централна изборна комисија БиХ је, у складу са чланом 1.14 и 
чланом 2.9 став (1) тачка 2.а Изборног закона БиХ, објавила да ће Локални избори бити 
одржани 05.10.2008. године за сљедеће нивое власти: 

- општинска вијећа/ скупштине општина, 

- начелнике општина у Федерацији Босне и Херцеговине, 

- начелнике општина у Републици Српској, 

- Скупштину Брчко Дистрикта БиХ, 

- Градско вијеће Града Мостара, 

- Скупштину Града Бање Луке, и 

- градоначелника Града Бање Луке7.  

1. Концепцијска поставка 

Централна изборна комисија БиХ је независан орган, који подноси извјештај непосредно 
Парламентарној скупштини БиХ и чија овлашћења из ње произлазе8. Подношењем годишњих 
извјештаја Централна изборна комисија БиХ настоји стално својим дјеловањем и јачањем 
институционалних капацитета презентовати све релевантне активности спроведене током 
године.  
 
Циљ нам је да преко индикатора мјерљивости и упоредивости са претходним изборима 
упознамо јавност са релевантним показатељима који дефинишу изборни процес, настојећи 
тиме да представимо све учеснике изборног процеса и њихово учешће у самом спровођењу 
Локалних избора. У извјештају су наведене све активности потребне за реализацију 
приоритета потребних за спровођење избора, поштујући досадашње научене лекције из 
претходних избора, испуњене предуслове (законске, институционалне и техничке) за 
реализацију избора, указивање на одређене пропусте давањем одређених препорука, 
координацију (укљученост свих учесника изборног процеса) и транспарентност изборног 
процеса.   
 
Оно што је посебно обиљежило Локалне изборе 2008. односи се на: уведене казнене одредбе 
не само за учеснике у изборном процесу већ и за изборну администрацију, избор представника 
националних мањина у законодавним тијелима, допуну члана 20.9 Изборног закона БиХ по 
којем су само за ове изборе грађани Сребренице који су према посљедњем попису из 1991. 
године живјели у Сребреници стекли право да се упишу у бирачки списак како би гласали 

                                                 
7 „Службени гласник БиХ“, бр. 39/08 
8 Изборни закон БиХ, члан 2.9; „Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 63/08 
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лично или у одсуству за општину Сребреница, без обзира да ли су имали статус избјеглице 
или расељеног лица, и знатно већи број регистрованих бирача у односу на претходне изборе. 
 
Општи циљ и сврха овог извјештаја Централне изборне комисије БиХ јесте транспарентност 
свих активности које проистичу из њене надлежности, јасно указујући на досљедност 
примјене свих закона који су јој повјерени у надлежност, стварајући тиме и простор за 
иницирање још квалитетнијих препорука надлежним институцијама БиХ, како би се изборни 
процес у Босни и Херцеговини приближио демократским стандардима развијених земаља и 
побољшала рјешења у начину примјене тих закона. 

 
Иако је Централна изборна комисија БиХ као независан орган стално изложена опсервацијама 
других, стварајући тиме потребу за сталним потврђивањем, њен рад је конципиран на јасној 
платформи de iуre захваљујући ангажовању свих запослених у Централној изборној комисији 
БиХ да све надлежности и активности спроводе у законским оквирима. 

 
Током 2008. године Централна изборна комисија БиХ одржала је 89 сједница са 520  тачака 
дневног реда и 200 састанака, на којима су разматрана питања из дјелокруга Централне 
изборне комисије БиХ и спровођења одредаба свих закона који су јој повјерени у надлежност9. 
У периоду 01. 09. 2008 - 30. 09. 2008. године Централна изборна комисија БиХ је свакодневно 
одржавала сједнице, настојећи да благовремено одговори свим захтјевима политичких 
субјеката  који су се односили на припремање и спровођење локалних избора. 

 
На сједницама Централне изборне комисије БиХ расправљало се и одлучивало о питањима и 
задацима који су се односили на: листу за начелинике општина, кандидатске листе за 
одборнике/ вијећнике општинских вијећа/ скупштина општина, спровођење Локалних избора, 
овјеру политичких субјеката за учешће на Локалним изборима 2008. године, одлучивање по 
захтјевима и жалбама политичких субјеката, разматрање жалби грађана на ускраћивање уписа 
у ЦБС-у и разматрање да ли је дошло до повреде бирачког права, утврђивање плана 
финансирања Локалних избора, доношење одлука о свим набавкама за потребе програма 
посебне намјене – Локални избори 2008. године, спровођење тендерских и других поступака за 
набавку и потписивање уговора са изабраним понуђачима, покретање поступака против лица 
која су у сукобу интереса и доношење одлука, разматрање финансијских извјештаја 
политичких партија, утврђивање престанка мандата изабраних званичника и додјела мандата 
сљедећим квалификованим кандидатима са листи политичких субјеката, запошљавање 
редовног и ванредно ангажованог особља у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ за 
вријеме трајања избора, оснивање Главног центра за бројање и реализацију пројектних 
активности у овом сегменту изборног процеса. 

 
Резултат свих спроведених активности Централне изборне комисије БиХ у 2008. години може 
се илустровати неким од показатеља: 

 
Донесено је укупно: 

 
- 10 правилника, 
-      2 правилника о измјенама и допунама правилника, 
- 16 упутстава, 
-   6 инструкција, 
-   1 план и програм сталне едукације изборне администрације, 
-   1 приручник за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини – локални избори, 
- 18 наредби о поновном бројању гласачких листића, 
- 27 одлука о приговорима у периоду изборне кампање, 
- 32 одлуке по захтјевима за преиспитивање овјера политичких субјеката, 
-   6 одлука о кршењу изборне тишине, 
                                                 
9 Записници са сједница ЦИКБиХ и позиви за сједнице доступни су свим заинтересованим  
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- 10 одлука о приговорима на бирачким мјестима на дан одржавања избора, 
- 110 одлука о давању сагласности на одлуке о разрјешењу и именовању чланова 

изборних   комисија, 
- 67  одлука о датој сагласности за именовање чланова изборних комисија, 
-   7  одлука о повећању броја чланова изборних комисија са три на пет чланова, 
-   126  чланова изборних комисија разријешено је дужности у 56 општина, 
-   124  мишљења по основу примјене Закона о сукобу интереса у институцијама власти   

БиХ, 
-   398  одговора на упите о примјени Изборног закона БиХ, 
-   давање сагласности за 142  члана изборних комисија о именовању у 61 општини, 
-   6  покренутих поступака о сукобу интереса, 
-  13 закључака о покретању поступка усвојено по основу примјене Закона о сукобу    

интереса, 
-   6  изречених санкција о неподобности кандидовања, 
-   1 одлука о обустављању поступка Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, 
-   1 одлука о расписивању и одржавању Локалних избора 2008. године, 
-   1 одлука о објављивању изборних резултата, 
-   1 одлука о потврди изборних резултата, 
-  216 одговора на упите који се тичу примјене Закона о сукобу интереса у институцијама 

власти БиХ, 
-     62 издата саопштења за јавност, 
- 17 одржаних прес-конференција. 
 
У периоду јануар-децембар 2008. године у Централној изборној комисији БиХ заведено је 
4.223 предмета.  
Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне комисије за 2008. годину 
подијељен је у седам дијелова који чине једну цјелину. 
 
Од првог до четвртог дијела изложена је материја по уобичајеном распореду извјештавања, 
која се односи на досљедну примјену свих закона из надлежности Централне изборне комисије 
БиХ. 
 
Пети дио извјештаја односи се на међународну сарадњу, семинаре и едукације које Централна 
изборна комисија БиХ редовно одржава, настојећи да, размјеном искустава са изборним 
комисијама других земаља, стално побољшава свој рад и досљедно промовише Босну и 
Херцеговину. 
 
Шести дио односи се на јавност рада Централне изборне комисије БиХ који је веома значајан, 
имајући у виду чињеницу да је Централна изборна комисија БиХ независан орган, који треба 
да на непристрасан начин спроведе све законе из своје надлежности, поштујући све принципе 
јавног информисања. 
 
У седмом дијелу наглашена је синтеза закључних разматрања са препорукама којима 
Централна изборна комисија БиХ настоји подстакнути релевантне институције БиХ како би 
убудуће рад био што квалитетнији. 
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1. Припрема и спровођење Локалних избора 2008. године  
 
1.1. Изборне активности 
  
1.1.1.  Активности на измјенама и допунама Изборног закона БиХ  
 
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је, уважавајући предлог Уставноправне 
комисије, на 9. сједници, одржаној 23.05.2007. године, донио одлуку о формирању 
Интерресорне радне групе и за њене чланове именовао посланике: Милорада Живковића, 
Нику Лозанчића и Шефика Џаферовића. Дом народа Парламентарне скупштине БиХ је на 6. 
сједници, одржаној 29.06.2007. године, у Интерресорну радну групу именовао делегате: 
Илију Филиповића, др Младена Иванића и Алму Чоло. Савјет министара БиХ је на својој 11. 
сједници, одржаној 24.05.2007. године, за чланове Интерресорне радне групе именовао: 
министра правде Баришу Чолака, министра цивилних послова Средоја Новића и министра за 
људска права и избјеглице др Сафета Халиловића. У Интерресорну радну групу именовани 
су и чланови Централне изборне комисије БиХ: Бранко Петрић, Миле Кудић, др Суад 
Арнаутовић и Вехид Шехић. Централна изборна комисија БиХ је на 47. сједници, одржаној 
13.09.2007. године, умјесто Вехида Шехића (због истека мандата) именовала Ирену 
Хаџиабдић, коју је Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, 05.09.2007. године, 
именовао за члана Централне изборне комисије БиХ из реда осталих. 
Интерресорна радна група је текст Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона 
БиХ упутила актом од 13.12.2007. године у парламентарну процедуру Дому народа и 
Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ ради разматрања и благовременог 
доношења Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ у редовној законодавној 
процедури, како би Локални избори у 2008. години били спроведени у складу са 
измијењеним и допуњеним одредбама Изборног закона БиХ.  
 
Закон о измјенама и допунама Изборног закона БиХ усвојен је 10.04.2008. године у 
Представничком дому и 16.04.2008. године у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ10. 
Новина у  Закону био је избор представника националних мањина у законодавну власт, те 
гласање у државно-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине за лица која 
привремено живе у иностранству. Закон је ступио на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, што значи 23.04.2008. године.  
 
Прије самог расписивања Локалних избора 2008. године, Изборни закон БиХ претрпио је још 
једну измјену и допуну. Наиме, Парламентарна скупштина БиХ је на заједничкој сједници 
Представничког дома и Дома народа, одржаној дана 07.05.2008. године, усвојила Закон о 
измјенама и допунама Изборног закона БиХ11, који се односи на измјене члана 20.9 којим се 
регулишу, изузетно за Локалне изборе 2008. године, сва права лица која имају бирачко право, 
а која су имала мјесто свог пребивалишта у општини Сребреница према посљедњем попису 
становништва извршеном у Босни и Херцеговини, чиме стичу право да се упишу у бирачки 
списак како би гласали лично или у одсуству за општину Сребреница.  

 

 

 

                                                 
10 „Службени гласник БиХ“, бр. 33/08 
11 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/08 
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1.1.2. Нормативна дјелатност  
Након доношења  Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, Централна изборна 
комисија БиХ приступила је припремању и доношењу нормативних аката. Низ нових 
законских рјешења захтијевао је њихову разраду и појашњење начина примјене њиховом 
разрадом и уграђивањем у већ постојеће акте о спровођењу или доношењем нових аката 
(правилници, инструкције, упутства). Дакле, нове законске измјене захтијевале су 
благовремено доношење нормативних аката како би било омогућено политичким субјектима, 
бирачима и учесницима цјелокупног изборног процеса да остваре бирачко право као једно од 
основних људских права и слобода утврђених Европском конвенцијом о људским правима.  
 
Нормативни акти које је донијела Централна изборна комисије БиХ у 2008. години су: 
 
1. Одлука о расписивању и одржавању Локалних избора 2008. године12; 
   

          2. Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2008. године 
који ће бити одржани у недјељу, 05.октобра 2008. године13; 

 
 3. Исправка Упутства о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе  
          2008. године  који ће бити одржани у недјељу, 05.октобра 2008. године14;  
 
      4.  Правилник о вођењу Централног бирачког списка15;  
  

5.  Правилник о измјенама  Правилника о вођењу Централног бирачког списка16; 
       

         6. Правилник о пријави и овјери политичке партије, независног кандидата, коалиције и листе 
независних кандидата за учешће на непосредним изборима и поступак овјере кандидата за 
попуну гарантованих мандата за припаднике националних мањина17; 

      
         7. Правилник о измјени и допунама Правилника о пријави и овјери политичке партије, 

независног  кандидата, коалиције и листе независних кандидата за учешће на непосредним 
изборима18; 

      
   8. Правилник о начину гласања и бројања гласачких листића19; 

       
         9. Правилник о организацији Главног центра за бројање, начину верификације и бројања 

гласачких листића на Локалним изборима 2008. године20; 
 

        10. Правилник о медијском представљању политичких субјеката у периоду од дана 
расписивања  избора до дана одржавања избора21; 

   

                                                 
12  „Службени гласник БиХ“, бр. 39/08 
13  „Службени гласник БиХ“, бр. 39/08 
14„Службени гласник БиХ“,  бр. 61/08 
15 „ Службени гласник БиХ“, бр. 37/08 
16 „ Службени гласник БиХ“, бр. 69/08 
17 „ Службени гласник БиХ“, бр. 37/08 
18 „ Службени гласник БиХ“, бр. 47/08 
19 „ Службени гласник БиХ“, бр. 65/08 
20 “Службени гласник БиХ“,  бр. 88/08 
21 „Службени гласник БиХ“, бр.52/08 
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      11. Правилник о измјени  Правилника о медијском представљању политичких субјеката у 
периоду од дана расписивања избора до дана одржавања избора22; 

 
      12. Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста23; 

       
      13. Упутство о утврђивању квалификација и броја чланова бирачких одбора, поступак 

жријебања и именовања бирачких одбора24; 
         

      14. Исправка Упутства о утврђивању квалификација и броја чланова бирачких одбора, поступак 
жријебања и именовања бирачких одбора25; 

        
  15. Упутство о процедурама за именовање чланова општинске изборне комисије, Изборне 

комисије Града Бање Луке, Изборне комисије Града Мостара и Изборне комисије Брчко 
Дистрикта БиХ26; 

         
  16. Упутство о поступку и начину слања, примања, обраде, архивирања и заштите електронских      

пријава и докумената27; 
         
  17. Упутство о процедурама  за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним Централној 

изборној комисији БиХ и изборним комисијама28; 
         
  18. Исправка Упутства о процедурама  за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним 

Централној изборној комисији БиХ29;  
   
   19. Упутство о процедурама за акредитовање посматрача за изборе у Босни и Херцеговини30; 

       
    20. Упутство о поступку и начину уписа бирача који гласају лично или у одсуству за основну 

изборну јединицу Сребреница на Локалним изборима 2008. године31; 
    

    21. Упутство о начину паковања изборног материјала за спроођење Локалних избора 2008.    
године32; 

 
    22. Упутство о начину  контроле и задуживања изборног материјала33;  

          23. Упутство о пријему, обради, контроли, објављивању  и потврђивању изборних резултата за 
Локалне изборе 2008. године34;  

                                                 
 
22 „ Службени гласник БиХ“, бр. 65/08 
23 „ Службени гласник БиХ“, бр. 65/08 
24 „ Службени гласник БиХ“, бр. 65/08 
25 „ Службени гласник БиХ“, бр. 78/08 
26 „ Службени гласник БиХ“, бр. 47/08 
27 „ Службени гласник БиХ“, бр. 47/08 
28 „ Службени гласник БиХ“, бр. 47/08 
29 „ Службени гласник БиХ“, бр. 47/08 
30 „Службени гласник  БиХ“, бр. 61/08 
31 „Службени гласник  БиХ“, бр. 43/08 
32 „ Службени гласник БиХ“, бр. 69/08 
33 „ Службени гласник БиХ“, бр. 74/08 
34 „Службени гласник БиХ“, бр. 79/08 
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    24. Инструкција о начину и поступку утврђивања престанка мандата изабраном члану органа 

власти прије истека времена на које је изабран35; 
 

    25. Инструкција  о начину достављања и објављивања прелиминарних, незваничних и 
некомплетних резултата за Локалне изборе 2008. године36; 

       
  26. Инструкција  о спровођењу члана 5.10, 5.11, 5.16 и 7.4 Изборног закона БиХ на Локалним 

изборима 2008. године37; 
 
  27. Одлука о утврђивању квалификација за чланове изборних комисија38; 
   
  28. Одлука о успостављању Главног центра за бројање за Локалне изборе 2008. године39; 
   
  29. Одлука  о критеријумима за утврђивање броја чланова изборне комисије40;  

 
  30. Одлука о начину додјеле мандата политичком субјекту који је на непосредним изборима 

2006. добио компензациони  мандат који је остао упражњен41; 
    
  31. Одлука о именовању директора и замјеника директора Главног центра за бројање; 

       
  32. Одлука о начину гласања бирача који су се пријавили за гласање у дипломатско-

конзуларним  представништвима Босне и Херцеговине у иностранству за Локалне изборе 
2008. године42; 

       
  33. Одлука о утврђивању и објављивању бирача уписаних у Централни бирачки списак по 

основним изборним јединицама за Локалне изборе 2008. године43; 
 
  34. Одлука о потврђивању резултата Локалних избора 2008. године44; 
 
  35. Допунске одлуке о потврђивању резултата Локалних избора 2008. године45; 
 
  36. Друга допунска одлука о потврђивању резултата Локалних избора 2008. године46; 
 
  37. Трећа допунска одлука о потврђивању резултата Локалних избора 2008. године47. 

 
 

                                                                                                                                                             
 
 
35 „ Службени гласник БиХ“, бр. 65/08 
36 „ Службени гласник БиХ“, бр. 79/08 
37 „ Службени гласник БиХ“, бр. 79/08 
38  „Службени гласник БиХ“, бр. 65/08 
39  Објављена на веб-страници Централне изборне комисије БиХ 
40 „Службени гласник  БиХ“,  бр. 39/08 
41 „Службени гласник  БиХ“,  бр. 52/08 
42 „ Службени гласник БиХ“,  бр. 69/08 
43 „ Службени гласник БиХ“,  бр. 74/08 
44 „Службени гласник  БиХ“,  бр. 89/08 
45 „ Службени гласник БиХ“,  бр.103/08 
46 „Службени гласник  БиХ“,  бр.103/08 
47 “Службени гласник  БиХ“,  бр.103/08 
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1.1.3. Статистички показатељи Локалних избора 2008. године 
 
I – Упис бирача у Централни бирачки списак 
 
Поступак вођења и уписа бирача у ЦБС прописан је Поглављем 3. - Бирачки списак - 
Изборног закона БиХ и Правилником о вођењу Централног бирачког списка. У складу са 
наведеним, разликујемо неколико врста бирача зависно од категорије, односно статуса лица, 
као  и начина остваривања бирачког права према врсти бирачког мјеста: 
a) бирачи који своје бирачко право остварују на редовним бирачким мјестима (редовни  
      бирачи), 
б)   избјегла лица и лица која привремено бораве у иностранству, 
ц)   расељена лица, и 
д)   лица која су имала пребивалиште 1991. године у Сребреници (члан 20.9 Изборног закона 
      БиХ). 
 
Пресјек стања ЦБС-а за потребе спровођења Локалних избора 2008. године на основу члана 
3.6 став (6) Изборног закона БиХ урађен је 22.08.2008. године, те објављен 28.08.2008. године 
на веб-страници Централне изборне комисије БиХ. Наведени подаци коришћени су за израду 
Извода из Централног бирачког списка по бирачким мјестима. 
 
     Табела број 1: Регистровани бирачи по категоријама 
 

Р/Б                          Категорија Број бирача 
  1.  Редовни бирачи                2.966.997 

  2. Бирачи који гласају лично                      5.002 

  3. Бирачи који гласају у одсуству                    18.450 

  4. Бирачи регистровани за гласање  путем поште                    33.678 

 УКУПНО              3.024.127 

 

Укупан број уписаних бирача на наведени дан износио је 3.024.127 бирача, од чега 1.513.836 
(50,05%) жена и 1.510.291 (49,95%) мушкараца, што је у односу на број бирача са Општих 
избора 2006. године, када је било уписано 2.765.504 бирача, повећање за 258.623 бирача.    
 
Графикон број 1: Упоредни број уписаних бирача у ЦБС по категоријама 2006 и 2008. године                    
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На дан одржавања Локалних избора, 05.10.2008. године, укупно је изашло на гласање 
1.671.977 (55,3%) бирача, од чега: у Федерацији БиХ 977.226 (53,3%), Републици Српској 
647.702 (58,3%) и у Брчко Дистрикту БиХ 47.049 (58,7%). 
 
а) Упис бирача у ЦБС који своје бирачко право остварују на редовним бирачким 

мјестима 
 
Подсјећања ради, поменућемо да се упис бирача који гласају на редовном бирачком мјесту 
врши системом „пасивне регистрације“, односно сва лица која посједују важеће личне карте 
државе БиХ аутоматски су уписана у ЦБС. На основу одредаба члана 3.5  Изборног закона 
БиХ, надлежни орган који води регистар грађана доставља податаке за ажурирање ЦБС-а, уз 
складу са Законом о централној евиденцији и размјени података.  
За потребе преузимања података, у оквиру пројекта ''Пасивна регистрација бирача у БиХ'' 
развијен је апликативни дио софтвера, чија је основна сврха олакшавање поступка преноса 
података, одређивање бирачких мјеста и израда Извода из коначног бирачког списка. 
Завршетком друге фазе пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“ биће омогућен присуп 
96% изборних комисија ЦБС-у. 
Посебно је значајно нагласити да развијени апликативни дио није у потпуности омогућио 
аутоматско преношење података како је било предвиђено реализацијом друге фазе пасивне 
регистрације бирача, будући да га је прекинуо надлежни орган, те тако није било могуће у 
сваком моменту имати стварно стање ЦБС-а  него се стање утврђивало периодично, или у 
зависности од потребе.  
За потребе спровођења Локалних избора 2008. године ажурирани су подаци у четири наврата:  
 
Први пресјек направљен је на дан расписивања избора 08.05.2008. године и коришћен је за 
израду Привремених извода из ЦБС-а; 
Други пресјек направљен је 01.08.2008. године и коришћен је у сврху одређивања бирачких 
мјеста и прављења спецификација за штампање гласачких листића; 
Трећи пресјек направљен је 21.08.2008. године и коришћен је за израду Извода из коначног 
бирачког списка који је дистрибуисан на бирачка мјеста; 
Четврти пресјек направљен је 05.10.2008. године, односно на дан одржавања избора, с 
циљем утврђивања бирачког права гласача који су гласали непотврђеним листићима. 
 
Може се закључити да овакав начин рада не обезбјеђује адекватну функционалност која би 
гарантовала квалитетно и одговарајуће преношење података. Ажурирање ЦБС-а је дуготрајан 
и спор процес, тако да Централна изборна комисија БиХ нема надзор над ЦБС-ом нити му је 
омогућен приступ у сваком моменту, већ се подаци ручно ажурирају из табела надлежног 
органа који води регистар грађана.  
 
б) Упис избјеглих лица и лица која привремено бораве у иностранству у ЦБС-у 
 
б.1) Припремне радње и упис бирача који гласају изван БиХ 
 
Упис избјеглих лица и лица која привремено бораве у иностранству у ЦБС-у врши се 
системом активне регистрације и за Локалне изборе 2008. године почео је даном њиховог 
објављивања, 08.05.2008. године, а трајао је до 22.07.2008. године. Пријавни образац са 
пратећом документацијом могао се достављати Централној изборној комисији БиХ путем 
поште на поштански претинац 450 и 451, факсом, e-mailom или лично, преко протокола 
Централне изборне комисије БиХ. Слободно се може рећи да је регистрација бирача стални 
процес који захтијева и стално ажурирање и контролисање података.  
 
У сврху доступности образаца за пријаву као и информисања бирача даном расписивања 
Локалних избора 2008. године, 08.05.2008. године, обрасци пријаве са пратећим Водичем и 
обавјештењима уврштени су на веб-страницу Централне изборне комисије БиХ 
www.izbori.ba.  
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У настојању да грађани Босне и Херцеговине који бораве у иностранству буду информисани 
о начину уписа бирача и гласања изван БиХ за Локалне изборе 2008. године, припремљено је 
и прослијеђено 19.05.2008.године, посредством Министарства иностраних послова БиХ, 
дипломатско-конзуларних предствиштава БиХ: 6.000 сетова који су садржавали пријавне 
образаца за нове регистранте (ПРП-1), Одлука о дипломатско-конзуларним 
представништвима БиХ у иностранству у којима се планира гласање за Локалне изборе 2008. 
године, Водичи за гласање изван БиХ са обавјештењем о начину и роковима за упис бирача 
из иностранства на језицима у службеној употреби у БиХ. 
 
На адресе удружења грађана БиХ у иностранству упућено је 1.700 сетова гласачког 
материјала (пријавних образаца ПРП-1 са Одлуком о дипломатско-конзуларним 
представништвима БиХ у иностранству у којима се планира гласање за Локалне изборе 
2008.године и Водича за пријаву бирача за гласање изван БиХ на језицима у службеној 
употреби у БиХ).  
 
У периоду од 20.04. 2008. до 08.05.2008. године свим бирачима који су били уписани у 
Централни бирачки списак за гласање изван БиХ за Изборе 2006. године упућено је 32.475 
комада персонализованих потврдних образаца  (ПРП-2) на адресе.                                                             
 
У периоду од расписивања Локалних избора па до завршетка процеса уписа бирача, закључно 
са  22.07.2008. године, на Help line примљено је око 5.100 e-mail порука са пријавама за 
гласање путем поште, измјенама  адреса, захтјевима за слање образаца за упис бирача у ЦБС, 
захтјевима за провјеру података, као и упитима о начину уписа бирача  и роковима за упис 
бирача за Локалне изборе 2008. године. Послије извршених провјера и ажурирања података, 
(адреса, личних података и др.) на све e-mail поруке је одговорено, те је упућено путем  
e-maila и око 9.000 пријавних образаца ПРП-1 за упис бирача који бораве у иностранству који 
су нам доставили своје e-mail адресе.  
 
Help line примио је већи број телефонских позива путем којих су грађани тражили упутства о 
начину и роковима за упис бирача из иностранства. Велики број грађана који бораве у 
иностранству писмено се обратио за достављање пријава за гласање, те су им благовремено 
достављени на адресу у иностранству, док се мањи број грађана лично обратио Централној 
изборној комисији БиХ за обрасце. 
Све пријаве које су пристигле до 01.08.2008. године са отиском печата поште 22.07.2008. 
године путем поштанског претинца 450 и 451, факсом, електронским путем као и лично 
преко протокола обрађене су у складу са Закључком о крајњем року за прихватање 
приспјелих пријава за гласање изван БиХ за Локалне изборе 2008. године, који је усвојен на 
36. сједници Централне изборне комисије БиХ, одржаној 18.07.2008. године.  
 
Након завршене обраде, од 41.689 поднесених пријава, укупно је уписано у ЦБС за гласање 
изван БиХ  33.678 бирача, док се за 5.616 није могао извршити упис за гласање изван БиХ из 
разлога утврђених законом. 
 
         Табела број 2: Преглед броја уписаних бирача изван земље, броја бирача који је гласао и одзива бирача  
 

          Назив Број уписаних бирача
       изван БиХ 

Број бирача  
који је гласао Одзив бирача 

Федерација БиХ            11.295       6.270     55,50% 
Република Српска            20.588     12.871     62,50% 
Брчко Дистрикт БиХ              1.795       1.083     60,30% 
Укупно            33.678    20.224     60,05% 

 
 
Приликом обраде приспјелих пријава за упис бирача који гласају изван БиХ одбијено је 5.616 
пријава. Најчешћи разлози за одбијање пријава за гласање путем поште за Локалне изборе 
2008. године били су: достављен невалидан доказ о држављанству или недостављен доказ о 
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држављанству, невалидан доказ о идентитету или недостављен доказ о идентитету, невалидан 
доказ о пребивалишту или недостављен доказ о пребивалишту, ако лице нема евидентирано 
пребивалиште код надлежног органа или се не налази на посљедњем спроведном попису 
становништа 1991. године у БиХ.  
 
Један број пријава није садржавао адресу или је достављена адреса нечитка. Такође, нису 
обрађиване пријаве лица која су у међувремену умрла или су се вратила у БиХ.  
     
 Табела број 3: Преглед одбијених захтјева за упис бирача у ЦБС за гласање изван БиХ 
 

Разлози одбијања пријава за регистрацију бирача гласањем путем поште 
 
Број пријава 

Пријаве без валидног доказа о држављанству      3.790 
Пријаве без валидног доказа о идентитету         594 
Пријаве без валидног доказа о пребивалишту         965 
 Умрла лица           13 

  Остале категорије (без пријавног образца, неодговарајућа документа,  
  нечитак потпис, факс или  документа непотпуна, нечитка или непозната  
  адреса и сл.) 

 
        254 

 Укупан број одбијених      5.616 
 
 
б.2 ) Проблеми у поступку уписа бирача у ЦБС изван БиХ 
 
Приликом слања пријавних образаца e-mailom грађани су се сусретали са проблемима 
њиховог достављања као и обезбјеђења валидне  документације. Иако је e-мail адреса за 
слање пријава за упис бирача у ЦБС за Локалне изборе 2008. године благовремено објављена 
на веб-страници, те у свим информативним и пропагандним материјалима, велики број 
грађана је пријаве слао на e-mail адресу bhizbori2008@gmail.com, која није званична адреса 
Централне изборне комисије БиХ 
 
Дио грађана, и поред дате упуте о начину попуњавања и слања образаца пријава  
e-mailom, није адекватно попунио и доставио пријавне обрасце са прилозима, што је такође 
био један од разлога због којег грађани нису уписани у ЦБС за гласање за изван БиХ. 
 
С тим у вези, Централној изборној комисији БиХ упућен је и већи број приговора који су се 
односили на недобијање гласачког материјала за упис бирача у ЦБС за гласање изван БиХ. 
Провјером примљених e-mail порука утврђено је да те пријаве нису достављене до рока 
утврђеног за упис бирача, односно до 22.07.2008. године у Централну изборну комисију БиХ. 
Обавјештењем48 објављеном на званичној веб-страници омогућено је свим бирачима чији 
захтјев за упис у ЦБС за гласање изван БиХ није прихваћен подношење жалбе. 
 
Дио проблема у поступку гласања изван БиХ односио се и на достављање гласачког 
материјала на адресе бирача у иностранству, о чему су нас бирачи обавијестили  
e-mailom и телефоном из 20 држава свијета. Укупно је примљено 168 телефонских позива и  
e-mail порука које су се односиле на неблаговремено добијање гласачког материјала, и то: из 
САД (48), Шведске (16), Аустрије (10), Њемачке (17), Швајцарске (17), Француске (4) итд. 
Упити су се односили како на  поједине грађане, њихове породице тако и на групе грађана 
који нису добили гласачки материјал. За све наведене примједбе извршена је провјера те је 
утврђено да један број грађана који су доставили примједбе на неблаговремено добијање 
гласачког материјала није уопште био уписан за гласање изван БиХ због непотпуне пријаве. 
Такође, један број грађана из САД-а и Аустралије је, према информацијама које су нам 
доставили путем e-maila, гласачки материјал добио послије 05.10.2008. године. Због 
неблаговременог упућивања пошиљака за иностранство, Централна изборна комисија БиХ се 

                                                 
48 Обавјештење објављено на веб-страници www.izbori.ba 
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13.10.2008. године обратила Јавном предузећу „БХ Поште“ д.о.о. Сарајево и затражила 
објашњење о разлозима кашњења у отпремању пошиљака према иностранству. У 
достављеном одговору на изјашњење, Централна изборна комисија БиХ је обавијештена да 
су све пошиљке благовремено отпремљене према Плану отпремања у одредишне земље, као 
и да су све пошиљке уредно и у предвиђеним роковима приспјеле у одредишне земље. 
Централна изборна комисија БиХ располаже информације о укупно посланим пошиљкама у 
поједине земље, али не располаже информацијама о појединачним  (поименичним) 
пошиљкама. Јавно предузеће „БХ Поште“ д.о.о. Сарајево није у могућности да достави 
податке о појединачном достављању сваке пошиљке јер то подразумијева коришћење услуга 
препорученог руковања пошиљкама или пријем пошиљака са повратницом. 
      
Табела број 4: Преглед датума упућивања пошиљака за иностранство 
 

 
Датум  предаје пошиљака из штампарије 
 

Датум отпремања  из 
БХ Поште Сарајево 

Број коверата
 

18.08. 2008. године 19.08.  2008. године     5.152 
19.08. 2008. године 20.08.  2008. године     7.094 
21.08. 2008.године 22.08.  2008 .године     5.200 
22.08. 2008.године 26.08.  2008. године     6.024 
22.08. 2008.године 26.08.  2008. године   10.102 
01.09. 2008.године 02.09.  2008. године        106 
УКУПНО    33.678 

. 
 
Приликом преузимања из поштанског претинца приспјелих коверата са гласачким 
материјалом из иностранства, 494 коверте са гласачким материјалом нису уручене на адресе, 
те су враћене у Централну изборну комисију БиХ. Највећи број коверата је враћен из 
Њемачке (147), Хрватске (133), Србије (40), САД (37) и других земаља. Најчешћи разлози за 
неуручење коверата са гласачким материјалом били су: непотпуна или непозната адреса 
примаоца (243), непознато лице (179) или промјена адресе примаоца (39) и друго. 
 Током периода уписа бирача који гласају изван БиХ за Локалне изборе 2008. године дио 
грађана достављао је своје пријавне обрасце са документацијом Централној изборној 
комисији БиХ посредством удружења грађана БиХ из иностранства. 
 
       Табела број 5: Преглед броја пошиљака достављених од удружења грађана 
 

Р/Б Назив удружења       Број пријава 
1. „Феникс“              10.759 

2.    „Хрватски интелектуалци“ 250 
3. „Краљица Катарина“ 502 
4. „Бошњачка исламска заједница”  

В.Кладуша 
130 

5.   „Здраво комшија“  97 
6.   „Пелагићево “ 93 
7.   „Бошњачко исламско удружење“ 47 
8.   „Удружење грађана БиХ“ 31 
9.   „Жупања”                    95 
          УКУПНО           12.004 

 
Удружење Хрвата повратника у Босанску Посавину ''Феникс'' је Централној изборној 
комисији БиХ, од 02.06.2008. године до 22.07.2008. године, доставило укупно 10.759 
испуњених образаца пријава лица за гласање ван Босне и Херцеговине. Од укупног броја 
наведених пријава 6.387 бирача је испуњавало прописане услове за упис у Централни 
бирачки списак за гласање изван Босне и Херцеговине, а 4.372 лица нису испуњавала 
прописане услове за упис у Централни бирачки списак за гласање изван Босне и 
Херцеговине. 
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Приликом обраде пријавних образаца пристиглих од Удружења Хрвата “Феникс”, уочено је 
да одређен број увјерења о држављанству, која су приложена уз пријаве за гласање изван 
Босне и Херцеговине за Локалне изборе 2008. године, није издат на прописаном обрасцу, 
нема форму увјерења и није издат од надлежног органа. У заглављу увјерења наведене су 
општине Дервента и Босански Брод /Брод – Федерација Босне и Херцеговине, а отисак печата 
је од Канцеларије за рјешавање статусних питања прогнаних и расељених лица са сједиштем 
у Федерацији Босне и Херцеговине, који је престао да ради 2001. године. 
Централна изборна комисија БиХ је, након увида у Централни бирачки списак и посљедњи 
попис становништва који је спровела држава Босна и Херцеговина (1991. године), у 
конкретном случају за пријаве 2.084 лица из Босанске Посавине, које су поднесене на 
Обрасцу ПРП 1 (Образац пријаве за избјегла лица из Босне и Херцеговине који се први пут 
пријављују за гласање изван Босне и Херцеговине), утврдила: 
 
a) да нису уписани у Централни бирачки списак, и 
б)  да се налазе на попису из 1991. године. 
 
Такође, утврђено је да од наведених 2.084 лица: 
 
a) 194 лица су била уписана у Централни бирачки списак за изборе 2002. године; 
б)  34 лица су биле уписана у Централни бирачки списак за изборе 2004. године и 
ц)  ниједно лице није било регистровано за гласање путем поште на изборима у Босни и  
     Херцеговини који су одржани 2006. године. 
 
Централна изборна комисија БиХ упутила је захтјеве за мишљење и надлежним 
Министарствима правде БиХ, Федерације БиХ и Републике Српске 06.08.2008.године. 
Министарство правде БиХ је тај захтјев прослиједило Министарству цивилних послова БиХ, 
које је надлежно за ова питања. Министарство цивилних послова БиХ и Министараство 
локалне управе и самоуправе Републике Српске обавијестили су Централну изборну 
комисију БиХ да наведена увјерења о држављанству нису валидан докуменат. С тим у вези, 
све пријаве уз које су као доказ о држављанству достављена наведена увјерења, а није 
постојао други доказ о држављанству, нису прихваћене.  
 
Централна изборна комисија БиХ извијестила је Предсједништво БиХ и Савјет министара 
БиХ о приспјелим невалидним увјерењима о држављанству која су достављена као доказ за 
регистрацију бирача за Локалне изборе 2008. године, те иницирала да у оквиру својих 
надлежности утичу на хитно поступање свих надлежних органа на нивоу Босне и 
Херцеговине, ентитета и општина Босански Брод и Дервента како би се омогућило: 
 

- ургентни поврат матичних књига из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину; 
- након поврата матичних књига општина Дервента и Босански Брод, максимално 

поједностављење процедура издавања увјерења о држављанству Босне и Херцеговине, од 
матичних општина, подносиоцима захтјева; 

- брзо и ефикасно рјешавање захтјева за издавање ЦИПС-ових личних докумената на ЦИПС-
овим надлежним локацијама. 

 
Интервенцијом Централне изборне комисије БиХ код надлежних органа, након 13 година 
враћене су матичне књиге из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину у матичне општине. 
Битно је истаћи да Централна изборна комисија БиХ није обавила регистрацију поменутих 
лица за опцију гласања путем поште, али им није оспорила бирачко право, које су могли  
остварити на начин да поднесу захтјев за издавање ЦИПС-ове личне карте до дана одржавања 
избора, и гласају лично у својој пријератној општини, уз предочавање прописаног обрасца. 
Централна изборна комисија БиХ омогућила је држављанима Босне и Херцеговине који се 
налазе изван земље и чије пријаве нису прихваћене за регистрацију заштиту бирачког права, 
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у складу са одредбама Изборног закона БиХ, да на одлуке Централне изборне комисије БиХ 
којима је одбијен приговор поднесу жалбе Апелационом вијећу Суда Босне и Херцеговине. 
Улагање приговора омогућено је укупно 7.981 лицу, чија су имена била објављена на 
интернет страници Централне изборне комисије БиХ. 
 
Од 20 приговора које су на одлуке о одбијању регистрације за гласање путем поште уложили 
грађани Босне и Херцеговине који живе у иностранству, Централна изборна комисија БиХ је 
прихватила само два. Осталих 18 приговора било је неосновано, а међу њима су се налазила и 
два од укупно 2.084 бирача  из изборне јединице Дервента и Босански Брод, којима је раније 
одбијен захтјев за регистрацију због невалидних увјерења о држављанству. Суд БиХпотврдио 
је све одлуке Централне изборне комисије БиХ којима су уложени приговори одбијени као 
неосновани, тј. одбио је поднесене жалбе на одлуке Централне изборне комисије БиХ. 
 
Треба напоменути да су политичке партије ХСС- НХИ са сједиштем у Сарајеву, Хрватска 
демократска заједница БиХ и Хрватска демократска заједница 1990, затим удружења 
Хрватско народно вијеће БиХ и Удруга младих повратника Босанске Посавине са сједиштем 
у Лојници, Република Хрватска, улагали приговоре, односно жалбе на одлуке Централне 
изборне комисије БиХ у вези са одбијањем регистрације за гласање путем поште. Централна 
изборна комисија БиХ одбила је све приговоре, а Суд БиХ одбио је све жалбе које су уложене 
на одлуке Централне изборне комисије БиХ о одбијању приговора. 
 
б.3) Гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у иностранству 
 
Измјенама и допунама Изборног закона БиХ, које су усвојене у априлу 2008. године, 
грађанима БиХ који бораве у иностранству било је омогућено да се приликом попуњавања 
пријаве за гласање изван БиХ могу опредијелити да гласају у дипломатско-конзуларним 
представништвима БиХ у иностранству (у даљем тексту: ДКП) или путем поште. Централна 
изборна комисија БиХ је, на предлог Министарства иностраних послова БиХ од 07.05.2008. 
године, а на основу члана 1.5 и 20.12а Изборног закона БиХ, на 20. сједници, одржаној 
08.05.2008. године, донијела Одлуку којом је предвиђено да се гласање за Локалне изборе 
2008. године обави у  ДКПБиХ у иностранству. Одлуком је предвиђено да се гласање у 
иностранству обави у ДКПБиХ у укупно 25 држава, на укупно 33 бирачка мјеста, од чега у 25 
амбасада, седам конзулата и Сталној мисији БиХ у Њујорку.  
С циљем процјене могућности гласања у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у 
инострансву, делегација49Централне изборне комисије БиХ обишла је ДКПБиХ у 
Сједињеним Америчким Државама, и то: Конзуларно представништво БиХ у Чикагу, 
Амбасаду БиХ у Вашингтону и Сталну мисију БиХ при УН-у. Након обиласака, у времену од 
04.07. до 16.07.2008. године утврђено је да ДКП-и у Чикагу и Вашингтону задовољавају 
услове за организовање избора, док Стална мисија БиХ при УН-у не задовољава техничке 
услове за организовање избора. 
 
У разговору са држављанима БиХ закључено је да бирачка мјеста у иностаранству нису 
најбоље рјешење јер се већина налази у градовима у којима не живи велики број државаљана 
БиХ, већ да би их требало измјестити у градове и мјеста гдје живи већи број државаљана 
БиХ.    
 
С обзиром да се веома мали број грађана (224) који бораве у иностранству опредијелио за 
гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ, а 67 грађана се није уопште 
изјаснило о опцији гласања, гласање није спроведено. Пошто гласање у дипломатско-
конзуларним представништвима БиХ није спроведено, свим бирачима који су се изјаснили за 
гласање у ДКПБиХ, према одредбама Изборног закона БиХ, гласачки материјал је 
благовремено достављен на адресе које су грађани навели у својим пријавама, како би им 
било омогућено гласање путем поште. 

                                                 
49 Делегацију су чинили Ирена Хаџиабдић, члан ЦИКБиХ, и Ермин Кос, шеф Одсјека за изборе 
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Табела број 6: Преглед земаља са државно-конзуларним представништвима БиХ у којима су била 
                        планирана бирачка мјеста за Локалне изборе 2008. године 
 

Р/Б Назив земље Назив ДКПБиХ Град у којем се налази  
               ДКПБиХ 

1. Аустралија Амбасада БиХ у Канбери за Аустралију и Нови 
Зеланд 

Канбера 

2. Аустрија 1. Амбасада БиХ у Бечу 
2. Почасни конзулат БиХ у Грацу 

1. Беч 
2. Грац 

3. Белгија Амбасада БиХ у Бриселу за Белгију и Луксембург Брисел 

4. Црна Гора Амбасада БиХ у Подгорици за Црну Гору и 
Албанију 

Подгорица 

5. Чешка Амбасада БиХ у Прагу за Чешку и Словачку Праг 

6. Данска Амбасада БиХ у Копенхагену Копенхаген 

7. Француска Амбасада БиХ у Паризу Париз 

8. Грчка Амбасада БиХ у Атини Атина 

9. Холандија Амбасада БиХ у Хагу Хаг 

10. Хрватска Амбасада БиХ у Загребу Загреб 

11. Италија 1. Амбасада БиХ у Риму 
2. Генерални конзулат БиХ у Милану 

1. Рим 
2. Милан 

12. Канада Амбасада БиХ у Отави Отава 

13. Мађарска Амбасада БиХ у Будимпешти Будимпешта 

14. Македонија Амбасада БиХ у Скопљу за Македонију и Косово Скопље 

15. Норвешка Амбасада БиХ у Ослу Осло 

16. Њемачка 

1. Амбасада БиХ у Берлину 
2. Генерални конзулат БиХ у Минхену 
3. Генерални конзулат БиХ у Штутгарту 
4.Генерални конзулат БиХ у Франкфурту 

1. Берлин 
2. Минхен 
3. Штутгарт 
4. Франкфурт 

17. Руска Федерација Амбасада БиХ у Москви Москва 

18. САД 1. Амбасада БиХ у Вашингтону 
2. Генерални конзулат БиХ у Чикагу 
3. Стална мисија БиХ у Њујорку 

1. Вашингтон 
2. Чикаго 
3. Њујорк 

20. Србија Амбасада БиХ у Београду Београд 

21. Шпанија Амбасада БиХ у Мадриду Мадрид 

22. Швајцарска Амбасада БиХ у Берну Берн 

23. Шведска Амбасада БиХ у Стокхолму Стокхолм 

24. Турска Генерални конзулат БиХ у Истанбулу Истанбул 

25. Велика Британија Амбасада БиХ у Лондону за Велику Британију и 
Ирску 

Лондон 

                                                   
ц) Упис расељених лица  
 
У складу са чланом 1.1 став (1) тачка 9, под расељеним лицима подразумијевају се 
држављани БиХ чији је статус расељеног лица утврдио надлежни орган за питања расељених 
лица у складу са законом.  
 
Према посебним правима утврђеним Изборним законом БиХ, расељена лица која имају 
бирачко право имала су могућност да се попуњавањем обрасца ПБО-2 до 21.07.2008. године 
изјасне за  гласање лично у општини пребивалишта из 1991. године или за гласање у одсуству 
за општину у којој имају боравиште. За потребе уписа расељених лица Централна изборна 
комисија БиХ припремила је  Оперативни план уписа расељених лица и повратника у ЦБС, 
који је усвојила на 14. сједници, одржаној 10.04.2008. године.  
 
С циљем ажурирања података о расељеним лицима у ЦБС-у, а на основу Оперативног плана, 
Централна изборна комисија БиХ иницирала је формирање Координационог тијела50 које је 

                                                 
50 Координационо тијело сачињавали су представници: Централне изборне комисије БиХ, Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ, Министарства расељених лица и избјеглица ФБиХ, Министарства за 
избјегла и расељена лица РС, Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања Брчко Дистрикта 
БиХ, Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС, Мисије ОЕБС-а у БиХ и ОХР-а. 
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одржало шест састанака и бавило се проблемом ажурирања података за лица која имају 
статус расељених лица. Први састанак Координационог тијела одржан је 25.04.2008. године, а 
тематски концепт углавном се односио на процедуре достављања потребних података о 
лицима која имају статус расељених лица. На састанку су уврђене форме и критеријуми за 
достављање података из члана 3.10 став (1) тачке а), б), ц), д), е) и ф) Изборног закона БиХ, те 
разматрана писма високог представника за БиХ и шефа Мисије ОЕБС-а у Босни и 
Херцеговини, у вези са регистрацијом расељених лица и израдом што тачнијих извода 
Централног бирачког списка за расељена лица. Према наведеној иницијативи, Централна 
изборна комисија БиХ је сачинила Оперативни план који се могао кориговати и допуњавати у 
складу са новим подацима. 
На састанцима су договорене процедуре и координација појединих институција које имају 
информације и податке о лицима са статусом расељених лица, да благовремено достављају 
податке Централној изборној комисији БиХ, како би били урађени што тачнији изводи из 
Централног бирачког списка. Циљ нам је био да створимо атмосферу тимског рада са свим 
институцијама, како би овај задатак био што квалитетније и тачније урађен, како не бисмо 
дошли у позицију да некоме ускратимо бирачко право због нетачних и непотпуних података. 
Сви периодично одржавани састанци углавном су се односили на анализе раније договорених 
активности и на отклањање потешкоћа у њиховој реализацији те договоре за наредне задатке 
са тачно наведеним носиоцима активности. 
 
Обједињавање података о расељеним лицима захтијевало је опсежне радње из више 
одвојених, различитих база података које нису биле усаглашене. Утврђени су велики 
проблеми у погледу формирања базе података у Министарству расељених лица и избјеглица 
Федерације БиХ, јер се ти подаци организационо воде на нивоу кантона и општина, што у 
сваком случају успорава ток информација и доводи до недовољне уређености базе података 
Министарства за људска права и избјеглице БиХ, које би требало да буде главни координатор 
у ажурирању базе података расељених лица. 
 
На захтјев Централне изборне комисије БиХ у мају 2008. године  достављени су подаци за 
101.639 лица која имају статус расељеног лица у евиденцијама надлежног министарства. 
Након анализе достављених података утврђено је да бирачко право, односно да је у  ЦБС 
уписано 76.348 лица, док 25.291 лица није пронађена у ЦБС-у, односно нису  достављени 
потпуни подаци или су достављени нетачни подаци.  
 
Дана 27.06.2008. године, у складу са закључцима Кординационог тијела, Министарству за 
људска права и избјеглице БиХ упућен је у електронској форми списак о свим расељеним 
лицима чији достављени подаци нису били потпуни или тачни, с циљем ажурирања и допуне 
података како би та лица могла остварити своја права утврђена Изборним законом БиХ. 
Дана 03.07.2008. године упућен је  јавни позив свим лицима која имају статус расељеног лица   
да у општинама провјере исправност својих података како би остварили своје бирачко право. 
Будући да након јавног позива и поновног достављања  података од надлежних органа за дио 
расељених лица нису били достављени тачни или потпуни подаци, није их било могуће 
уврстити их у ЦБС као категорију расељених лица. 
         
Основни проблем за упис расељених лица била је неажурна и непотпуна евиденција 
надлежних органа, чиме је отежана идентификација расељених лица  у ЦБС-у како би она 
могла остварити своја права утврђена чланом 20.8 Изборног закона БиХ. За потребе будућег 
рјешавања наведеног проблема неопходно је у сарадњи са надлежним органом извршити 
допуну и исправку нетачно унесених података у периоду када се не спроводе избори како би 
они били ажурни до почетка одржавања наредних избора.  
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д) Упис лица која су имала пребивалиште 1991. године у Сребреници (члан 20.9 

Изборног закона БиХ) 
 
Чланом 20.9. Изборног закона БиХ  омогућено је свим бирачима уписаним у ЦБС који су се 
налазили на посљедњем спроведеном попису становништва у БиХ 1991. године у општини  
Сребреница  да   изврше  промјену бирачке опције, односно да се опредијеле за гласање за 
општину Сребреница у одсуству или лично попуњавањем обрасца ПБО-3.  
С циљем имплементације члана 20.9 Изборног закона БиХ  припремљен је и  усвојен 
Оперативни план реализације активности члана 20.9. Изборног закона БиХ који је у 
потпуности финансиран средствима САД, Шведске, Холандије а уз асистенцију ОЕБС-а. На 
основу овог плана, а у оквиру активности  уписа бирача у ЦБС, расељених лица, избјеглица, 
повратника и лица која су имала пребивалиште у Сребреници 1991. године, формирана су два 
тима за реализовање Оперативног плана активности. 
Први тим51 чинила су два члана Централне изборне комисије БиХ и представник Одсјека за 
изборе. Задатак Тима 1 био је организација, надзор  и контрола спровођења уписа бирача из 
члан 20.9 Изборног закона БиХ, те информисање бирача о њиховим правима и могућностима. 
С циљем информисања бирача Тим 1 организовао је и одржао 10  јавних трибина у мјестима 
у којима је забиљежен највећи број бирача којима су законом утврђена посебна права. 
     
Табела број 7: Табеларни приказ термина посјета Тима 1 
 

Табеларни приказ посјета Тима 1 
(мјестима у Босни и Херцеговини у којима живе лица која имају посебна права на основу члана 20.9 Изборног закона БиХ)

Р/Б Општина Датум реализовања 

1. Вогошћа 13.06.2008.година 
2. Илијаш 13.06.2008.година 
3. Сребреник 16.06.2008. године 
4. Тузла               16.06. и 17.06.2008. године 
5. Лукавац 16.06.2008. године 
6. Живинице 16.07.2008. године 
7. Бановићи 17.06.2008. година 
8. Завидовићи 17.06.2008. година 
9. Милићи 23.06.2008. година 
10. Братунац 23.06.2008. година 

 
За потребе оперативног рада на терену са бирачима ангажовано је посебно особље, Тим 252, 
чији је задатак био:  информисање бирача о њиховим правима, дистрибуција образаца ПБО – 
3, помоћ приликом попуњавања образаца, преузимање образаца од бирача, те њихова обрада 
и достављање у центре за вођење Централног бирачког списка.  У оквиру својих активности, 
Тим 2 посјетио је 16 општина са укупно 97 насељених мјеста у којима се према подацима 
Централне изборне комисије БиХ налазио највећи број бирача који су 1991. године имали 
пребивалиште у Сребреници. Према плану рада који је усвојила Централна изборна комисија 
БиХ, Тим 2 је у периоду од 21. 06. 2008. године до  22. 07. 2008. године прикупио 3.298 ПБО-
3 образаца, у три термина рада, на сљедећи начин: 
 
У првом термину, од 21.06.2008. године до 27.06.2008. године, дистрибуирано је 2.334  
образаца  ПБО- 3 и информисани су бирачи који су имали пребивалиште у основној изборној 
јединици Сребреница 1991. године о начину и роковима за промјену бирачке опције.  
 
Други термин, од 05.07.2008. до 10.07.2008. године, када су мобилни тимови на терену 
прикупљали попуњене ПБО-3 обрасце. Прикупљено је укупно 2.295 ПБО-3 образаца. 

                                                 
51 Тим 1 чинили су: Ирена Хаџиабдић, Тихомир Вујичић- чланови ЦИКБиХ, и Ермин Кос, шеф Одсјека за 
изборе 
52 Тим 2 чинили су: Адиса Тихић, Љиљана Стевановић, Алмир Салиховић, Мустафа Бећиревић, Един 

Дураковић, Марко Марковић и Теуфик Хамзић. 
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Трећи термин почео је 15.07.2008. године а завршио се 22.07.2008. године. Прикупљено је  
укупно 855 ПБО-3 образаца53.  
На основу члана 7. Упутства о поступку и начину уписа бирача који гласају лично или у 
одсуству и њиховог кандидовања за основну изборну јединицу Сребреница на Локалним 
изборима 2008. године54, изборне комисије су попуњене и овјерене оригинале образаца ПБО-
3, као и евиденције образаца у електронској форми (Еxscel табела), лично доставили 
Централној изборној комисији БиХ  23.07.2008. године55.  
 
е) Проблеми у вези са регистрацијом бирача због нелегалних ЦИПС-ових докумената 
 
Према сазнањима из медија да се против одређеног броја лица води истрага у вези са 
издавањем личних докумената на основу кривотворених личних података, те имајући у виду 
релевантну чињеницу да се лица са ЦИПС-овом личном картом налазе у евиденцији 
надлежног органа који води регистар грађана Босне и Херцеговине и да се аутоматски 
уврштавају у Централни бирачки списак, за чији је укупни интегритет одговорна Централна 
изборна комисија БиХ, на 41. сједници Централне изборне комисије БиХ, одржаној 
04.08.2008. године, донесен је закључак да се од надлежних органа на државном и 
ентитетском нивоу (Тужилаштво БиХ, Министарство безбједности БиХ, ентитетска 
министарства унутрашњих послова, итд.) затражи списак лица са презименима и именима и 
бројевима личних докумената за које се основано сумња да су издати на незаконит начин, 
како би Централна изборна комисија БиХ предузела даље радње из своје надлежности.  
Тужилаштво је оцијенило да се није радило о великом броју лица која су имала невалидну 
ЦИПС-ову документацију, и да та лица углавном већ имају своје досијее. 
 
Такође, Централна изборна комисија БиХ стално тражи од органа надлежних за провјеру 
идентитета лица (министарства унутрашњих послова) да јој доставе извјештаје о промјени 
пребивалишта лица која имају намјеру да се кандидују за било који ниво власти, како би се 
избјегла повреда члана 4.2 став (1) тачка 1. Изборног закона БиХ , којим је прописано начин 
кандидовања лица. Наиме, кандидат мора бити уписан у Централни бирачки списак у 
општини у којој се кандидује, или општини унутар граница изборне јединице ако се 
кандидује за виши ниво власти, најкасније до дана расписивања избора. 
 
II – Уношење и обрада пријава политичких субјеката и кандидатских листи 
       
 
У складу са Главом 4 - Овјера и кандидовање за изборе, и члана 2.9 Изборног закона Босне и 
Херцеговине,  Централна изборна комисија БиХ овјерава политичке субјекте за учешће на 
свим нивоима непосредних избора у Босни и Херцеговини, те потврђује и овјерава 
кандидатске листе. 
 
На основу наведеног законског оквира процес овјере политичких субјеката и кандидатских 
листи одвијао се у три међусобно временски условљене активности: 
 

   а) Прва активност трајала је од 07.05.2008. године до 07.06.2008. године и односила се на 
       овјеру политичких партија и независних кандидата; 

 
  б) Друга активност трајала је од 07.06.2008. године до 24.06.2008. годие и односила се на  
      овјеру коалиција и листи независних кандидата, и 
 
  ц) Трећа активност трајала је од 07.07.2008. године до 01.08.2008. године и односила се на  
                                                 
53 Прилог 1- Табеларни преглед прикупљених образаца ПБО -3 
54 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/08 
55 Прилог 2 – Преглед обрађених образаца ПБО-3 
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       овјеру и потврђивање кандидата и кандидатских листи за учешће на изборима. 
 
Табела број 8: Преглед пријављених, овјерених и одбијених политичких субјеката за Локалне изборе 2008. 

године 
 

Р/Б Политички 
субјекти Пријављено Овјерено Одбијено Разлог одбијања 

 
1. 

 
Политичке 
партије 

 

84 80 4 

- За двије политичке партије Централна изборна 
комисија БиХ изрекла је административну мјеру којом 
им се ускраћује право кандидовања на изборима; 

- Једна политичка партија није поднијела пријаву за 
овјеру у року  прописаном Изборним  законом Босне и 
Херцеговине; 

- Једна политичка партија није доставила комплетну 
документацију  (потписе подршке бирача, 
финансијски извјештај и доказ о уплаћеном новчаном 
износу таксе за овјеру). 

 
2. 

 
Независни 
кандидати 

 

293 273 20 

-  Два независна кандидата одбијена су због недовољног 
броја потписа подршке бирача; 

-  16 независних кандидата припадника националних 
мањина није овјерено јер статутом  општина за које је 
поднесена пријава за учешће на изборима нису 
утврђени гарантовани мандати; 

- Два  независна кандидата одбијена су јер нису уписани 
у Централни бирачки списак у општини за коју су 
поднијели пријаву за учешће на изборима. 

 
3. 
 

 
Коалиције 42 41 1 

- Једна  коалиција је одбијена јер је приликом провјере да 
ли су политичке партије, чланице коалиције, овјерене 
за основну изборну јединицу или орган власти за које 
је коалиција поднијела пријаву за овјеру установљено 
да једна политичка партија није овјерена за изборе у 
основној изборној јединици за коју је поднесена 
пријава коалиције.      

 
4. 

 
Листе 

независних 
кандидата 

 

20 20 0  

  
На Локалним изборима 2008. године први пут су омогућена гарантована мјеста за 
представнике националних мањина. Пријаву за учешће на изборима поднијело је 35 
независних кандидата за изборе за попуњавање гарантованих мандата у општинском 
вијећу, односно скупштини општине и градском вијећу, односно скупштини града за  
припаднике националних мањина, 12 кандидата предложило је 11 удружења, односно 
други регистровани организовани облик дјеловања националних мањина и једног 
кандидата припадника националне мањине предложила је група грађана.  

 
Графикон број 2: Упоредни приказ броја овјерених политичких субјеката 2004 -2008. година 
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С обзиром да кандидати које предложи удружење, односно други регистровани организовани 
облик дјеловања националних мањина и група од најмање 40 грађана који имају бирачко 
право имају статус независног кандидата, за учешће на Локалним изборима 2008. године 
пријављено је укупно 48 независних кандидата за изборе за попуњавање гарантованих 
мандата у општинском вијећу односно скупштини општине и градском вијећу, односно 
скупштини града за  припаднике националних мањина.  

Политичке партије и коалиције овјерене за учешће на Локалним изборима 2008. године 
доставиле су 1.691 кандидатску листу на којима су се налазила имена 30.109 кандидата, од 
чега је овјерено 29.043 кандидата, и то 566 кандидата за начелника/градоначелника и 28.480 
кандидата за општинска вијећа /скупштину општина.  
 
У поступку овјере кандидатских листи овјерених политичких субјеката ситуација је 
изгледала овако: 
 

• 12 кандидата са кандидатских листи одустало је од кандидатуре; 
• одбачено је 12 захтјева за повлачење кандидатуре;  
• прихваћено је осам захтјева за повлачење кандидатуре, с обзиром да су се иста лица 

кандидовала на двије кандидатске листе за вијећнике/одборнике; 
• Централна изборна комисија БиХ одбила је овјеру 21 кандидатске листе политичких 

субјеката због неиспуњавања услова утврђених Изборним законом БиХ; 
• рјешавајући по захтјевима за поновно разматрање, прихваћена су три захтјева за 

поновно разматрање, а одбијена су два захтјева. 

     Графикон број 3: Упоредни приказ броја овјерених кандидата 2004 -2008. година 
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По завршетку Локалних избора 2008. године и објављивању потврђених резултата ових 
избора спроведене су активности везане за избор вијећника у Градском вијећу Града Сарајева 
и одборника у Скупштини Града Источно Сарајево. Током 2008. године Централна изборна 
комисија БиХ одговорила је на 398 упита политичких субјеката, институција и грађана,  
којим је тражено мишљење, одговор на упите или покретање поступака у складу са Изборним 
законом БиХ.     
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III – Координација рада и припремање предлога за именовање изборне    
администрације 

У складу са одредбама Главе 2. Изборног закона БиХ, Одлуком о утврђивању квалификација 
за чланове изборних комисија56 и Упутством о процедурама за именовање чланова 
општинске изборне комисије, изборне комисије Града Бање Луке, изборне комисије Града 
Мостара и изборне комисије Брчко Дистрикта БиХ57 именују скупштине општина/општинска 
вијећа. Централна изборна комисија БиХ води евиденцију чланова изборних комисија, прати 
рокове трајања мандата чланова изборних комисија, прикупља документацију и припрема 
материјале за давање своје сагласности на именовање чланова општинских изборних 
комисија, у складу са чланом 2.12 Изборног закона БиХ. За потребе реализације активности 
разрјешења и именовања изборних комисија, Централна изборна комисија БиХ усвојила је 
129  извјештаја и нацрта одлука, и то: 110 одлука  о разрјешењу и именовању чланова 
изборних комисија, седам одлука за одређивање броја чланова изборних комисија, 10 
информација и извјештаја са статистичким подацима о изборним комисијама,  једну  
примједбу политичког субјекта на именовање изборне комисије и једно именовање 
замјенског члана изборне комисије. 

Упућено је седам ургенција општинским вијећима/скупштинама општина за именовање 
чланова изборних комисија којима је истекао петогодишњи мандат, 66 одговора на упите 
политичких субјеката и физичких лица. 
У 2008. години укупно је разријешено дужности 126 чланова изборних комисија у 56 
општина, именована су 142 члана изборних комисија у 61 општини, за предсједника изборне 
комисије именована су четири члана, и у четри општине повећан је број чланова изборне 
комисије са три на пет, односно седам чланова. 
У процесу именовања, упућена су четири захтјева за достављање потребне документације за 
давање сагласности на именовање чланова изборних комисија, 34 обавјештења општинским 
вијећима/скупштинама општина да Централна изборна комисија БиХ није дала сагласност  на  
именовање, односно разрјешење чланова изборне комисије, 60 одлука о датој сагласности на 
разрјешење чланова изборних комисија, 67 одлука о датој сагласности на именовање чланова 
изборне комисије, те седам одлука о повећању броја чланова изборне комисије са три на пет, 
односно седам чланова. 

У оквиру кординације и пружања стручне помоћи, Централна изборна комисија БиХ 
реализовала је сљедеће задатке:  

• од 17. 06 до 25. 06.2008. године спроведена је обука службеника Центра за бирачки списак 
у коришћењу програма за одређивање бирачких мјеста, и то регионално на пет локација, по 
двије обуке у Брчко Дистрикту БиХ, Бањој Луци, Мостару и Сарајеву, те једна у Зеници; 

• пружена је стручна и техничка помоћ Центрима за бирачки списак и изборним комисијама, 
у процесу  регистрације расељених лица и одређивању бирачких мјеста која у складу са 
чланом 2.13 Изборног закона БиХ одређују изборне комисије; 

• изборним комисијама достављен је изборни  материјал, обавјештења и акти о спровођењу 
које доноси Централна изборна комисија БиХ (упознавање ОИК-а са измјенама Изборног 
закона и поступци у рјешавању жалби, Подсјетник о спровођењу изборних активности, 
Преглед овјерених политичких субјеката за поступак именовања бирачких одбора); 

• прикупљена је документација коју, у складу са обавезама утврђеним законом, Централној 
изборној комисији БиХ достављају изборне комисије (планови за излагање привремених 
бирачких спискова, одлуке о одређивању бирачких мјеста, поступак жријебања овјерених 

                                                 
56  „ Службени гласник БиХ“, бр. 65/08 
57  „ Службени гласник БиХ“, бр. 47/08 
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политичких субјеката за бирачке одборе, рјешења о именовању чланова бирачих одбора и 
њиховим измјенама); 

• одговорено је на упите изборних комисија и политичких субјеката који се односе на 
изборни процес; 

• континуирано, телефоном, координиран је рад изборних комисија и центара за бирачки 
списак у вези са свим релевантним питањима која се односе на ток изборног процеса. 

 
1.1.4.  Заштита изборног права 

У свим фазама изборних активности које је предузела Централна изборна комисија БиХ с 
циљем припремања и одржавања избора за општинске органе власти, учесници у изборном 
процесу подносили су приговоре и жалбе, који су се углавном односили на: 

а) Прва група жалби односила се на жалбе уложене на одлуке Централне изборне комисије 
БиХ којима је пријава политичког субјекта за учешће на Локалним изборима 2008. године 
одбијена или одбачена. Укупно је уложено 16 жалби Апелационом одјељењу Суда Босне и 
Херцеговине, по овом основу, од којих су у два случаја политичке партије уложиле жалбу 
ради оспоравања овјере пријаве за учешће на изборима другој политичкој партији, зато што 
је назив политичке партије сличан називу подносиоца жалбе, што може довести у заблуду 
бираче приликом гласања. Од уложених 16 жалби, Суд Бодне и Херцеговине 11 жалби је 
одбио као неосноване, а четири одбацио, док је у једном случају жалба уважена и предмет 
враћен на поновно одлучивање Централној изборној комисији БиХ.  

б) Друга група жалби односила се на жалбе уложене на одлуке Централне изборне комисије 
БиХ којим се овјера кандидата на кандидатској листи, или кандидатска листа политичког 
субјекта за учешће на Локалним изборима 2008. године одбија или одбацује. По овом 
основу уложено је укупно 12 жалби Апелационом одјељењу Суда Босне и Херцеговине, од 
којих су четири жалбе  одбијене као неосноване,  а осам жалби је одбачено због 
неблаговременог подношења или зато што жалбу није поднијело овлашћено лице у смислу 
члана 4.25. Изборног закона БиХ, којим је прописано да ће се сваки документ или писмено 
обраћање које политичка партија, коалиција, независни кандидат или листа независних 
кандидата поднесе Централној изборној комисији БиХ, сматрати 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. 

ц) У сљедећој фаза изборних активности - поступак именовања чланова бирачких одбора за 
Локалне изборе 2008. године - такође је упућен велики број приговора и жалби. Општинске 
изборне комисије именују бирачке одборе на начин и по поступку прописаном Упутством о 
утврђивању квалификација и броја чланова бирачких одбора, поступку жријебања и 
именовању бирачких одбора, у којем су утврђени критеријуми које морају задовољавати 
лица која се именују за чланове бирачких одбора. Поступак именовања бирачких одбора, с 
обзиром на уложене приговоре и жалбе, може се подијелити у двије фазе, и то прву, у којој 
се одвија поступак жријебања политичких субјеката за мјеста у бирачким одборима, и другу 
фазу, у којој општинске изборне комисије доносе рјешења о именовању бирачких одбора. 
Укупно је уложено 14 приговора политичких субјеката на поступак жријебања политичких 
субјеката за мјеста у бирачким одборима. На првостепену одлуку општинске изборне 
комисије уложене су четири жалбе Централној изборној комисији БиХ, као другостепеном 
органу, које су одбијене као неосноване. На одлуку Централне изборне комисије БиХ 
уложене су три жалбе Суду БиХ, које су рјешењима овог суда одбијене58.  
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д) Укупно је уложено 46 приговора политичких субјеката на рјешења општинских изборних 
комисија о именовању чланова бирачких одбора. На првостепену одлуку општинске 
изборне комисије уложено је девет жалби Централној изборној комисији БиХ, као 
другостепеном органу, које су одлукама Централне изборне комисије БиХ одбијене као 
неосноване. На одлуке Централне изборне комисије БиХ уложене су двије жалбе Суду БиХ, 
које је овај суд рјешењима одбио59. 

 
е) Сљедећу групу приговора у поступку припремања активности за одржавање Локалних 
избора 2008. године чине приговори политичких субјеката уложени због повреде члана 
16.14 Изборног закона БиХ, којим је забрањено 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, у периоду 
од дана расписивања избора до дана службеног почетка изборне кампање. По овом основу 
укупно су уложена 22 приговора Централној изборној комисији БиХ. Централна изборна 
комисија БиХ донијела је 18 одлука којима се приговори одбијају као неосновани. У два 
случаја подносилац приговора обавијештен је да конкретан случај не представља плаћено 
политичко оглашавање, а у два случаја приговор је архивиран, јер нема адресе подносиоца 
приговора, односно приговор је анониман, нити су поднесени валидни докази. На одлуке 
Централне изборне комисије БиХ уложене су три жалбе Суду Босне и Херцеговине, које су 
рјешењима овог суда одбијене60. 

ф) Највећи број приговора и жалби односи се на период изборне кампање политичких 
субјеката, односно на период у којем политички субјекти на законом утврђен начин 
упознају бираче и јавност са својим програмом и кандидатима за предстојеће изборе и који, 
према одредбама Главе 16. Изборног закона БиХ, почиње 30 дана прије дана одржавања 
избора. Надаље, правила понашања политичких субјеката током изборне кампање 
прописана су у Глави  7. Изборног закона БиХ - Правила понашања у изборној кампањи, а 
представљање политичких субјеката путем електронских медија прописано је у Глави 16. 
Кршења правила из Главе 7, као и кршење ових правила приликом представљања 
политичких субјеката путем електронских медија у периоду изборне кампање, пратила су и 
ове изборе. У периоду изборне кампање укупно су поднесена 32 приговора и жалбе по 
којима је надлежна да поступа Централна изборна комисија БиХ. Треба истаћи да је 
Централна изборна комисија БиХ, одлучујући по службеној дужности, на иницијативу 
Регулаторне агенције за комуникације БиХ, донијела одлуку којом се уклања име кандидата 
Српске напредне странке Републике Српске Винка Перића са кандидатске листе и изрекла 
Винку Перићу новчану казну у износу од 10.000 КМ. На одлуке Централне изборне 
комисије БиХ уложено је пет жалби Суду БиХ, које су рјешењима овог суда одбијене61. 

г) У периоду изборне кампање политички субјекти поднијели су 72 приговора за које је 
надлежна  општинска изборна комисија62.  

У периоду изборне кампање политички субјекти подносили су приговоре због кршења 
изборне тишине, о чему су надлежне да  одлучују општинске изборне комисије и Централна 
изборна комисија БиХ. Због кршења изборне тишине уложено је 30 приговора. Централна 
изборна комисија БиХ била је надлежна да поступа у осам случајева и донијела је одлуке 
којим је приговоре одбила као неосноване, а остала 22 прослијеђена су на надлежност 
општинским изборним комисијама. У једном случају Централна изборна комисија БиХ 
донијела је одлуку којом је жалбу одбила као неосновану, а која је уложена на првостепену 
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одлуку општинске изборне комисије. За све остале приговоре биле су надлежне општинске 
изборне комисије, те су приговори актом Централне изборне комисије БиХ прослијеђени на 
надлежност општинским изборним комисијама63.  

х) На сам дан одржавања свих досадашњих избора уложено је много приговора и жалби, а тако 
је било и за Локалне изборе 2008. године. Приговори уложени због повреда на бирачком 
мјесту су у надлежности општинских изборних комисија. Подаци којима располаже 
Централна изборна комисија БиХ у погледу броја поднесених приговора на дан одржавања 
избора, а у вези са почињеним повредама на бирачком мјесту, сачињени су на основу броја 
приговора које су подносиоци истовремено достављали и општинским изборним 
комисијама и Централној изборној комисији БиХ, те броја приговора достављених само 
Централној изборној комисији БиХ, а који су у надлежности општинске изборне комисије, 
као и на основу броја достављених првостепених одлука општинских изборних комисија. 
Укупно је поднесен 161 приговор општинским изборним комисијама због повреда на 
бирачком мјесту на дан одржавања избора64. 

и) Укупан је поднесено 26 приговора због повреда на бирачком мјесту на дан одржавања 
избора, а за које је надлежна да поступа Централна изборна комисија БиХ, као и жалби 
уложених на првостепене одлуке општинских изборних комисија (којим је одлучено по 
приговорима о повредама на бирачком мјесту). На ове одлуке Централне изборне комисије 
БиХ уложена је само једна жалба Суду БиХ, коју је овај суд рјешењем одбио65.  

Након Локалних избора одржаних 05. октобра 2008. године, Централна изборна комисија 
БиХ донијела је, 20.10.2008. године, Одлуку о утврђивању и објављивању резултата 
Локалних избора 2008. године број: 05-1-07-1-3237-1/08 са правном поуком да се против 
Одлуке може поднијети захтјев за поновно бројање гласачких листића у року од три дана од 
дана објављивања резултата на веб-страници Централне изборне комисије БиХ, на начин и у 
форми прописаној чланом 5.30 Изборног закона БиХ, те да се може поднијети жалба 
Апелационом одјељењу Суда БиХу року од два дана од дана објављивања. 

ј) Централној изборној комисији БиХ укупно је поднесено 267 захтјева за поновно бројање 
гласачких листића. Централна изборна комисија БиХ усвојила је 18 захтјева и донијела 
одлуке о поновном бројању гласачких листића. Сви други захтјеви одбачени су или су 
одбијени као неосновани из разлога што их је поднијело неовлашћено лице, или су 
непотпуни или неблаговремено поднесени. Треба истаћи чињеницу да је Централна изборна 
комисија БиХ донијела 10 одлука којима је наложила поновно бројање по службеној 
дужности, или на захтјев главног контролора у већем броју основних изборних јединица. На 
одлуке Централне изборне комисије БиХ којим је захтјев за поновно бројање гласачких 
листића одбачен или одбијен уложено је 30 жалби Апелационом одјељењу Суда БиХ, које је 
овај суд одбацио рјешењима66.  

к) Осим захтјева за поновно бројање гласачких листића, на Одлуку о утврђивању и 
објављивању резултата Локалних избора 2008. године улагане су и жалбе Апелационом 
одјељењу Суда БиХ. Укупно су уложене 23 жалбе, које су рјешењима Суда БиХ одбачене. 
На Рјешење Суда БиХ број:  ИЖ-53/08 од 29.10.2008. године, Савез независних 
социјалдемократа-Милорад Додик Бања Лука уложио је апелацију Уставном суду БиХ (АП-
3593/08 од 20.11.2008. године)67, која је одбијена као неоснована.  

Централна изборна комисија БиХ је на 75. сједници, одржаној 04. новембра 2008. године, 
донијела Одлуку о потврђивању резултата Локалних избора 2008. године у Босни и 
Херцеговини, одржаних 05.10.2008. године68, осим за осам општина (Нови Травник, 
Источна Илиџа, Бијељина, Чапљина, Фоча, Горажде, Јајце и Тузла), за које су резултати 
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избора потврђени допунским одлукама након окончања жалбених поступака пред Судом 
БиХ, односно након правоснажности одлука Централне изборне комисије БиХ. Стога је 
Централна изборна комисија БиХ, 06. новембра 2008. године, донијела Допунску одлуку о 
потврђивању резултата Локалних избора 2008. године за општине: Јајце, Источна Илиџа, 
Чапљина, Фоча, Горажде и Тузла, затим 10. новембра 2008. године другу допунску одлуку о 
потврђивању резултата Локалних избора 2008. године за општину Бијељина, те 17. новембра 
2008. године трећу допунску одлуку о потврђивању резултата Локалних избора 2008. 
године69 за општину Нови Травник. 

У овом дијелу Извјештаја о раду Централне изборне комисије БиХ треба истаћи чињеницу 
да је Централна изборна комисија БиХ, приликом разматрања поднесених приговора и 
жалби и у другим ситуацијама приликом припремања и спровођења Локалних избора 2008. 
године у којима је оцијенила да поступања учесника у изборном процесу представљају 
наводна почињења кривичног дјела, у складу са чланом 213. став (1) Закона о кривичном 
поступку Босне и Херцеговине70 БиХ", обавијестила Тужилаштво БиХ и надлежно 
министарство унутрашњих послова. Централна изборна комисија БиХ поднијела је укупно 
13 обавјештења Тужилаштву БиХ и обавијестила осам министарстава унутрашњих послова 
о притужбама грађана везано за злоупотребе у изборном процесу71.  

л) Након спроведених Локалних избора 2008. године, Централна изборна комисија БиХ 
урадила је детаљну анализу рада изборне администрације (општинске изборне комисије и 
бирачки одбори) са аспекта одговорности за повреде одредбе члана 19.9 Изборног закона 
БиХ, на основу чега је већ предузела одређене кораке, као што су: изрицање новчаних казни 
у износу од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ, што укључује и забрану именовања у изборној 
администрацији у периоду од четири године рачунајући од дана правоснажности одлуке.  

 
1.1.5.  Обука и едукација изборне администрације 
 

На основу члана 2.2 став 4. Изборног закона Босне и Херцеговине, а у складу са Планом и 
програмом едукације органа за спровођење избора у БиХ72, Централна изборна комисија БиХ 
организовала је и спровела обавезну едукацију органа за спровођење избора о сљедећим 
темама: 

a) „Изборни закон БиХ, актуелне измјене и допуне" и "Презентација апликације за 
додјељивање бирачких мјеста и бирачких опција“, 

б) „Процедуре гласања и бројања на дан одржавања избора”. 
 
а) „Изборни закон БиХ, актуелне измјене и допуне" и "Презентација апликације за 

додјељивање бирачких мјеста и бирачких опција“ 
 
Едукација је одржана 19.05.2008. године у Сали Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
у Сарајеву, којој су били обавезни да присуствују представници свих изборних комисија 
основних изборних јединица Босне и Херцеговине. Позиву за едукацију  нису се одазвали 
представници из Велике Кладуше, Босанске Крупе, Грачанице/Петрово, Вогошће, Стоца и 
Столац/Берковића, тако да им се нису издати цертификати о завршеној едукацији.   

Према Оперативном плану обавезне едукације чланова органа за спровођење избора за 2008. 
годину, ово је први у низу семинара. Будући да на тај начин имају прилику да ријеше неке од 
проблема с којима се сусрећу у раду, чланови изборних комисија основних изборних јединица 
истакли су важност одржавања сличних обука и убудуће.  
 
                                                 
69 „ Службени гласник БиХ“, бр. 116/08 
70 „Службени гласник БиХ“, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 13/05, 46/06, 76/06, 29/07 и 53/07 
71 Прилог 13. – Табеларни приказ 
72 План и програм едукације органа за спровођење избора у БиХ, број 01-02-2-1002/06 усвојен на 215. 

сједници ЦИКБиХ, одржана 16.05.2008. године 
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б) “Процедуре гласања и бројања на дан одржавања избора” 

Едукација о теми: "Процедуре гласања и бројања на дан избора“ спроводила се регионално, у 
периоду од  02. 09.2008. до 16. 09. 2008. године, у сљедећим градовима: Бихаћ, Бања Лука, 
Добој, Сарајево, Мостар, Широки Бријег, Тузла, Брчко и Зворник. 

Разматране су сљедеће теме: 

    1. Презентација ''Приручника за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини – Локални 
избори 2008. године'';  

2. Рад изборних комисија до дана одржавања избора;  
3. Рад изборних комисија и бирачких одбора на дан одржавања избора; 

    4. Рад бирачких одбора приликом бројања гласачких листића и паковања изборног материјала. 
 
План обавезне едукације чланова органа за спровођење избора у потпуности је реализован. 
Током семинара, чланови изборних комисија основних изборних јединица истакли су важност 
одржавања сличних едукативних активности и убудуће, јер им се на тај начин пружа прилика 
да ријеше неке од проблема с којима се сусрећу у раду. У складу с тим, Централна изборна 
комисија БиХ наставиће спроводити едукацију учесника изборног процеса и убудуће, како је 
регулисано законом.  
Током семинара чланови изборних комисија основних изборних јединица истакли су да ће 
приручници за рад бирачких одбора који су урађени уз финансијску помоћ Савјета Европе у 
значајној мјери побољшати изборни процес, нарочито у дијелу који се тиче бројања гласова на 
бирачким мјестима.  
 
1.1.6 Информисање бирача и инфо-кампања 
 
Једна од редовних активности која је утврђена временским планом спровођења Локалних 
избора 2008. године била је и информисање бирача и осталих учесника у изборном процесу о 
свим релевантним активностима и радњама. У оквиру наведног спроведене су бројне 
информативне активности које се према врсти и садржају информација могу груписати у 
сљедеће инфо-кампање: 
 
a) Упис бирача у Централни бирачки списак са посебним правима утврђеним чланом 20.9 

Изборног закона БиХ; 
б)  Упис бирача у Централни бирачки списак;  
ц)  Како гласати; 
д)  SMS центар. 
 
a) Упис бирача у Централни бирачки списак са посебним правима утврђеним чланом 

20.9 Изборног закона БиХ 
 
У сарадњи са Удружењем изборних званичника БиХ, покренут је пројекат информисања 
бирача о измјенама Изборног закона БиХ, посебно члана 20.9 Изборног закона Босне и 
Херцеговине.  
Наведеним измјенама Изборног закона БиХ омогућено је свим бирачима уписаним у 
Централни бирачки списак који су се налазили на посљедњем спроведеном попису 
становништва у БиХ 1991. године у општини Сребреница да изврше промјену бирачке опције, 
односно да се опредијеле за гласање за општину Сребреница у одсуству или лично.  
 
Како би бирачи били упознати са измјенама Изборног закона БиХ, у оквиру пројекта урађено 
је сљедеће:  
 
- ТВ спот и радио-џингл “Упис бирача у Централни бирачки списак Сребреница”,  који се 

емитовао на 18  јавних ТВ станица и 68 радио-станица од 13.06.2008. године, а емитовање 
се завршило са задњим даном регистрације бирача 22.07.2008. године. ТВ спот и радио- 
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џингл “Упис бирача у Централни бирачки списак Сребреница” емитовао се и на 23 
приватне ТВ и осам радио- станица, што није предвиђено овим пројектом, али су медији 
изашли у сусрет и емитовали наведени ТВ спот и радио-џингл јер се радило о важном 
пројекту; 

 
- реклама за Сребреницу која је објављивана у осам дневних новина понедјељком и 

сриједом. Објављивање рекламе почело је 02.07.2008. године, а  завршено је 21.07.2008. 
године; 

 
- урађена је и брошура “Упис бирача у Централни бирачки списак Сребреница”, која  је 

штампана у 15.000 хиљада примјерака, и коју су дистрибуирали чланови Тима 2. На 
подјели брошура у сарадњи са УИЗБиХ ангажоване и четири невладине организације са 
сједиштем у Сребреници; 

 
- дана 04. 07. 2008. године упућено је обавјештење на адресе лица која остварују посебна 

права -   5.207 писама на адресе; 
 
- ТВ спотови и  радио-џинглови те рекламе који су објављени могу се видјети на интернет 

страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba. 
 
б) Упис бирача у Централни бирачки списак  

 
Ради упознавања  бирача са Уписом у Централни бирачки списак урађен је ТВ спот и радио- 
џингл, чије је емитовање почело 20.06.2008. године, а емитовани су до 22. 07. 2008. године, у 
ударним терминима прије и послије главних информативних емисија.  
 
За потребе принтаних медија, урађена је реклама која је објављивана у осам дневних новина 
петком, од 02.06.2008. до 18. 07. 2008. године. Такође, у оквиру информисања бирача  
успостављен је инфо-центар преко којег су грађани могли добити све информације о упису у 
ЦБС.  Сви ТВ спотови и  радио-џинглови, као и рекламе које су објављиване могле су се 
видјети на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba. 
Бирачи су путем веб-странице Централне изборне комисје БиХ провјерити да ли су уписани у  
ЦБС те наћи податке о локацији и броју бирачког мјеста.  
Током ове кампање, бирачи су посредством изборних комисија обавијештени о времену 
излагања привременог извода из ЦБС-а у општинама, како би сва лица као и политички 
субјекти могли провјерити тачност својих података у ЦБС-у. 
 
ц) Како гласати 
 
У сврху информисања бирача о начину гласања израђен је ТВ спот и радио-џингл “Како 
гласати” едукативног карактера. Емитовање спота и радио-џингла на ТВ и радио-станицама 
почело је  1. септембра и  трајало је до 5. октобра, до 19 часова, на свим јавним ТВ станица и 
већини приватних станица. 
За потребе информисања бирача путем принтаних медија урађен је рекламни материјал  “Како 
гласати”, чије је објављивање почело 29.08.2008. године, а завршило се 03.10.2008. године. 
На свим бирачким мјестима припремљени су и постављени постери са објашњењем “Како 
гласати”, као и постер какве су посљедице у случају злоупотребе бирачког права. 
За потребе додатне мотивације и што већег изласка бирача на Локалне изборне 2008. године  
урађен је мотивацијски спот „Локални избори 2008. године“, који је емитован на свим јавним 
ТВ и радио-станицама, 10 дана прије дана одржавања избора. ТВ спот и радио-џингл урађен је 
као “одбројавање” до дана одржавања избора.   
Постављено је 100 билборда и citylights постера у већини босанскохерцеговачких градова, те је 
израђено и дистрибуирано 600.000 летака путем принтаних медија у периоду од  01.10.2008. 
године до дана одржавања избора.  
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Табела број 9: Број прослијеђених летака принтаним медијима    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
д) “SMS центар”   
 
Пројекат „SMS центар“ реализован је захваљујући финансијској помоћи амбасада САД-а, 
Краљевине Холандије и Краљевине Шведске у БиХ у износу од 40.000 КМ, и само је један од 
сегмената великог пројекта који је Централна изборна комисија БиХ реализовала за Локалне 
изборе 2008. године, а који је намијењен кампањи информисања бирача. У оквиру тих 
активности Централна изборна комисија БиХ тражила је и добила дозволу за успостављање 
SMS центра од Регулаторне агенције за комуникације број: ТД 9-659/08 и негеографски број  
091 12 12 12. SMS центар је био отворен 23.09.2008. године, и радио је до 01.11.2008. године. 
За то вријеме укупно је запримљено 193.541 захтјев за провјеру бирачког мјеста. Општа је 
оцјена да је успостављени SMS центар испунио своју сврху и да овај вид провјере бирачког 
мјеста треба задржати и на наредним изборима у Босни и Херцеговини. 
 
Успостављањем SMS центра, односно слањем свог ЈМБ путем SMS поруке на број  091 12 12 
12  сваки бирач могао је провјерити локацију свог бирачког мјеста. Број је био јединствен за 
кориснике свих мобилних мрежа у БиХ. Форма поруке коју су бирачи могли добити зависила 
је од категорије бирача који је поруку послао, па је садржај био другачији за бираче који 
гласају на редовним бирачким мјестима од садржаја порука коју су добијали бирачи који су 
гласали у одсуству или путем поште и, наравно, поруку посебног садржаја за лица која нису 
регистрована или су послала нетачан матични број. Телоп са бројем SMS центра прослијеђен 
је свим јавним ТВ и радио-станицама у Босни и Херцеговини и емитован је у ударним 
терминима (Prime Time), односно прије и послије емитовања главне информативне емисије и у 
емисијама које су се односиле на Локалне изборе. Такође, припремљена су и посредством 
изборних комисија дистрибуирана обавјештења за сваког бирача са подацима о његовом 
бирачком мјесту и локацији на којем се налази.  
 
2. Остале изборне активности 
 
2.1. Финансијске активности 
 
Централна изборна комисија БиХ успјешно је финансирала и редовни процес пословања кроз 
оперативни буџет предвиђен за Локалне изборе 2008. Редовни процес пословања обухватао је 
сљедеће активности: вођење пословних књига (редовног буџета, програма посебне намјене – 
Локални избори 2008), програма посебне намјене – Донација Савјета Европе (Локални избори 
2008), праћење извршења буџета, вођење благајничког пословања, обрачуне и исплате плата и 
накнада, те израду извјештаја надлежним органима пореске управе (спецификације обрачуна 
пореза, ДП и инфо-обрасци, фондови – М4 образац). 
Осим редовних активности, Централна изборна комисија БиХ реализовала је и друге значајне 
послове, као што су: 
 

 “Дневни лист” Мостар –хрватски језик  37.500 Х 
“Сан” Сарајево – босански језик 40.000  Б 
“Фокус” Бања Лука - српски језик 50.000  С 
“Дневни аваз” Сарајево- босански језик           145.000  Б 
“Ослобођење” Сарајево- босански језик           100.000  Б 
“Независне новине” Бања Лука - српски језик           100.000  С 
“Вечерњи лист” Мостар - хрватски језик 50.000  Х 
“Глас Српске” Бања Лука  - српски језик             50.000  С 
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a) израда  Завршног  рачуна и извршење Буџета за 2007. годину у складу са Законом о Буџету 
институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2007. годину73; 

б)   завршне радње инвентарисања на дан 31.12.2007.године; 
ц)  акт о благовременом финансирању за јануар, фебруар, март 2008. године у складу са  
      Одлуком Савјета министара БиХ о привременом финансирању институција БиХ и 
      међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар-март 2008. године; 
д)   израда аката обавезујућих по Закону о Буџету институција БиХ и међународних обавеза 
      Босне и Херцеговине за 2008. годину74; 

 
      - одлука о благајничком максимуму;  
      - намјенска структура капиталних издатака за 2008. годину; 
      - динамика расхода по мјесецима у 2008. години, и 
      - намјенска структура програма посебних намјена - Локални избори 2008. године. 
 
е)   у складу са  Законом о Буџету институција БиХ  за 2008. годину, израда и достављање  
      Министарству финансија и трезора БиХ: 
     
      - извјештаја о извршењу Буџета  за период I-III 2008. године; 
      - извјештаја о извршењу Буџета  за период I- VI 2008. године, и  
      - извјештаја о извршењу Буџета  за период I- IX 2008. године; 
 

  ф)  документ програмског буџета за 2008-2010. годину у складу са Инструкцијом за буџетске 
кориснике, број 3 од 13.12.2007. године; 

г)  подаци – табела приоритета Документа оквирног буџета за период 2009-2011. годину у 
складу са Инструкцијом за буџетске кориснике Министарства финансија и трезора БиХ, 
број: 01-15-16-614/08 од 06.02.2008. године; 

х)  израда и достављање Министарству финансија и трезора БиХ Пројекције буџета Централне 
изборне комисије БиХ за 2009. годину, у складу са Инструкцијом за буџетске кориснике  
Министарства финансија и трезора БиХ, број: 01-15-16-3322/08 од 07.07.2008. године; 

и)  праћење финансирања и трошења средстава са програма посебне намјене - Донација 
Савјета Европе- Локални избори 2008. године; 

ј)  праћење уплата такси политичких партија  и независних кандидата на подрачун ЈРТ-
отворен за потребе Централне изборне комисије БиХ у складу са Правилником о пријави и 
овјери  политичке партије, независног кандидата, коалиције и листе независних кандидата 
за учешће на непосредним изборима и поступак овјере кандидата за попуну гарантованих 
мандата за припаднике националних мањина75;  

к) прикупљање документације за исплате члановима бирачких одбора који су радили на дан    
одржавања пријевремених  избора за предсједника РС, и 

л)   оснивање SMS центра, те  праћење његових прихода и расхода. 
 
2.2. Персонални послови и запошљавање службеника за вријеме трајања  

Локалних избора 2008. године 
 
У оквиру активности које је Централна изборна комисија БиХ спровела за потребе одржавања 
Локалних избора 2008, били су и персонални послови и запошљавање државних службеника и 
запосленика, односно обрада података за све службенике и запосленике који су били 
запослени у претходној години у Централној изборној комисији БиХ (број радних сати 
проведених на послу; број сати проведних на боловању, годишњем одмору, породиљском 
одсуству итд; преглед плаћених доприноса  и пореза из плате и на плату). 
Персонални послови у 2008. години убухватали су сљедеће активности: 

                                                 
73 „Службени гласник БиХ“, бр. 25/07 
74 „Службени гласник БиХ“, бр. 17/08 
75 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/08 и 47/06 
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а) припремање података за годишњи извјештај М4 за претходну годину и његово достављање 
     Заводу за пензијско-инвалидско осигурање; 

б) континуирану пријава нових запосленика и државних службеника током цијеле године на          
пензијско-инвалидско и здравствено осигурање, израда одлука о пријему у радни однос и 
уговора о раду за запосленике, израда рјешења за плаћена одсустава и годишње одморе, слање 
упита и одговора на упите Агенцији за државну службу БиХ, достављање одјелу за МФП 
података о запосленим и свих промјенама значајним за обрачун плате, као и  припремање 
збирних радних листа из свих одсјека ради обрачуна плата; 

ц) ангажовање у више различитих комисија које су спровеле потребна тестирања, разговоре са 
кандидатима и израду предлога за избор одговарајућег особља за поједине позиције које су 
достављене генералном секретару и Централној изборној комисији БиХ; 

д) спровођење комплетне процедуре запошљавања и попуњавања радних мјеста на неодређено 
вријеме; 

е) израду одговарајућих рјешења и писаних обавјештења кандидатима у Одсјеку за оперативне 
и заједничке послове и у Одсјеку за правне послове, с којима се непосредно сарађивало у 
реализацији ових активности (израда одлука о пријему у радни однос и уговора о раду за 
запосленике, израда рјешења за годишње одморе, за плаћена одсуства, потврде о радном 
искуству, обавјештавање кандидата који нису прошли на тестирању); 

ф) редовне мјесечне активности везане за обрачун плата и комплетирање збирних радних 
листа за све секторе и одсјеке унутар њих, Службу за ревизију финансијског пословања у 
Централној изборној комисији БиХ и чланове Централне изборне комисије БиХ. 

У табели у наставку презентована је структура различитих кадровских позиција и хронолошка 
листа активности за запошљавање у току 2008. године: 

 
Табела број 10: Запослени на неодређено вријеме – редовне позиције 

Р/Б НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ 
             ДАТУМ 
       ЗАПОСЛЕЊА 

          БРОЈ 
    ИЗВРШИЛАЦА

   1.  Шеф Сектора за изборе и информационе  технологије, руководећи држ
службеник 

    12.05.2008. године              1 

   2.  Помоћник ревизора, државни службеник      09.06.2008. године              1 
   3.  Дактилограф-оператер, запосленик      01.07.2008. године              1 
   4.  Сарадник за одржавање базе података , државни службеник      01.12.2008. године              1 
   5.  Стручни  савјетник за развој система, државни службеник      01.12.2008. године              1 
 

Обављени послови у вези са  запошљавањем  ванредног особља за потребе Локалних избора 
2008. године и Главног центра за бројање у извјештајном периоду су: 

-   послови у вези са запошљавањем додатног особља у појединим одсјецима Секретаријата за 
потребе Локалних избора 2008. године због повећаног обима послова, проширења радних 
задатака и интензивирања редовних активности;  

-  осим попуњавања наведених категорија радних мјеста, реализовани су важни послови у 
изради уговора и ангажованих запосленика на краткорочне позиције,  које су попуњаване по 
уговору  о дјелу,  за потребе Централне изборне комисије БиХ и Главног центра за бројање 
(пријем на различите позиције - 517 запослених). 
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Табела број 11: Запослени на одређено вријеме – ванредне позиције 

  Р/Б НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ 
            БРОЈ 
     ИЗВРШИЛАЦА

   1.    Надзорник за административне послове и послове обраде пода               1 

   2.   Сарадник за рад са политичким субјектима                1 

   3.   Асистент за информисање бирача и информативну кампању                1 

   4.   Асистент за рад са политичким партијама                2 

    5.   Референт за административне послове и послове обраде подата             17 

    6.   Запосленик на помоћним пословима (складиште)              10 

 
У Секретаријату Централне изборне комисије БиХ уговором о дјелу ангажовано је 11 
извршилаца на различите позиције, по организационим јединицама Секретаријата, како 
слиједи: 
-  Кабинет Централне изборне комисије БиХ - пет извршилаца, и то: два преводиоца,  два 
лектора и један извршилац за помоћ у информисању, 

- Одсјек за информационо-комуникационе технологије - 31 извршилац (увезивање изборних 
мјеста- пројекат ЦИПС, и пружање помоћи запосленим у овом одсјеку), 

- Одсјек за изборе - 35 извршилаца (уношење података, помоћ координаторима и упис бирача 
у Сребреници), и 

- Одсјек за оперативне и заједничке послове - 40 извршилаца (возач, извршиоци ангажовани у 
згради институција БиХ на дан одржавања избора, помоћни радници у складишту и 
спремачица). 

За вријеме трајања Локалних избора, у Главном центру за бројање уговором о дјелу било је 
ангажовано 406 извршилаца за различите позиције (директор, замјеници директора, 
контролори и друге позиције потребне за рад овог центра). 
 
2.3.  Логистичке и оперативне активности 
 
а) Опште информације и нормативи 
 
Централна изборна комисија БиХ је у 2008. години обавила значајне логистичке послове и 
специфичне набавке како за потребе одржавања Локалних избора 2008. године тако и за остале 
редовне активности прописане Изборним законом БиХ и Правилником о унутрашњој 
организацији Секретаријата Централне изборне комисије БиХ, као и посебне набавке услуга 
штампања Приручника за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини - Локални избори, из 
донације Савјета Европе.  
 
Набавке средстава из оперативног буџета, из програма посебне намјене - Локални избори 
2008. године, реализоване су рационално уз поштовање принципа ефикасности, ефективности 
и економичности, те поштовање закона и прописа неопходних за пословање државних 
институција: 
 
a) Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине76;  
б)  Упутство о примјени Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине77;  
ц)  Закон о Правобранилаштву Босне и Херцеговине78; 
                                                 
76  „Службени гласник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 и 70/06 
77 „ Службени гласник БиХ“, бр. 3/05 
78 „ Службени гласник БиХ“, бр. 8/02 
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д)  Закон о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2008. годину; 
е)  Интерни правилник о процедурама и поступцима набавке робе, услуга и радова, стварања и  
     уношења обавеза преко ИСФУ у Главну књигу трезора, број: 01-02-779/05 од 24.03.2005.  
     године; 
ф) Правилник о поступку директног споразума, број: 01-02-2-2158/06 од 05.10.2006. године. 
 
Са Агенцијом за јавне набавке и Правобранилаштвом БиХ, као контролним и координационим 
органима за област јавних набавки, одржаван је стални контактиран, размјењивана 
кореспонденција и праћена реализација законских одредаба којима се регулише област јавних 
набавки. Све остварене набавке и спроведени поступци квалитетно су документовани уз 
прибављање и евидентирање потребних мишљења, сагласности, комисијских записника и 
друге потребне документације. 
 
Поступак набавке чија је вриједност била процијењена на износ већи од 3.000,00 КМ 
спроводиле су комисије за јавне набавке именоване Одлуком Централне изборне комисије 
БиХ. Рад поменутих комисија регулисан је Правилником о раду комисије за јавне набавке, 
број: 01-02-1367/05.  
 
б) Послови и активности реализовани у извјештајном периоду 
 
Редовни послови који су у надлежности Централне изборне комисије БиХ а тичу се избора 
обављани су континуирано током цијелог извјештајног периода заједно са пословима 
припремања и организације Локалних избора 2008. године, те специфичним пословима из 
области посебне набавке услуга штампања Приручника за рад бирачких одбора у Босни и 
Херцеговини - Локални избори - из донације Савјета Европе, тако да је могуће направити 
генералну категоризацију послова и активности како слиједи: 
 
   I - Редовне активности и послови; 
 II - Активности на припремљању и организовању Локалних избора 2008. године, и  
III -Активности на припремању и организацији посебне набавке услуга штампања Приручника 

за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини - Локални избори - из донације Савјета 
Европе.  

 
I -  Редовне активности и послови  
 
Редовне активности укључивале су послове из области набавке робе и услуга и комплетирање 
и прибављање документације из оперативног буџета (набавка канцеларијског потрошног 
материјала, набавка горива, набавка услуга одржавања опреме, услуга авио-превоза, набавка 
услуга приступа интернет мрежи), набавке услуга унајмљивања додатног пословног простора, 
складишног и канцеларијског, праћење реализације наруџби насталих из уговорених и 
финансијских обавеза, различите врсте сервисних и услуга одржавања, одржавање контаката 
са свим добављачима робе и услуга, послове пријема, завођења, отпремања и архивирања 
документације и кореспонденције предмета и аката, кадровске послове из области радно-
правних односа, као и низ других послова. 

Набавка основних средстава из оперативног буџета  реализована је у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама БиХ и Правилника о поступку директног споразума.  

На основу одлука Централне изборне комисије БиХ, из оперативног буџета су реализоване  
набавке опреме, те остале набавке робе и услуга како слиједи: 

a) путничко моторно возило - отворени поступак; 
б)   услуге интернета - конкурентски поступак; 
ц)   обрасци и папир - конкурентски поступак; 
д)   компјутерски материјал (тонери) - конкурентски поступак; 
е)   остали административни материјал - конкурентски поступак; 



 40

ф)  одржавање опреме - конкурентски поступак, и 
г)   услуге издавања авио-карата- конкурентски поступак. 
 
Остале набавке, и то: мобилна говорница, навигациони систем за моторно возило, хигијена 
(материјал за чишћење), осигурање возила и одржавање возила, реализоване су примјеном 
поступка директног споразума, јер је вриједност набавке била мања од 3.000,00 КМ. 

Осим наведеног, из оперативног буџета и програма посебне намјене спроведене су набавке 
путем конкурентског поступка и поступком директног споразума: аналогни телефонски 
апарати, ситан инвентар, аутомобилске гуме, гориво (бензин и дизел), угоститељске услуге, 
услуге медија (оглашавање и претплата) и канцеларијски намјештај. 
 
II - Активности у  припремању и организовању Локалних избора 2008. године 
 

 Активности у припремању и организовању Локалних избора 2008. године биле су, прије 
свега, усмјерене на организовање набавки различитих категорија изборног материјала и 
опреме, обављање специфичних врста услуга и запошљавање  додатног особља  на ограничени 
временски период. 

 II 1. - Специфичне набавке спроведене за потребе одржавања Локалних избора 2008. године 
почеле су прије саме објаве Локалних избора 2008. године и један од приоритета у овом 
периоду била је процјена потреба и обезбјеђивање финансијских средстава за програм посебне 
намјене – Локални избори 2008. године.   

Најзначајније набавке које су реализоване за потребе Локалних избора 2008. године су: 
штампање и паковање гласачких листића,  штампање образаца за бирачка мјеста и Главни 
центар за бројање, штампање сетова коверата и ознака за паковање и постера за бирачка 
мјеста,  набавка ситног канцеларијског материјала и прибора за бирачка мјеста, набавка 
амбалажног материјала за бирачка мјеста, дистрибуција гласачких листића путем поште на 
адресе гласача у иностранству,  услуге транспорта изборног материјала и гласачких листића, 
штампање коначних бирачких спискова, услуге изнајмљивања доставног комби возила, услуге 
медијског објављивања огласа,  информисања бирача и др., услуге закупа пословног простора 
за Главни центар за бројање, извођење грађевинско-занатских радова ради преуређења 
простора за Главни центар за  бројање, набавка опреме за потребе Главног центра за бројање и 
набавка ситног инвентара и потрошног материјала за Главни центар за бројање. 

Оперативно-логистичке активности представљају систем структуриран од одређених 
међусобно повезаних компоненти. Укупан систем логистике чине сљедеће компоненте: обрада 
понуда (спровођење тендера), складиштење и припремање материјала за испоруку, паковање и 
транспорт. 
Централна изборна комисија БиХ извршила је набавке опреме из програма посебне намјене, те 
остале набавке робе и услуга у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ и 
Правилника о поступку директног споразума. 

II 2. -  Складиште Централне изборне комисије БиХ налази се на посебној  локацији, одвојено 
од сједишта Централне изборне комисије БиХ, на адреси Исмета Алајбеговића Шербе бр. 30 у 
Сарајеву. У редовном раду складиште служи за смјештај залиха изборног материјала, опреме и 
инвентара Централне изборне комисије БиХ, редовне архиве, изборне документације и 
искоришћеног гласачког материјала са претходних избора, који се чувају у складу са 
одобреном листом категорија регистратурске грађе са роковима чувања и одлукама које 
доноси Централна изборна комисија БиХ.  

У периоду припремања за одржавање Локалних избора 2008. године и постизборном периоду 
складиште је имало улогу централне тачке за прикупљање различитог изборног материјала 
који је испоручиван од добављача, а потом комплетиран и припреман за дистрибуцију до 
општинских изборних комисија у цијелој Босни и Херцеговини, те затим за пријем, 
складиштење и отпремање гласачких листића које је испоручила штампарија. Након дана 
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одржавања избора складиште је било главна логистичка јединица за прикупљање и 
организацију транспорта изборног материјала, документације и гласачких листића који су 
преузимани од општинских изборних комисија, те за достављање гласачких листића и 
документације са резултатима бројања Главном центру за бројање и Секретаријату Централне 
изборне комисије БиХ. У вриеме редовног рада складишта изборног материјала одговоран је 
координатор складишта, који је у периоду  од припремања и организације Локалних избора 
2008. године обављао функцију контролора цјелокупне дистрибуције и транспорта изборног  
материјала, и два помоћна радника за рад у складишту. 

Запослени у складишту били су и кључни носиоци свих послова координације и примопредаје 
гласачког материјала општинским изборним комисијама и активно су учествовали у изради 
плана достављања изборног материјала и одржавању сталног  контакта и непосредне сарадње 
са представницима министарстава унутрашњих послова, који су обезбјеђивали дистрибуцију 
гласачких листића и документације у више транспортних циклуса. 

Основне категорије послова и активности које су  се одвијале у оквиру складишта изборног 
материјала су: 

а) припремне активности у складишту изборног материјала; 

б)  паковање материјала за бирачка мјеста;  

ц) организација пријема гласачких листића из штампарије; 

д) дистрибуција изборног материјала; 

е) достављање изборног материјала за Главни центар за бројање;  

 ф) завршне активности у раду складишта. 

 III - Активности на припремању и организацији посебне набавке услуга штампања 
Приручника за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини - Локални избори - из 
донације Савјета Европе  

 

На основу Одлуке Централне изборне комисије БиХ, број: 01-16-3-1337/08 од 07.08.2008. 
године,  набавка услуга штампања Приручника за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини 
- Локални избори - из донације Савјета Европе, након процедуре спроведене по одредбама 
Закона о јавним набавкама БиХ, која је укључивала и прибављање мишљења 
Правобранилаштва БиХ, окончана је пријемом 19.000 наведених приручника, који су 
дистрибуирани општинским изборним комисијама, политичким субјектима и бирачким 
одборима. 
Табела број 12: Број приручника који је подијељен политичким субјектима, општинским изборним комисијама и 

бирачким одборима 

Р/Б Политички субјекти     Укупно 

1. Политичке партије         1.503 

2. Коалиције            138 

3. Независни кандидати         147 

4. Листа независних кандидата           20 

 УКУПНО                        1.808 

1. Општинске изборне комисије и БО       15.745 

 УКУПНО                      17.653 

 

Приручник за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини - ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ, осмишљен 
је као свеобухватан приручник,  заснован на Изборном закону БиХ и актима о спроведођењу 
које је донијела Централна изборна комисија, у којем су описане и објашњене све радње које се 
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спроводе на бирачким мјестима, дан прије и на дан одржавања избора, почев од задуживања 
изборног материјала, процедура гласања и бројања гласачких листића, као и паковања и 
предаје изборног материјала, са низом практичних примјера и шематских приказа, како би се 
олакшао рад члановима бирачких одбора и онима који посматрају спровођење избора, односно 
акредитованим посматрачима, и учинио потпуно разумљивим. Приручник за рад бирачких 
одбора у БиХ показао се као неизбјежна помоћна литература за рад општинских изборних 
комисија, бирачких одбора и акредитованих посматрача те је у потпуности испуњена сврха и 
оправдан циљ његове израде. 
 
2.4. Безбједносни аспекти спроведених Локалних избора 2008. године 
 
Избори као посебан облик комуникације, који обухвата активности и догађаје у различитим 
изборним циклусима, представљају процес који садржи низ аспеката који се односе на 
спровођење закона, заштиту изборног права, али и безбједносни аспект. 

 
 Сви наведени изборни аспекти незаобилазна су подручја изборног процеса те их зато треба и 
посебно третирати. Свјесни смо чињенице да је општа безбједност грађана у цијелом свијету 
нарушена и да се питање безбједности поставља као глобално питање. Наиме, у вријеме 
одржавања избора грађани се масовно окупљају, што се може претворити и у инциденте. 
“Обичан” грађанин тешко да може бити аполитичан током спровођење избора. Постоји стална 
интеракција са окружењем путем медија, директне комуникације са представницима 
политичких партија,  штампе, кроз обичну комуникацију с грађанима, промотивне скупове и 
сл., што изазива и једну врсту „емоционалне нестабилности грађана”.  
 
Безбједност избора је у свакој земљи различито регулисана, јер не постоје међународни 
стандарди којима би сви тежили. Свака земља је специфична по облицима уређења, економској 
стабилности, структури становништва, обичајима и навикама и дијалошкој култури, облицима 
сарадње полиције и органа за спровођење избора, што у сваком случају усложњава израду и 
међународних стандарда који би се бавили безбједношћу изборног процеса. 
 
Познато нам је да се странке често труде да створе и тзв. pseуdo events како би доспјеле у 
фокус интересовања јавности у одређеном, за њих погодном тренутку предизборне кампање, 
стварајући тиме вид изборне конфузије и вингитације према другим политичким партијама, 
што може да наруши безбједност изборног процеса у цјелини.  

 
Наиме, прије сваких избора ми уносимо скуп предрасуда у сваку нову ситуацију с којом се 
сусрећемо тежећи новој парадигми са новим рјешењима. Развијањем стандарда безбједности 
избора могуће је допринијети већем уважавању и повјерењу између изборног тијела и 
политичких партија и јачању повјерења јавности, под условом да су створене одговарајуће 
правне и техничке претпоставке.  
 
Управо из наведених разлога, а поштујући законом утврђене обавезе, Министарство 
безбједности БиХ преко својих агенција које спроводе закон, ентитетских МУП-ова у Босни и 
Херцеговини и Полиције Брчко Дистрикта БиХ, Граничне полиције БиХ, између осталог били 
су у обавези да обезбиједе спровођење Локалних избора 2008. године у атмосфери која ће 
гарантовати максималан степен сигурности и повјерења јавности у читав изборни процес. 
Наиме, у складу са чланом 2.1. став 3. Изборног закона БиХ79, сви органи власти на свим 
нивоима обавезни су да помажу органима за спровођење избора. У вези са наведеним, 
Централна изборна комисија БиХ је на 22. сједници, одржаној 21.05.2008. године, донијела 
Закључак да се формира Одбор за безбједност Локалних избора 2008. године у Босни и 
Херцеговини. 

                                                 
79 „Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 

37/08 



 43

На састанку одржаном 28.05.2008. године, у просторијама Централне изборне комисије БиХ, 
формиран је Одбор за безбједност Локалних избора 2008. године. Састанку су присуствовали: 
представници Централне изборне комисије БиХ, Министарства безбједности БиХ, Државне 
агенције за истраге и заштиту-СИПА, Министарства унутрашњих послова Федерације БиХ, 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Полиције Брчко Дистрикта БиХ и 
Полицијске мисије Европске уније у БиХ – ЕУПМ. На овом састанку закључено је да 
Министарство безбједности БиХ донесе Одлуку о формирању Одбора за безбједност Локалних 
избора 2008. године у Босни и Херцеговини80. 

 
Одбор за безбједност Локалних избора 2008. године засједао је у више наврата са задатком да 
се чланови Одбора упознају и договоре о активностима које је требало да предузму у 
срединама из којих долазе, које су нам заједничке активности, о активностима прије него што 
Централна изборна комисија БиХ прогласи почетак предизборне кампање, активностима за 
вријеме предизборне кампање и активностима на дан изборне тишине и на дан одржавања 
избора, те дистрибуцији гласачког материјала од општинских изборних комисија до 
Централног изборног складишта. 
С циљем спровођења одредаба Изборног закона БиХ, Одбор за безбједност Локалних избора 
2008. године имао је задатак да преко полицијских агенција које спроводе закон у Босни и 
Херцеговини, ентитетских МУП-ова у Босни и Херцеговини и Полиције Брчко Дистрикта БиХ 
физички обезбиједи локације с изборним материјалом те да: обезбиједи да се избори спроведу 
у атмосфери која ће гарантовати максималан степен сигурности и повјерења јавности у читав 
изборни процес; прати да се не десе изборне преваре; провјерава пребивалишта и боравишта 
ангажовањем ЦИПС-ових администратора личних карата као превенцију од фиктивног 
издавања, фалсификовања и злоупотребе докумената; ангажује мобилне тимове за издавање 
ЦИПС-ових докумената и да се сваки захтјев према МУП-овима у оквиру законских 
овлашћења испоштује; обезбиједи пратњу папира са заштитом за штампање гласачких листића 
и обезбиједи мјесто штампања; физички обезбиједи локацију с изборним материјалом -  
спољно обезбјеђење (сједишта Централне изборне комисије БиХ, складишта Централне 
изборне комисије БиХ, Главног центра за бројање, обезбјеђење локација свих општинских 
изборних комисија, изборних комисија градова Мостара и Бање Луке и изборне комисије 
Брчко Дистрикта БиХ). 
 
Према плану Одбора за безбједност Локалних избора 2008. године, физичке мјере заштите у 
мјесту и покрету са потпуном одговорношћу спроводиле су сљедеће полицијске агенције: 
 

• Сједиште Централне изборне комисије БиХ, које се налази у улици Мула Мустафе 
Башескије број 6, обезбјеђивала је Државна агенција за истраге и заштиту – СИПА, у 
периоду од 01.09.2008. до 15.11.2008. године; 

• Складиште Централне изборне комисије БиХ, које се налази у улици Исмета 
Алајбеговића Шербе број 30, обезбјеђивало је Министарство унутрашњих послова 
Кантона Сарајево у периоду од 01.09.2008. до 15.11.2008. године; 

• Физичко обезбјеђење Главног центра за бројање (Зетра) и контрадиверзионо 
обезбјеђење у вријеме рада центра вршила је Федерална управа полиције у периоду од 
15.09.2008. до 15.11.2008. године; 

• Физичко обезбјеђење локација општинских изборних комисија на које су достављани 
осјетљиви изборни материјал, од дана достављања до поврата материјала са потпуном 
одговорношћу за ентитет Федерацију БиХ, вршила су кантонална министарства 
унутрашњих послова преко надлежних полицијских управа. На подручју ентитета 

                                                 
80 Именовани чланови Одбора за безбједност за Локалне изборе 2008. године били су: Зијад Кадић, 

координатор - Министарство безбједности БиХ, Анђелко Хргић, члан – Државна агенција за истраге и 
заштиту, Предраг Црногорац, члан – Гранична полиција БиХ, Расим Хаџић, члан – Федерално 
министарство унутрашњих послова БиХ, Војислав Пелкић, члан – Министарство унутрашњих послова 
РС, Ђуро Кнежевић, члан - Полиција Брчко Дистрикта БиХ, и Ведран Хаџовић, члан – Централна изборна 
комисија БиХ. 
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Републике Српске ове активности водили су центри служби безбједности преко 
полицијских станица. На подручју Брчко Дистрикта БиХ ове активности водила је 
Полиција Брчко Дистрикта БиХ; 

• Обезбјеђење, дистрибуцију изборног материјала и пратњу конвоја са изборним 
материјалом на подручју Федерације БиХ, са потпуном одговорношћу вршила је 
Јединица за заштиту личности и објеката Федералне управе полиције, те надлежна 
кантонална министарства унутрашњих послова. На подручју Унско-санског кантона, 
Посавског кантона и Брчко Дистрикта БиХ обезбјеђење дистрибуције гласачког 
материјала вршила је Државна агенција за истраге и заштиту, уз координацију 
Граничне полиције БиХ; 

• Пратњу изборног материјала за Главни центар за бројање са потпуном одговорношћу 
вршила је Јединица за заштиту личности и објеката Федералне управе полиције. 

 
Током рада Одбора за безбједност ангажована су и лица запослена у надлежном министарству 
унутрашњих послова, односно његових организационих јединица – официр за везу с којим се у 
сваком тренутку могао успоставити контакт у вези с координацијом изборних активности и 
обезбјеђивањем полицијске пратње. 
 
Посебан облик активности Одбора за безбједност Локалних избора односио се на 
обезбјеђивање КДЗ опреме за Главни центар за бројање који је обухватао преглед простора 
прије постављања КДЗ на улазу, као и за вријеме рада Главног центра за бројање.  
 
Током дистрибуције гласачких листића предузете су безбједносне мјере у погледу 
координације праћења транспорта папира за гласачке листиће од граничног прелаза до 
компаније за штампање гласачких листића, као и само обезбјеђивање дистрибуције те пратња 
камиона са изборним материјалом која је била усклађена са временским планом изборних 
активности од складишта Централне изборне комисије БиХ до сједишта општинских изборних 
комисија у свим општинама, изборним комисијама градова Мостара и Бање Лука и изборне 
комисије Брчко Дистрикта БиХ, као и поврат гласачког материјала од општинских изборних 
комисија, изборних комисија градова Мостара и Бање Лука и изборне комисије Брчко 
Дистрикта БиХ до складишта Централне изборне комисије БиХ.  
 
Пратња изборног материјала за Главни центар за бројање обухватала је обезбјеђење од 
складишта Централне изборне комисије БиХ до Главног центра за бројање и поврат 
материјала у складиште Централне изборне комисије БиХ, обезбјеђење гласачког материјала 
од поштанског претинца (Центар пошта Сарајево) до Главног центра за бројање и обезбјеђење 
од сједишта Централне изборне комисије БиХ до Главног центра за бројање. 
 
Након спроведених Локалних избора 2008. године, општи је утисак свих релевантних фактора 
да су Локални избори 2008. године протекли у доброј атмосфери, да није било већих 
инцидената и да је полиција на свим нивоима, у одређеним инцидентним ситуацијама 
реаговала на вријеме, у складу са законом и веома професионално. Такође, општа је оцјена  да 
је формирање Одбора за безбједност избора испунило своју сврху те да овај вид безбједности 
изборног процеса треба задржати и на наредним изборима у Босни и Херцеговини.  
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2.5. Рад Главног центра за бројање 
 
I - Поступајући према одредби  члана 2.9 став (1) тачка 2. и  члана 5.22 став (2) и (3)  Изборног 
закона БиХ81, Централна изборна комисија БиХ је:  
 
- на 33 сједници, одржаној 03.07.2008. године, донијела Одлуку о успостављању Главног 

Центра за бројање за Локалне изборе 2008. године, 
- на 48 сједници, одржаној 04.09.2008. године, донијела Одлуку о именовању директора и 
замјеника директора Главног центра за бројање, 

- на 55 сједници, одржаној 26.09.2008.године, донијела је:  
 

• Правилник о организацији Главног центра за бројање, начину верификације и 
бројања гласачких листића на Локалним изборима 2008. године; 

•  Упутство о пријему, обради, контроли, објављивању и потврђивању изборних 
резултата за Локалне изборе 2008. године; 

•  Инструкцију о начину достављања и објављивања прелиминарних, незваничних 
и некомплетних  резултата за Локалне изборе 2008. године. 

 
Истакнутим поступањем – доношењем неопходних подзаконских аката, Централна изборна 
комисија БиХ утврдила је правни оквир за законитост рада Главног центра за бројање, као и 
сједиште и временски период рада те његову општу организациону структуру, која се огледа у 
прописивању сљедећих послова односно надлежности које има Главни центар за бројање:  
  
a) верификација права гласа бирача који гласају изван Босне и Херцеговине путем поште, као 

и бирача који гласају непотврђеним гласачким листићима; 
б)  пријем и контрола бирачког материјала са бирачких мјеста за гласање у одсуству и  
      непотврђених гласачких листића; 
ц)  бројање свих категорија гласачких листића бирача који су гласали на један од начина из  
      тачке а) и б) овог извјештаја; 
д)   уношење и овјера резултата гласања за све гласачке листиће који се броје у Главном 
      центру за  бројање, 
е)   пријем, контрола, уношење и провјера резултата гласања са редовних бирачких мјеста и  
      обједињених збирних резултата гласања за Локалне изборе 2008. године; 
ф)  обрађивање и припремање изборних резултата за Централну изборну комисију БиХ за  
      објављивање и утврђивање изборних резултата, и 
г)   поновно бројања гласачких листића са редовних бирачких мјеста за које Централна 
      изборна комисија БиХ донесе одлуку о поновном бројању. 
       
 
Главни центар за бројање био је смјештен  у дијелу објекта ЗОИ 84 ОЦ „Зетра“ у Сарајеву, и у 
његовом раду, у вријеме пуне оперативности Центра, осим запосленика Секретаријата 
Централне изборне комисије БиХ, у раду Центра учествовали су и спољни сарадници, њих 
укупно 401, који су били распоређени у три смјене, на бази 24 – сатног радног дана. Радило  се 
углавном о лицима са стеченим искуством на истим пословима, што представља битну  
претпоставку укупног успјешног функционисања Центра за бројање.   
Посебно треба истаћи да је Централна изборна комисија БиХ  први пут  (за Локалне изборе 
2008. године) пуно повјерење у извршавању најсложенијих и истовремено најодговорнијих 
послова за укупан обим рада и интегритет у раду Главног центра за бројање поклонила 
сопственом кадру – запосленима у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ. Тако су 
директор Главног центра за бројање и  његови замјеници, главни контролор, контролор за 

                                                 
81 „Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08 и 37/08 
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транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала и 
контролори  именовани између стално запослених у Секретаријату Централне изборне 
комисије БиХ. На овај начин рад Главног центра за бројање, иако је реализован као засебан 
организациони пројекат у оквиру припремања и спровођења Локалних избора 2008. године, 
потпуно је био интегрисан у постојећу структуру Секретаријата Централне изборне комисије 
БиХ – добијао је пуну логистичку подршку свих одсјека и запослених у  Секретаријату, и тако 
на најбољи начин чинио јединствену цјелину са остатком изборне администрације, која је била 
укључена у укупан изборни процес државном нивоу. 
 
II. -  Технички аспекти рада Главног центра за бројање 
 
Иако је Главни центар за бројање у Сарајеву за Локалне изборе 2008. године успостављен 
одлуком Централне изборне комисије БиХ почетком јула 2008. годиње,  планске припреме за  
његово оснивање и опремање почеле су знатно раније. Организација  и формирање Главног 
центра за бројање изискивало је значајне логистичке и оперативне припреме уз обиман 
ангажман кадровских и материјалних ресурса. Све активности  спроводиле су се у оквиру 
стриктно задатих временских рокова, који су били утврђени Временским планом активности 
спровођења избора 2008. године. 
 
Кључни аспекти у реализацији активности које су обављане у Главном центру за бројање  
били су - с једне стране захтјев за што краћи завршетак свих послова везаних за бројање као и 
пратећих активности верификације, комплетирања уношења података,  контроле резултата  и 
архивирања изборног материјала и документације, како би коначни резултати Локалних 
избора 2008. године били објављени  у предвиђеним роковима те, с друге стране, поштовање 
принципа законитости  у раду и осталих принципа  која се односе на тачност и сигурност 
гласачког материјала, као и транспарентност у свим радњама и оперативним процедурама у 
току цијелог процеса.   
 
Након избора простора приступило се његовом опремању и техничком оспособљавању према 
захтјевима послова у Главном центру за бројање. Више различитих компанија и добављача 
услуга било је укључено у опремање простора, набавку опреме и његово функционално 
преуређивање, како би били задовољени сви потребни предуслови за  несметан рад  Главног 
центра за бројање: 
 
- у фази опремања простора постављене су све неопходне инсталације за рачунарску мрежу 

и активиране привремене телефонске линије неопходне за рад Главног центра за бројање. 
Успостављена је бежична рачунарска конекција  која је повезивала  рачунарски сервер са 
базом података у сједишту Централне изборне комисије БиХ са сервером и опремом која је 
била смјештена у Главном центру за бројање и постављен уређај за непрекидно напајање 
електричном енергијом свих рачунарских ресурса који су били смјештени у Главном 
центру за бројање. На тај начин обезбијеђени су сви технички предуслови са сигурну и 
ажурну обраду изборних резултата и уношење података у Главном центру за бројање; 

 
-    у завршној фази простор је опремљен одговарајућим намјештајем и рачунарском опремом, 

у складу са реалним захтјевима оперативног дијела  процеса, гдје је требало обезбиједити 
радни простор за смјештај готово 180 запослених службеника (у једној смјени)  као и 
посјетилаца и посматрача рада Главнога центра за бројање. Већи дио намјештаја и 
рачунарске опреме обезбијеђен је из постојећег инвентара Секретаријата Централне 
изборне комисије БиХ, док је дио опреме (рачунари и намјештај) набављен, а мањи дио 
опреме и средстава био је изнајмљен, при чему се водило  рачуна о економичности и 
ефикасности. Опремање простора захтијевало је плански приступ, дуготрајне логистичке 
припреме те ангажовање стручног  кадра и вријеме. Рачунарска мрежа у Главном центру за 
бројање обухватала је више од 80 рачунара, сервере са базама података, а осим ове опреме 
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значајан број осталих канцеларијских и мрежних уређаја коришћен је за активности и 
послове који су реализовани у Центру.  

 
III - Обезбјеђење и мјере безбједности у раду са гласачким материјалом 
   
Општи безбједносни аспект у раду Главног центра за бројање, мјере обезбјеђења и нарочито 
сам  процес  дистрибуције и примопредаје  изборног материјала који је достављан у Главни 
центар за бројање из складишта Централне изборне комисије  БиХ и након завршене обраде 
поново транспортован назад -  у складиште, имали су изузетно важну улогу. Реализацију овог 
дијела изборног процеса пратио је низ посебних оперативних и практичних поступака. Циљ 
свих активности било је максимално обезбјеђивање гласачких листића, документације са 
изборним резултатима и осталог изборног материјала, тачности и квалитета оперативних 
активности у Центру за бројање, те елиминисање свих ризика и неовлашћеног дјеловања  из 
окружења.  
 
Безбједносни аспект  у практичном смислу имао је двије компоненте: 
 
a) физичко обезбјеђење простора, запослених, опреме и изборног материјала, 
б)   процедуралне и нормативне  мјере безбједности у раду са изборним материјалом.  
 
Концепт физичког обезбјеђења  реализован је ангажовањем: 
 
• посебне организационе јединице коју су чинили радници на унутрашњем обезбјеђењу која 

је обављала послове унутрашњег обезбјеђења простора, запослених и опреме на двије 
локације -  Главни центар за бројање и складиште изборног материјала,  

• припадника  Одјела за оперативне послове и подршку МУП-а Федерације БиХ који су били 
ангажовани на пословима спољног обезбјеђења локација Главног центра за бројање и 
складишта, и коначно на пословима пратње транспорта и свих достава гласачког 
материјала.  

 
Процедурална компонента безбједности у раду са изборним материјалом реализована на 
начин предвиђен  процедурама  које су се примјењивале у руковању и обради гласачког 
материјала, његовој примопредаји, задуживању и архивирању.  
Кретање гласачког материјала и врећа са гласачким листићима унутар Главног центра за 
бројање, као и на релацији Главни центар за бројање – складиште изборног материјала било је 
под сталним надзором овлашћеног и руководећег особља уз детаљну евиденцију о свим 
доставама и отпремању изборног материјала у форми примопредајне документације.  

 
Дизајнирано је и коришћено више различитих врста контролних образаца за праћење кретања 
гласачког материјала и контролу квалитета процеса верификације и бројања путем којих су  се 
могли добити и подаци о извршиоцима, датуму и времену  реализације одређених активности, 
чиме су створени предуслови да све техничке грешке буду благовремено уочене и  отклоњене. 
Уз наведене обрасце пројициран  је и посебан рачунарски програм који је омогућавао праћење 
рада  Центра за бројање и који је укључивао све важније параметре и податке који су битни за 
поједине фазе рада. Осим тога, припремљена су упутства и инструкције за рад који су служили 
истовремено и као материјал за обуку запосленог особља и као информативни садржај који је 
презентован свим посјетиоцима, представницима медија и посматрачима политичких  
субјеката који су пратили процес бројања гласова и рад  Главног центра за бројање. 
 
IV -  Активности у  Главном центру за бројање 
  
У уводу овог извјештаја таксативно су побројане активности којима се Главни центар за 
бројање бавио, тако да ће на овом мјесту детаљније бити обрађене поједине активности 
зависно од фазе рада:  
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 а) Прве  оперативне  активности  које су се у оквиру Главног центра за бројање 
реализовале,  непосредно након завршетка опремања простора, односиле су се на  постављање 
потребне инфраструктуре и тестирање опреме укључујући и верификацију права гласа 
гласачких комплета бирача који гласају путем поште и који су пристигли у поштански 
претинац Централне изборне комисије  БиХ, до дана одржавања избора. Паралелно са овим 
активностима, спроведена је селекција и организационо структурирање особља које је било 
ангажовано  на различитим пословима у Главном центру за бројање, као и припремање и 
организовање обуке за све запослено особље. Сачињен је план и програм обуке запосленог 
особља, који је реализован према хијерархијској љествици организационе структуре Главног 
центра за бројање с циљем постизања пуне оперативности и несметаног функционисања  
Главног центра за бројање од дана одржавања избора. Нарочита пажња посвећена је 
обучавању надзорника радних одјела, како би они били  упознати са свим фазама рада, 
системом извјештавања и динамиком и редослиједом активности бројања и верификације. 
 
б)  У другој фази рада Главног центра за бројање, која је почела од дана одржавања избора 

05.10.2008. године, непосредно након затварања бирачких мјеста, вршено је бројање:  
 
       -  верификованих гласачких листића  пристиглих путем поште; 
       -  гласачких листића којима су гласали бирачи који гласају у одсуству; 

 -  верификација и бројање непотврђених гласачких листића по њиховом  допремању    од 
општинских  изборних комисија.  

 
Упоредо са достављањем гласачких листића у Главном центар за бројање из складишта 
изборног материјала достављана је и документација са резултатима гласања на редовним 
бирачким мјестима и обједињеним збирним резултатима гласања на нивоу општина, односно 
изборних јединица. С циљем објаве прелиминарних резултата Локалних избора и у складу са 
законским обавезама, све општинске изборне комисије имале су обавезу да до 06.10.2008. 
године непосредно доставе обједињене збирне резултате гласања са одржаних избора.  
Бројање свих гласачких листића, те уношење и провјера резултата гласања за гласове који су 
бројани у Главном центру за бројање окончано је 17.10.2008. године. Контрола, уношење и 
провјера резултата гласања према обрасцима које су доставиле општинске изборне комисије и 
бирачка мјеста завршено је 18.10.2008. године и Централна изборна комисија БиХ је утврдила 
и објавила резултате Локалних избора 20.10.2008. године. Укупан број регистрованих бирача 
за гласање путем поште, у одсуству и бирача који су могли гласати непотврђеним гласачким 
листићима за Локалне изборе 2008. године, чији су гласачки листићи бројани у Главном 
центру за бројање, односно свеукупан број бирача чији гласови нису бројани на редовним 
бирачким мјестима, био је:  
 
33.678  листића бирача  регистрованих  за гласање путем поште, 
18.450 листића бирача регистрираних за гласање у одсуству, 
  9.016  листића бирача који су гласали непотврђеним гласачким листићима. 
 
б.1)  Контрола, валидација и верификација резултата  
 
Од дана одржавања избора до завршетка уношења и обраде података и објављивања 
потврђених резултата било је  неопходно  вршити валидацију унесених података. Подаци  који 
се контролишу и  валидирају су: 
 
• да ли постоје разлике између првог и другог контролног уноса; 
• шта је  у потпуности унесено и гдје уноси недостају; 
• да ли постоје логичке несугласице у оквиру уноса. 
 
Валидацију су вршили главни контролор и замјеник главног контролора,  преко контролора 
који су били распоређени за рад у смјенама,  и то на сљедећи начин: 
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- главни контролор и његов замјеник софтверски прегледају табеле које служе за уношење 
изборних резултата,  
- сачињавају специјалне упите којима се открива динамика уношења и утврђује колико је 

потребних података унесено и колико их недостаје, 
-  колико има разлика између уношења и тачно на којим локацијама, 
-  постоје  ли логичке грешака приликом уношења, о којим грешкама се ради и гдје се налазе. 
 
 На сва ова питања главни контролор и његов замјеник, те још неколико чланова Одсјека за 
ИКТ задужених за софтверско праћење, континуирано су надзирали анализу уношења, те 
израду извјештаја за вријеме уношења и то уз 24-сатну подршку.  
Након наведеног поступка, при поновним контролама, ако се утврди да над појединим 
локацијама, које су комплетно унесене, нема више валидацијских грешака - вршило се 
апликацијско „закључавање“ података, тј. онемогућавање даље измјене над тим сетом 
података и резултата избора са те локације који се проглашавају унесеним.  
У случају да главни контролор уочи нелогичности у подацима који су већ враћени на провјеру, 
а на провјери је утврђено да је оператер тачно пренио податке са ЗР обрасца, главни контролор 
је предлагао да се то бирачко мјесто поново преброји у Главном центру за бројање.  
 
ц) У трећој фази рада у Главном центру за бројање  извршена је контрола и провјера 
документације и изборног материјала за већи број бирачких мјеста (бирачки спискови, 
записници о раду бирачког одбора и слично), с циљем провјере навода из приговора  који су 
поднесени Централној изборној комисији БиХ.  
Након завршетка бројања свих гласачких листића у Главном центру за бројање, подаци са 
образаца са резултатима гласања унесени су у базу података путем програма за обраду 
изборних резултата, извршена је њихова валидација и контрола тачности и обједињени подаци 
су објављени на веб-страници Централне изборне комисије  БиХ  04.11.2008. године.  
 
У Главном центру за бројање (по утврђеним категоријама) укупно је пребројано:  
  
Гласови путем поште (након верификације):            20.244 гл. комплета   или    39.365  гл. листића 
      
Гласови у одсуству и посредством мобилног тима:          17.213 гл. комплета   или    34.236 гл. листића  
 
Потврђени гласови - након верификације права гласа  2.146  гл. комплета  или     4.271 гл. листића  
_____________________________________________________________________ 
УКУПНО                39.603 гл. комплета или   77.912 гл. листића 
 
У складу са предлозима и извјештајима главног контролора, Централна изборна комисија БиХ 
наложила је поновно бројање за 112 бирачких мјеста и за 32  бирачка мјеста на основу 
усвојеног предлога овлашћеног лица. 
 
д)  У  посљедњој фази оперативног рада Главног центра за бројање, на основу достављених 
одлука Централне изборне комисије БиХ, Главном центру за бројање  наложено је да изврши 
поновно бројање гласачких листића за поједина бирачка мјеста.  
Поновним бројањем, као и у редовном раду  Главног центра за бројање утврђене су одређене 
неправилности које суштински престављају кршење изборних процедура - као правних 
правила предвиђених одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине, као и подзаконским 
актима  које је донијела Централна изборна комисија БиХ. На овом мјесту биће презентовани 
облици кршења прописаних изборних правила – као појаве за чији настанак постоје законом 
јасно утврђена одговорна лица (а то су чланови бирачких одбора) као дио изборне 
адмистрације који су одговорни за правилно и транспарентно одвијање укупног изборног 
процеса на бирачком мјесту, све од момента његовог отварања до предаје изборног материјала 
надлежној Изборној комисији – наравно са утврђеним изборним резултатима за конкретно 
бирачко мјесто. 
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У табели која слиједи приказана су кршења изборних процедура по правној квалификацији и 
броју тако да су од укупног броја уочених појединачних прекршаја, по бирачким мјестима, 
наведена само нека од бирачких мјеста из сваке категорије која нису могла утицати на изборне 
резултате:  
 
Табела број 13: Приказ кршења изборних процедура по правној квалификацији и броју 
 

Уочене неправилности 
Број бирачких мјеста  
са уоченом неправилнош
 

Нека од бирачких мјеста 

            Број потписа различит од броја гласачких листића у гласачкој кутији 
                  637 091А061, 034Б076А,  

044А019, 093А053 

            Једно лице гласало за више бирача или један бирач гласао више пута 
                   10 009Б010, 009Б061,  

009Б064 

Укупан број важећих и неважећих гласачких листића различит од броја гласа
листића у  
гласачкој кутији (више, мање)….. 
 

                373 030А005, 147Б018, 083Б055, 
125А021 

Кандидат добио више гласова од политичке партије 
                146 

009Б017, 147Б002,  
147Б007, 
 068Б006 

 
2.6.  Акредитовани посматрачи 
 
Поступак  акредитовања посматрача утврђен је чланом 17.5 ст. (1), (2), (4) Изборног закона 
Босне и Херцеговине и Упутством о процедурама за акредитовање посматрача за изборе у 
Босни и Херцеговини82. 
У складу са наведеним, надлежна изборна комисија акредитује овјерену политичку партију, 
коалицију, листу независних кандидата или независног кандидата као посматраче у изборној 
јединици у којој се та политичка партија, коалиција, листа независних кандидата или 
независни кандидат кандидују. 
Централна изборна комисија БиХ акредитује посматраче који ће посматрати рад Централне 
изборне комисије БиХ и Главног центра (главних центара) за бројање. 
Централна изборна комисија БиХ издаје акредитације посматрачима који ће посматрати рад 
општинске изборне комисије, центара за бирачки списак и бирачких мјеста и других 
релевантних мјеста из њене надлежности. 
 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, до 02.10.2008. године, акредитовала је за 
посматрање Локалних избора 2008. године 1.059 посматрача, од тога: 
 
- 159 међународних посматрача који су посматрали рад Централне изборне комисије и 

Главног центра за бројање,  као и рад на бирачким мјестима; 
 
- 72 посматрача испред политичких субјеката који су посматрали рад Централне изборне 

комисије и Главног центра за бројање; 
- 828 посматрача који су посматрали рад на бирачким мјестима.  
 
Приликом подношења захтјева за акредитовање посматрача, одбијен је захтјев за 
акредитовање посматрача шест политичких партија, четири удружења грађана и захтјев за 
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акредитовање изборне комисије Косова. Такође, било је је одбијених захтјева за акредитовање 
удружења грађана, како слиједи: 
 
1. Удружења грађана која нису доставила извод о упису удружења грађана у регистар 
удружења код надлежног органа који не може бити старији од 60 дана у складу са чланом 13 
став (3) тачка б)  

 
Упутства о процедурама за акредитовање посматрача за изборе у БиХ83. 
 
-  Удружење инжењера општине Завидовићи;  
-  Удруга хрватске младежи Мостар. 
 
2.  Удружење грађана „Независни биро за развој” доставило је 26.09.2008. године захтјев за 
акредитовање посматрача за Локалне изборе 2008. године у општини Модрича. Захтјев  је 
одбијен јер није био поднесен на обрасцима које је прописала Централна изборна комисија 
БиХ.  

 
- Удружење грађана Независни биро за развој; 
 
- Удружење грађана “Удруга родитеља, дјеце и особа са посебним потребама”одбијено је на 
основу члана члан 16. став (1) Упутства о процедурама за акредитовање посматрача за 
изборе у Босни и Херцеговини. 

 
Одбијен је захтјев Елвиса Живковића да присуствује као посматрач, јер је присуствовао 
жријебању као представник странке ХДЗ 1990 (члан 16 став (1) Упутства о процедурама за 
акредитовање посматрача за изборе у Босни и Херцеговини).  
 
Преглед  политичких субјеката којима је одбијен захтјев за акредитовање појединих 
посматрача: 

 
a) Политички субјекти који нису доставили захтјеве у складу са чланом 12. став (1) тачка а)   

Упутства о процедурама за акредитовање посматрача за изборе у Босни и Херцеговини  
 
1. Српска радикална странка Републике Српске доставила је захтјев за акредитовање 

посматрача Мирослава Глигорића, кандидата за Скупштину општине Илиџа/Источна 
Илиџа. 

  
2. СДС-Српска демократска странка доставила је захтјев за акредитовање посматрача 

Мирослава Лучића, кандидата за Скупштину општине Илиџа/Источна Илиџа. 
 
3. ПДП-Партија демократског прогреса доставила је захтјев за акредитовање посматрача 

Драгана Влачића, кандидата за Скупштину општине Ново Сарајево/Источно Ново 
Сарајево.  

 
4. ХСС-НХИ доставила је захтјев за акредитовање посматрача Перу Чалића, кандидата за 

Општинско вијеће  Центар Сарајево 
 
5. Странка за Босну Херцеговину доставила је захтјев за акредитовање посматрача Музафера 

Никшића,  кандидата за Општинско вијеће Стари град Сарајево. 
 
б)  Политички субјекти који нису доставили захтјеве у прописаном року у складу са чланом 6. 

став (2) Упутства о процедурама за акредитовање посматрача за изборе у Босни и 
Херцеговини84. 
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 1. Босанскохерцеговачка патриотска странка – Сефер Халиловић 
 
У оквиру своје надлежности, изборне комисије акредитовале су око 20.000 посматрача 
политичких субјекта на бирачким мјестима. 
 
Посматрачи у  Главном центру за бројање 
 
Централна изборна комисија БиХ  акредитовала је укупно  231 посматрача у име политичких 
субјеката, удружења грађана и међународних организација и институција за праћење рада 
Главног центра за бројање. Први посматрачи посјетили су Главни центар за бројање  
05.10.2008 године, а у  различитим периодима до 05.11.2008. године, до када су трајале 
различите оперативне активности у ГЦБ,  били су присутни: 
 
-    посматрачи политичких партија:  СДА, ХДЗ БиХ, СНСД, СБиХ (током све три смјене рада), 
-   повремено су били присутни посматрачи политичких партија: СДП БиХ, ХСС НХИ, СДС, 

ПДП, Странка пензионера и ГДС, 
-    забиљежено је и присуство посматрача ОЕБС-а и ОХР-а. 
 
За рад са посматрачима у  Главном центру за бројање у свакој радној смјени била су задужена  
по три  лица /административни радници за рад са посматрачима/ која су евидентирала сва 
питања и евентуалне нејасноће у вези са радним процесом и о томе информисала руководно 
особље  Главног центра за бројање. Овлашћена лица у Главном центру за бројање упознала су 
акредитоване посматраче са процедурама које су спровођене у Главном центру за бројање, 
почев од пријема изборног материјала, припреме за почетак бројања гласова, уношења 
података о резултатима гласања и поступцима архивирања изборног материјала. Вође тимова 
за бројање по завршеном поступку бројања гласова одређене категорије копирали су резултате 
спроведених активности и припремали писане извјештаје након завршетка радне смјене у 
Главном центру за бројање, путем којих су посматрачима рада Центра за бројање презентоване 
информације  о  реализованим активностима.  
 
Посебни поступци упознавања посматрача са радним процесом у Главном центру за бројање  
примјењивани су  у  процесу поновног бројања гласова по одлукама Централне изборне 
комисије БиХ,  гдје  им је омогућен непосредан увид у сваки гласачки  листић.  
 
Општу оцјену у вези с посматрањем рада Главног центра за бројање дали су посматрачи 
политичких партија (и други акредитовани посматрачи),   који су истакли добар ниво сарадње, 
непосредну комуникацију и  отклањање свих  нејасноћа у току самог  рада. Сви посматрачи – 
генерално узевши, имали су позитиван однос према испуњавању обавеза и нису забиљежени 
случајеви ометања процеса рада Главног центра за бројање непрописним захтјевима 
посматрача, нити су посматрачи имали примједбе на рад особља ангажованог у Главном 
центру за бројање као ни на процедуре у његовом раду. 
 
2.7. Оцјена међународних посматрача о спроведеним Локалним изборима 2008. 

године  
 
Што се тиче самог учешћа међународних посматрача на Локалним изборима 2008. године, 
Централна изборна комисија БиХ је прије одржавања избора одржала састанак са 
међународним посматрачима у Бијелој сали Парламентарне скупштине БиХ, те их упознала о 
припремљености Централне изборне комисије БиХ за спровођење избора. Овом приликом 
Централна изборна комисија БиХ уприличила је посебне разговоре са изборним делегацијама 

                                                                                                                                                             
84 „Службени гласник БиХ“, бр. 61/08 
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Словеније, Хрватске и Србије, с циљем успостављања што боље сарадње са земљама  региона 
и размјене искустава из области спровођења избора. 
 
Делегација Конгреса локалних и регионалних власти Савјета Европе посјетила је Босну и 
Херцеговину од 03. до 06.10.2008. године ради надзирања Локалних избора. Делегацију је 
предводила Marie – Rose Koro, посланик из Француске, са члановима Одбора регије ЕУ. У 
оквиру сарадње између двије институције, Одбор регије редовно учествује у изборним 
надзорним мисијама Конгреса. Делегацију Конгреса, уз Marie – Rosе Korо, чинили су и 
Mamуka Abуladze из Грузије, Mikhel Jуhkani из Естоније, Mehboob Khan из В. Британије, Amy 
Koopmanschap из Холандије, Nigel Mermagen из В. Британије, Jens Niksson из Шведске, Hana 
Richtermocova из Чешке, те Аli Taner из Бугарске. Уочи избора Делегација се састала са 
представницима Централне изборне комисије БиХ, представницима политичких партија, као и 
представницима међународне заједнице. Чланови Делегације били су распоређена на више 
гласачких мјеста, у Сарајеву, Бањој Луци, Мостару, Сребреници и Брчком како би надгледали 
спровођење избора.  
 
Полицијска мисија Европске уније (ЕУПМ) оцијенила је да су избори у БиХ протекли мирно, 
без већих инцидената, док је у неколико мањих инцидената полиција одговорила на 
професионалан и примјерен начин. Шеф Мисије ЕУПМ-а, бригадни генерал Винченцо 
Копола, изјавио је да је на основу извјештаја полицијских службеника ЕУПМ-а, који су 
заједно с колегама надгледали изборни процес на терену, оцијењено да је безбједносна 
ситуација прије и током избора била у потпуности задовољавајућа, похваливши полицијске 
снаге БиХ за изузетно професионалан рад. 
 
Шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ Даглас Дејвидсон указао је да је ОДИХР, као ОЕБС-ова 
институција која је задужена за посматрање избора у Босни и Херцеговини, сигурна да је 
Босна и Херцеговина доста напредовала у изборним питањима, тако да заслужује исти третман 
као било која друга добро успостављена демократска држава. 
 
Амбасадор Руске Федерације и члан Управног одбора Вијећа за спровођење мира (ПИЦ), 
Константин Викторович Шувалов, изнио је своје и мишљење својих колега из Управног 
одбора за спровођење мира да је Централна изборна комисија БиХ најуспјешнија и 
најефикаснија институција у Босни и Херцеговини. Посебно је наглашено да су Локални 
избори у Босни и Херцеговини спроведени у складу са међународним стандардима и 
стандардима земаља Европске уније, посебно наглашавајући чињеницу да је Централна 
изборна комисија БиХ самостална институција која је у стању да спроводи изборе без 
међународног дјеловања. 
  
Међународни посматрачи истакли су значајна побољшања у односу на претходне изборе, 
укључујући измјене Изборног закона БиХ који дозвољава заступљеност мањина и 
специјална правила регистрације бирача за бивше становнике Сребренице. Такође, 
поздрављају чињеницу да су изборе у потпуности финансирале власти Босне и 
Херцеговине. 
 
Закључено је да су избори технички веома добро организовани и у складу са 
међународним стандардима и стандардима Савјет Европе85. 
 

   Општа оцјена свих међународних посматрача Локалних избора 2008. године је да су 
избори протекли у  крајње фер и демократској атмосфери и да су избори са безбједносног 
аспекта у потпуности задовољили изборне норме развијених земаља Европе. 

                                                 
85 Видјети документ Конгреса локалних и регионалних власти Савјета Европе – Препорука 256 (2008), који 

је усвојио Стални одбор Конгреса 03.12.2008. године. Извор: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1368689&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=F
DC864&BackColorLogged=FDC864  Прилог број: 14  
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      2.8. Информатичка подршка раду Централне изборне комисије БиХ 
 

    Активности  
 
Спроводећи Локалне изборе, Централна изборна комисија БиХ је уз помоћ сопственог кадрова  
обезбиједила неопходну информационо-техничку подршку за изборни процес. Дакле, 
комплетну хардвер-скај, софтвер-скај и логистичку подршку везано за рачунарску опрему 
пружао је Одсјек за информационо-комуникационе технологије Секретаријата Централне 
изборне комисије БиХ. Потребно је било урадити развој новог, одржавање и еволуцију 
постојећег софтвера, без чијег рада ниједан од аспеката припреме за изборе, као ни активности 
након гласања не би могле функционисати.  Један дио програма био је урађен у претходном 
периоду постојања Централне изборне комисије БиХ, међутим из различитих разлога, као што 
су застарјевање постојећих програма, веће потребе, промјена дијела система и ослањање на 
ЦИПС-ову регистрацију редовних бирача, те због измјена Изборног закона БиХ у изборној 
години било је потребно сваки од њих прилагодити Локалним изборима. Такође, било је 
потребно креирати нове базе података које су служиле за рад Главног центра за бројање, као и 
низ нових апликација и табела, а у сврху задовољавања свих потреба Централне изборне 
комисије БиХ за аутоматизацијом изборних процеса.  

Током трајања Локалних избора 2008. године коришћене су сљедеће апликације: 

1. Апликација „Регистрација политичких партија - ППРУИ“ 
   
   За одржавање Локалних избора 2008. године, редизајнирана је апликација за регистрацију 
политичких    партија – ППРУИ те омогућено прилагођавање апликације и базе података за 
уношење података. 

 
     Слика број 1.- Регистрација политичких субјеката 
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Слика број 2. – Регистрација политичких партија 
 

           

2. Апликација „Статутарна тијела - Потписи подршке - Кандидатски 
обрасци“ 

 
Током припрема за Локалне изборе 2008. године дорађена је и апликација за уношење 
статутарних тијела политичких партија, затим апликација за уношење потписа подршке и 
апликација за уношење кандидатских образаца. 

 
     Слика број 3. – Кандидатски обрасци 
 

              
       
 
На ову апликацију „наслоњен“ је сет извјештаја урађених у Crystal Reports 9,  из којих се могу 
сагледати проценти валидних и невалидних потписа подршке по сваком основу, те овјерити 
тај дио изборног процеса. 
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   Слика број 4. – Примјер извјештаја о потписима за политички субјекат по нивоима 
 

     
 
                                     

3. Апликација за одређивање редослиједа политичких субјеката на гласачким 
листићима  

 
Ballot Lottery 2008 – софтвер за жријебање политичких партија (спровођење жријебања).  
 
Овај софтвер се користио за провођење жријебања за одређивање редосљеда политичких 
партија и коалиција, независних кандидата, на Локалним изборима 2008. године. Жријебање 
се изводило уз присуство представника политичких субјеката и уз присуство медија. 

 
 
       Слика број 5. – Изглед листе политичких партија при жријебању 
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        Слика број 6. – Извјештај о резултатима спроведеног жријебања политичких партија 

                          
               
               
       

4. Апликација „Party Report manager“ 
  
Апликација „Party Report manager“ израђена је за прегледање и штампање извјештаја везаних 
за партије и нивое на којима су се партије пријавиле за учествовање на изборима. Корисничка 
форма ове апликације представљена је на слици: 

 
     Слика број 7. – Приказ прихваћених и одбијених партија по нивоима 
 
 

                    
 
 
На корисничкој форми било је потребно одабрати врсту извјештаја (покретање извјештаја није 
могуће ако није изабрана врста извјештаја), од понуђене три могуће врсте, а то су: 

 
    - приказивање извјештаја који се односе на све партије које су се пријавиле за учествовање на 
       изборима;  

- приказивање извјештаја који се односе само на прихваћене партије; 
    - приказивање извјештаја који се односе само на одбијене партије. 
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У свакој врсти извјештаја, извјештавање тече у два могућа правца:  
 
- приказивање свих нивоа на којима је изабрана партија пријавила учествовање; 
- приказивање свих партија које су се пријавиле на изабрани ниво. 
 
У врсти одбијених партија постављен је извјештај који показује разлоге због којих је одабрана 
партија одбијена. Када се одабере врста извјештаја и покрен смјер извјештавања, учитава се 
тражени извјештај. То су типски извјештаји који на лијевој страни садрже линкове на кодове 
одбијених политичких субјеката, њихове називе, а на десној страни екрана по одабраној 
партији приказује код и разлог због којег пријављена партије не може учествовати на 
изборима. Ови извјештаји се могу одштампати или пренијети у жељени формат за архивирање 
или штампање. 

5. Апликација ByMail (регистрација гласача путем поште) 
 
Апликација ByMail (регистрација гласача путем поште) већ је раније направљена и неколико 
пута допуњавана. Апликација има приступ на три базе података (посебан проблем је позиција 
параметара за приступ, дограђивањем апликације ширио се и број база података/табела којима 
апликација приступа, али и спремљених процедура, преко којих се дијелом врши претрага. 

 
 
Слика број 8. – Регистрација ван земље 

 

                                    
 

6. Апликација за генерисање гласачких листића 
 
Апликација за генерисање гласачких листића обухватила је израду одговарајуће 
документације и допуне апликација са дијелом специјализованим за националне мањине. 
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Слика број 9. – Кориснички инерфејс софтвера Ballot Design  
 

                                        
                                             
       Слика број 10. – Приказ дијела генерисаног гласачког листића са тест подацима 
 

                          
 
     Слика број 11. – Приказ дијела генерисаног гласачког листића за начелнике са тест подацима 
                                            

                                       
 

7. Апликације везане за рад Главног центра за бројање гласова 
 
Једна од веома важних области у оквиру успостављања и успјешног рада Главног центра за 
бројање је информатичка подршка. За Локалне изборе 2008. године било је потребно 
припремити, пројектовати и поставити рачунарску мрежу (LAN), комуникацију Центра са 
Секретаријатом (IPSec-тунел) и апликацију за уношење података у Центру. 

LAN у Главном центру за бројање и WАN између ГЦБ и ЦИК-а 
 
Припреме за успостављање рачунарске мреже у Олимпијској дворани “Зетра” почеле су два 
мјесеца прије инсталације. Главни линк између зграде Централне изборне комисије БиХ (у 
даљем тексту: Маркале) и Главног центра за бројање у Олимпијској дворани “Зетра” (у даљем 
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тексту: Зетра) био је бежични, успостављен према захтјевима и потребама Централне изборне 
комисије БиХ (ради се о минимално 4Мb/s брзини линка). Због непостојања оптичке 
видљивости између објеката које је требало повезати, везе су успостављене са једном  
међустаницом између објеката.  
 
Слика број 12 – Шематски приказ линкова                                             

      
 
Шематски приказ показује распоред линкова који су били све вријеме у функцији, као и оних 
који су предвиђени као резервни у случају пада главног бежичног линка. Додатно је потребно 
нагласити да је мрежа Маркале - Зетра била организована као да се ради о једној локалној 
мрежи, тј. није представљала линк према интернету или преко њега. Конекција према 
Интернету реализовала се из Зетре, преко постојеће и веома сигурне инфраструктуре на 
Маркалама. 

 
На локацији Зетра били су постављена три сервера: 

 
- Сервер 1: Child Domena „CC“; 
- Сервер 2: Апликациони сервер и сервер База података; 
- Сервер 3: Backуp сервер у случају испада једног од горе наведених. 
 
Уз овакве поставке била је осигурана самосталност Главног центра за бројање у погледу 
обављања његових основних задатака. Самим тим смањена је вјероватноћа појаве проблема са 
Active Directoryem. Од везе према Маркалама (Централна изборна комисија БиХ) зависио 
приступ e-mail сервису као и приступ интернету. 

 
Са безбједносног аспекта, приступ сервисима у оквиру мреже био је ограничен зависно од 
нивоа права корисника. Приступ интернету је био омогућен једино са рачунара директора и 
замјеника директора као и са рачунара ИТ тима, који су били посебно заштићени против 
напада и инфекције штетним програмима.   

 
ИТ особље у Зетри било је распоређено у дежурства током 24 сата, у сваком моменту на 
располагању дирекцији, администрацији, оператерима за уношење. Од 04.10.2008. до почетка 
новембра 2008. имали су стотине интервенција. 
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У трећој декади септембра инсталирана је мрежа (особље МКС-а је према инструкцијама ИКТ 
особља поставило LАN, провело каблове, неки LAN сегменти су појачани, неки су 
удвостручени). 

 
Слика број 13. – Шематски приказ просторија на спрату у ГЦБ 

 

  
 
         
 
 
 
 
 Слика број 14. – Тлоцрт просторија у ГЦБ                                   
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 Слика   број 15. -   Опис распореда рачунара у просторији за уношење података  
 

 
 
 
У просторији за уношење података постављено је највише рачунара - 30 рачунара за уношење 
података и два рачунара за координаторе. Рачунари су били повезани на LАN преко сва свича 
који су директно били везани на централни свич у сервер соби. 
Од почетка рада,  средином септембра 2008, до краја рада, почетком новембра 2008, сви 
радови на инсталирању, конфигурисању, деинсталирању обављени су у складу са планом. Чак 
и у моментима кад су капацитети проширивани – додавање нових рачунара, проширење мреже 
додатним хубовима и свичевима, све је протекло у најбољем реду. 

8. SMS центар 
 
Пројекат SMS центра омогућио је регистрованим бирачима провјеру бирачког мјеста слањем 
SMS поруке која садржи ЈМБ на јединствени број телефона. Преко Удружења изборних 
званичника у БиХ склопљен је уговор са домаћом компанијом QSS о набавци опреме (Sуnfire 
Т1000 сервер) и софтверског рјешења. У процесу постављања софтверског рјешења 
учестовали су и стручњаци из ИКТ одсјека који су заједно са стручњацима из компаније QSS 
радили на проналаску најбољих рјешења за успостављање система. Ради обезбјеђивања 
потребног bandwitha у комуникацији са телеком оператерима, повећан је капацитет интернет  
линка на 4 Mb/s.  
 
 Слика број 16- Начин комуникације бирача путем SMS центра 

 

СW

СW
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У договору са Регулаторном агенцијом за комуникације, Централна изборна комисија БиХ 
добила је јединствени број 091 12 12 12. Након овог дијела услиједили су преговори са 
телеком оператерима о успостављању најјефтинијег тарифног модела за обрачун SMS порука. 
Договорен је тарифни модел 1 са цијеном једног позива од 0,10 КМ + ПДВ. Статистика рада 
SMS центра  дата је да доњој слици. 
 
   Слика број 17. – Статистички преглед рада SMS центра 

 

 

 

9. Апликација за уношење података у Главном центру за бројање гласова 
 
Припрема овог посла одвијала се у неколико фаза: 
• Фаза I - припрема базе податка; 
• Фаза II - припрема апликације; 
o анализа потреба – измјене закона; 
o прилагођавање постојећих модула; 
o дограђивање нових модула; 
• Фаза III  -  тестирање апликација, сервера и инсталација на удаљену локацију – ”Зетра  

          ГЦБ”; 
• Фаза IV – континуирано праћење рада и ИТ подршка у току процеса коришћења 
апликације.  
 

У току процеса настоји се прилагодити и оспособити претходно коришћени код - промјенама 
до којих је дошло примјеном пасивне регистрације као и уношењем новина међу којима је 
измјена Закона која се односи на Сребреницу, те увођењем нове категорије за националне 
мањине итд. Корисници који могу приступати одређеним фазама рада, тј. радити одређене 
послове, сада су груписани са тачно дефинисаним правима која са собом носи свака шифра 
додијељена у табели корисника. 
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Слика број 18 – Страница за уношење података 

 

              
 

Након тога услиједило је пребацивање базе података на нови сервер који је коришћен за 
процесирање података током рада у Зетри – тј. Главном центру за бројање. То је захтијевало и 
постављање свих фукција WЕB сервера за несметан рад апликације. Током ове фазе, на основу 
теста, одабрани су оператери који су били ангажовани на уношењу података у Зетри,  гдје је 
апликација дала одличне резултате у погледу брзине одзива, што је био кључни захтјев за ову 
апликацију, као и коректности процесирање података.  Још један од показатеља добрих  
резултата који су остварени је и добра увезаност мреже, односно мрежних ресурса (посебно 
сервера DNS, WЕB и SQL) у погледу аутентикације и ауторизације приликом истовременог 
коришћења великог броја корисника исте апликације, поштујући права на апликацију 
дефинисана у табели Users CoуntingCenter базе података. 
 
За вријеме самог уношења, читав систем захтијевао је континуирано праћење активности које 
су се одвијале у Главном цетру за бројање. У овај процес било је укључено више запослених у 
ИКТ одсјеку, који су без прекида пратили рад апликације и базе података и извјештавање 
Главног центра за бројање о стањем податка, квалитет унесених података, обим завршеног 
посла као и администрирање права оператора на уношењу податка (додјељивање нових права, 
укудању постојећих итд.). У ту сврху израђено је и коришћени неколико процедура и модула 
смјештених у бази CoуntingCenter.  

10. Апликација Search Manager 
 
Search Manager - Софтвер за претрагу привременог Централног бирачког списка.  
 
Овај софтвер користио се за претрагу привременог бирачког списка и претрагу извода из 
списка расељених лица. За Локалне изборе 2008. дистрибуиран је на CD-у свим општинама у 
Босни и Херцеговини. 
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Слика број 19 - Почетни прозор програма Search Manager 

 

         
 
                                                            
    Слика број 20 – Прозор за претрагу података о расељеним лицима  
 

  

                     
 
Коришћен је и MS Access/Visуal Basic програм направљен за прошле изборе, а модификован за 
потребе спровођења Локалних избора, те „напуњен“ најновијим подацима како би био још 
функционалнији. Тај програм омогућавао је аутоматско формирање - генерисање 
појединачних база података (.mdb) бирача за сваку општину у двије варијанте – као табеле у 
једној MS Accessovoj .mdb, или као потпуно одвојене .mdb датотеке које садрже табелу само за 
ту општину. Напомињемо да је аутоматско формирање укључивало и филтрирање, сортирање 
/ индексирање, лозинку за .mdb. Уз додатни алат за претраживање, тако направљене базе 
копиране су на CD медиј и послане општинским изборним комисијама. 
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11. Генерисање бирачких спискова из централне базе 
 
Софтвери који су развијени у MS Access / Visуal Basicу омогућили су да се сва или жељена 
бирачка мјеста (или група - довољно је било уписати у посебну табелу листу бирачких мјеста 
која желимо штампати) могу одштампати накнадно. Софтвер је сортирао податке према 
абецеди, филтрирао их, а распоред – латиница/ћирилица на папиру је приказивао према 
ентитету, дистрикту којем припада то бирачко мјесто. Битно је нагласити да је програм 
формирао .pdf документе који су представљали готове бирачке спискове за штампу, а били су 
именовани према ознаци бирачког списка, затим постављени у фолдере који су именовани 
ознакама општина којима то бирачко мјесто припада. 
 
Слиједи програмски дио који активира report према узорку из табеле (табела садржи бирачка 
мјеста, а процедура која слиједи позива одређени извјештај, један од три могућа, за ФБиХ, за 
РС или Брчко Дистрикт), након чега се у припремљени фолдер постављају бирачки спискови. 
 
  Слика број 21 - Изглед извјештаја у дизајн моду (ФБиХ, РС и Брчко Дистрикт БиХ)  
 

                
 
 
На крају генерисања, бирачки спискови су конвертовани за свако бирачко мјесто и у .pdf 
формату копирани у предвиђени фолдер. Поступак је аутоматски, и за израду комплетних 
бирачких спискова за цијелу БиХ (преко 4440) потребно је мање од 20 сати. 

12. Апликација ЦБС - Централни бирачки списак 
 
Овај софтвер користио се за претрагу комплетног коначног бирачког списка и дистрибуиран је 
на CD-у свим општинама у Босни и Херцеговини. 
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Слика број 22 - Почетна форма софтвера за претрагу ЦБС-а 
 

                
 
 
 
           Слика број 23. – Форма за претрагу и приказ података по бирачима 
 

           
 
                                        

13. Апликација збирних  општинских резултата са бирачких мјеста 
 
За потребе збрајања резултата у општинским изборним комисијама коришћена је апликација у 
коју се уносе резултати са свих бирачких мјеста у општини. Након уношења резултата са свих 
бирачких мјеста и свих нивоа, апликација аутоматски збраја резултате са свих бирачких мјеста 
и нивоа и даје могућност штампања збирног извјештаја резултата у општини. Апликација је 
морала имати 142 различите верзије за 142 различите општине.  

 
      
 
 
 
 
     
 
 
 



 68

Слика број 24.- Збирни општински резултати са бирачких мјеста 
 

            
 

14. Апликација за генерисање збирних образаца 
 
Такође, за припрему избора, Централна изборна комисија БиХ је вршила дистрибуцију 
збирних образаца, који имају већ попуњене рубрике кандидованих политичких субјеката и 
кандидата. Самом природом садржаја збирних образаца слиједи да је за сваки ниво нужно 
генерисати различите обрасце. Такође је ове године измјеном изборног закона дошло до 
појављивања нове категорије – за националне мањине коју је било потребно испрограмирати и 
додати као модул у апликацију. Апликација је урађена у VBA  програмском језику, а табеле је 
нужно припремити и импортовати у MS Access. 

15. Coуnting Center Mуnicipality – Тестна веб-апликација -  општински 
резултати са бирачких мјеста  

 
За Локалне изборе 2008 омогућена је била и тестна верзија Coуnting Center Mуnicipality 
општинске веб-апликације. Верзију је креирао ИКТ тим, извршио обуку администратора и уз 
кориштење ЦИПС-ове инфраструктуре пустио као тест верзију, како би се испитало каква је 
могућност аутоматизације и увезивања општина у један цјеловит систем. Корисницима су 
подјељена корисничка имена и лозинке у запечаћеним ковертама. 
Апликација је била прилагођена тако, да општински корисници сами уносе податке за своју 
општину. Аутентификација се вршила методом корисник/шифра умјесто 
domain/loginom.Почетни екран апликације је приказан на доњој слици. 
 
Слика број 25.- Страница за уношење података 
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16. Општинске изборне комисије – Wеbmail 
 

Централна изборна комисија БиХ је, за Локалне изборе 2008. одлучила, омогућила да у сврху 
пружања брже и благовремене информације омогући е-mail комуникацију са општинским 
изборним комисијама и координаторима општинских изборних комисија. Пројекат  Webmail 
планиран је и изведен коришћењем  ЦИПС-ове мреже,  нашег знања и ресурсе.    
 
Слика број 26. – Прозор за е-mail комуникацију са ОИК-ом 
 

                       
  
 
Овај пројекат подразумијевао је: 
 
• планирање потреба; 
• обезбјеђивање неопходног софтвера и хардвера; 
• усклађивање ИП адреса на свим локацијама, те формирање новог ИСА сервера за   

комуникацију са ИСА ЦИКБиХ; 
• тестирање Webmail апликације; 
• надзор над правилним функционисањем апликације и техничка подршка. 

 
Планирање - с обзиром да је Централна изборна комисија БиХ требало да има непрекидну и 
сигурну везу путем Webmaila са 142 општинске изборне комисије ИКТ, одлучено је да се  
прошири Централни Exchange 2007 са још 150 mail боксова те обезбиједи потребан дисковни 
простор у оквиру наше меморије.  
Обезбјеђивање -преко Удружења изборних званичника, а уз помоћ међународне заједнице, 
Централна изборна комисија БиХ купила је сву потребну опрему и софтвер за Wеbmail. За 
потребе Wеbmaila купљено је осам дискова по 300GB који су постављени у RAID 1 + 0, a 
такође је  обезбијеђено 150 CAL лиценци за Exchange 2007.   
Усклађивање ИП адреса ОИК-а, ЦИПС-а и Централне изборне комисије БиХ - циљ 
усклађивања била је провјера увезивања са општинама. Након увида у стање, утврђено је да 50 
општина има потребну конекцију преко SDH мреже, а осталих 92 имају различите типове 
конекција wireless,  ADSL  и pop веза преко телеком оператeра. ЦИКБиХ  успоставио је везу са 
већином општина, уз помоћ тима администратора ЦИПС-а као и залагањем администратора 
ЦИПС-а и администратора ЦИКБиХ. 
Тестирање је обављено и на опште задовољство корисника Webmail апликације. 
Надзор и техничка подршка – у оквиру надзора и техничке подршке, у периоду од четири 
мјесеца администратори ЦИПС-а имали су 457 интервенција на терену, а ИКТ одсјек је 
пружао телефонску подршку и спроводио надзор над свим мрежама. 
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  Слика број 27.- Графички приказ везе општинских изборних комисија и Централне изборне комисије БиХ 

          

        
 

 
 
 
17. Апликација за провјеру и овјеру кандидата и кандидатских листи 
 
То је апликација за валидацију кандидата (Canidate Validation) по свим партијама и нивоима, и 
то према постављеним условима који се односе на једнаку заступљеност полова, валидацију 
пребивалишта кандидата, прекорачења броја мандата (по партији за дефинисани ниво) и 
вишеструку кандидатуру.  
Као резултат обраде, апликација прави одређени запис у бази података у виду флегова 
(заставица - поља) са одређеним вриједностима који означавају успјешно, односно 
неуспјешно, валидацију одређене листе. Запис који апликација прави у бази података користи 
се од друге апликације за прављење детаљних извјештаја. 

   
      Слика број 28. – Провјера и овјера кандидата и кандидатских листи 
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Слика број 29. – Ознаке (заставице) и њихово значење 
 
                                                   

                                             
 
 

    18. Апликација за генерисање овјерених кандидата и кандидатских листи 
 
     Слика број 30. – Генерисање овјерених кандидата и кандидатских листи 

 

                         
 
Ова апликација служила је за штампање извјештаја према подацима о кандидатима. Углавном 
се користи за више врста извјештаја као што су: 
 
 Валидне  листе: 
Листе које су 'чисте' према свим члановима закона. Да би се приказале ове листе, кандидати 
морају бити валидни према свим члановима закона, те листе морају бити валидне по два 
критеријума (полови и максималан број кандидата). 
 
Невалидни кандидати 
Кандидати који не задовољавају неку од валидација. Осим имена кандидата, ови извјештаји 
садрже и информације о томе. 
 
Кандидатске листе са грешком валидације полова 
Кандидати  су валидни,  међутим проблем је у невалидним листама. 
 
Одлуке о овјеравању - одбијању 
Ове одлуке шаљу се партијама. То су кандидатске листе које (не) задовољавају све 
критеријуме и (не) задовољавају све валидације (према члановима закона). Ови документи се 
могу принтати на три различита језика и два различита писма. Текст који је саставни дио 
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одлуке уноси се у конфигурацијском фајлу (фајл са екстензијом .config) који се налази уз 
апликацију. 
 
Збирни извјештаји 
 
Дају преглед броја одобрених/одбијених кандидата различитих партија. 
 

        Слика број 31. – Главни изборник апликације 
 

              
 
     
 Слика број 32. – Примјер збирног извјештаја                                                   
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  Слика број 33. – Примјер аутоматски генерисане одлуке о овјери кандидатске листе 
 

         
 
     
Слика број 34. – Примјер извјештаја о валидним кандидатским листама 
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19. Seat Allocation - Апликација за додјелу мандата   
 
Овом апликацијом вршила се аутоматска додјела мандата политичким партијама, коалицијама 
и кандидатима, у складу са изборним резултатима. Апликација је обухватала основне 
функције:  
• одређивање изборног прага за политичке партије на нивоу изборних јединица у 

ентитетима, додјела мандата партијама са више од 3% гласова у изборној јединици на 
основу броја гласова по изборним јединицама; 

• одређивање изборног прага за кандидате, додјела мандата кандидатима са више од 5% 
гласова партије у складу са бројем гласова и редослиједом на гласачком листићу; 

• додјела ентитетских мандата партијама на основу укупног броја гласова по ентитетима, у 
складу са изборним прагом на ентитетском нивоу; 

• додјела компензационих мандата. 
 
Слика број 35. – Шема апликације (Алгоритам) 

                                     
 

 
20. Апликација за генерисање извјештаја о мандатима 
 
 
Ова апликација генерише и принта извјештаје након додјеле мандата. Може правити 
комбинације Ниво - Партија,  све партије за један ниво или једноставно штампати извјештај за 
све партије по свим нивоима. 
Апликација штампа тако што прво прикаже назив нивоа, онда све партије које су регистроване 
на том нивоу. Испод имена партије налази се листа кандидата према резултатима гласања, и то 
раздвојена на кандидате који су изабрани и оне који то нису. Поред тога, могуће је спремити 
извјештаје за службене новине, те збирне извјештаје (колико је која партија добила мандата по 
нивоима, или збрини резултати за ниво). 
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Слика број 36.-  Извјештаји мандата 
 

                            
   Слика број 37.- Преглед изабраних и неизабраних кандидата 
 

       
 

21. Апликација Резултати 2008 на веб-страници 
 
Линк на апликацију на официјелној веб-страници Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине. 
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Слика број 38 – Мапа Босне и Херцеговине - почетна страница презентације 
 

 
 
 

         
                                                 
На почетној страници приказана је мапа Босне и Херцеговине издијељена на основне изборне 
јединице. Такође, на врху странице налази се поље за мануелни одабир изборне јединице. 
Кликом директно на изборну јединицу или њеним одабиром позива се почетна 
општинска/општинска страница са резултатима избора на свим изборним нивоима: бројчано, 
процентуално и сликовито:  
 
Слика број 39. – Резултати по бирачким мјестима 
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          Слика број 40. – Потврђени изборни резултати 
 

 
 
Концепт веб-презентације 
 
Овај концепт заснива се на упознавању са цјелокупним изборним процесом, како би се 
створила што боља слика о томе шта све треба да садржи веб-презентација, упознавање са 
начином бројања и обраде података, као и са базом података CoуntingCenter и табелама које се 
односе на податке који се приказују на веб-презентацији. 

 
 
Графички дизајн веб-презентације 
 
Ради лакшег  распознавања  одређене су боје које су коришћене приликом израде  
веб-презентације и начин израде графикона коришћених на веб-презентацији. 
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Слика број 41.- Презентација објављивања резултата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
Због слабијих веза према интернету у БиХ, приликом израде веб-презентације коришћене су 
технологије које омогућавају брзо учитавање података. За дијаграме су изабрани Fуssion Chart 
дијаграми на којима су ради прегледности приказане само политичке партије које су прешле 
изборни праг. 

 
Програмски дио веб-презентације 
 
Програмирање укључује повезивање израђеног графичког дизајна са базом података и 
исписивање података на веб-презентацији. Приликом програмирања коришћене су различите 
технике како би се добило оптимално рјешење, односно како би веб-презентација била 
једноставна за навигацију, прегледна и како би јој могли приступити сви корисници без обзира 
на везу према интернету (брза или спора). 

 
            Табела  број 14 : Коришћене технике за израду презентације 
 

Технологија 
   1.  База података SQL 

   2. П  Програмски дио веб-презентације ASP 
   3. Д  Дијаграми HML, FLACH 

 
Извјештаји 
 
Израда извјештаја до објављивања коначних резултата избора на веб-презентацији била је 
усклађена са објављивањем извјештаја у медијима. Подаци на веб-презентацији мијењани су 
три пута. Први пут су објављени прелиминарни резултати. Други пут су објављени коначни 
непотврђени резултати и трећи пут коначни потврђени резултати избора. 
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Приликом сваког објављивања резултата на програмском дијелу веб-презентације вршене су 
измјене, јер подаци за прелиминарне резултате и коначне резултате не налазе се у истим 
табелама у бази података.  

22. Апликација за генерисање извјештаја за Службени гласник 
 

    За објављивање резултата у службеним гласилима коришћена је апликација која генерише 
извјештај и прелама текст потребан за објављивање у службеним гласилима. Апликација 
генерише двије врсте извјештаја: 

 
•  резултати по нивоима за партије; 
•  резултати по кандидатима који су освојили мандат и који нису. 
 
Слика број 42 - Резултати у службеном листу за ниво – општинска вијећа 
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Слика број 43.- Резултати за ниво начелника 

 

 

23. Веб-страница Централне изборне комисије БиХ 
 
У току 2008. године Централна изборна комисија БиХ креирала је потпуно нову веб-страницу 
с циљем остваривања сљедећих циљева: 

 
• побољшање услуга; 
• поједностављивање приступа информацијама; 
• бржег протока информација; 
• реорганизације архива; 
• вишејезичности; 
• честа питања и одговори. 

 
Слика број 44.- Званична веб-страница ЦИКБиХ 

 
Почетна страница на адреси www.izbori.ba 
 

24. Апликација за имплементацију изборних резултата 
 
За Локалне изборе 2008. године преуређена је прошлогодишња апликација за вођење 
евиденције о мандатима и функцијама. Додате су нове евиденције за 2008. годину као и нови 
модули за претраживање. 
Главни мени апликације Имплементација садржан је од компоненти које су представљене на 
слици: 
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Слика број 45 - Имплементација изборних резултата 
 

    
 

25. Апликација “Евиденција личних података” изабраних званичника, носилаца 
извршне власти и савјетника 

 
Креирана је и апликација за уношење образаца личних података изабраних званичника, 
носилаца извршне власти и савјетника, као и њихових сродника. У овој евиденцији, осим 
личних података,  наведене су и функције, накнаде и ангажмани. 
 
 
Слика број 46. – Евиденција личних података изабраних званичника 

 

               
 

Ради појашњења свих наведених апликација које се користе у Централној изборној комисији 
БиХ, неопходно је напоменути неколико чињеница које би указале на значај и специфичност 
информационог система који се користи за вријеме трајања избора, али и на потребу 
завршетка започете Друге фазе пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“, како би,  уз 
реализацију пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ“, мрежно биле 
увезане све општинске изборне комисије на територији Босне и Херцеговине. С тим у вези 
морамо  напоменути да се све наведене апликације користе од 1999. године до данас. Дакле, 
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ријеч је о двадесет пет специфичних апликација које су за потребе одржавања избора у Босни 
и Херцеговини израдили запослени у ОЕБС-у а касније запослени у Централној изборној 
комисији БиХ. Те апликације су уникатне, тј постоје али се користе само у Централној 
изборној комисији БиХ. С тим у вези, врло је тешко оспособљавати људе за рад са таквим 
програмима. Такође, оспособљавање ИКТ особља за управљање и измјењивање постојећих 
функционалности захтијева високу стручност, много времена професионалних 
информатичара, као и добро познавање изборног процеса. Таквих стручњака  нема много, а 
посао је тежак и врло одговоран, те је такав кадар тешко задржати. Сваке године улаже се 
додатни напор, вријеме и новац за измјену постојећих програма, али се не добија довољан 
бенефит, него се превладавају тренутни проблеми, и то на тежи начин. 

 
Основни проблем свих апликација које се користе у Централној изборној комисији БиХ је то 
што оне нису увезане. Наиме, програми нису дио јединственог информационог система. 
Сваки програм функционише самостално. Сваки од наведених програма ослоњен је на раније 
припремљене табеле. Такве табеле захтијевају много ручних припрема и обрада података. 
Подаци који се „произведу“ кроз једну апликацију морају се детаљно и пажљиво „ручно“ 
обрадити јер такав софтвер не посједујемо, те форматирати – припремити и убацити у једну 
такву независну апликацију. То захтијева врхунске стручњаке на оба поља, а остаје подложно 
непрецизностима.  
 
Такође, не смије се заборавити да је, осим припремања табела, за сваке изборе неопходно 
припремити апликацију у односу на платформу, поставити је на сервере, оспособити, 
додијелити право приступа, прилагодити измјенама мреже као и врло честим измјенама 
Изборног закона, а улази у суштинску функционалност. То се ради тако што се за сваке 
изборе узима репликација програмског кода у који „улазе“ програмери који су тренутно 
запослени у Централној изборној комисији БиХ (а нису радили на изради апликације),  уради 
анализа и врше измјене.  
 
Документација за програме наслијеђене од ОЕБС-а углавном не постоји, тако да је тешко ући 
у траг бројним измјенама. Због многобројних прилагођавања програми су у прилично 
неконзистентном стању, што може проузроковати грешке у продукцији информација. Такође, 
већина софтвера је застарјела тако да је јако тешко урадити измјене и уклопити их у нове 
системе. Наравно, овакво стање се сваке године погоршава јер програме мијења десетина 
различитих информатичара, те тако губе своју цјеловитост и тачност. Непостојањем воље 
највиших нивоа власти за производњу јединственог изборног информационог система који би 
био ефикасан, прецизан, модуларан (јако једноставан за управљење и измјене), са уредном 
документацијом, могло би имати фаталне посљедице за спровођење неких од будућих избора, 
без обзира на труд и вољу коју Централна изборна комисија БиХ или њен ИКТ потенцијал 
има. Реализовањем пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ“ имали бисмо 
централизован систем, који би у будућности потпуно обезбиједио прецизно функционисање 
изборног система у информатичком смислу. 
 
2.9. Потреба за завршетком пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“ 
 
Увод 
 
Након што је Парламентарна скупштина БиХ прихватила иницијативу Централне изборне 
комисија БиХ да се умјесто система активне регистрације бирача који се примјењује од 1996. 
године уведе систем пасивне регистрације бирача у Босни и Херцеговини, било је планирано 
да се тај систем уводи (реализује) у двије фазе, и то: прва фаза у 2006. години и да се исте 
године, а према достигнутом нивоу реализације Пројекта, систем пасивне регистрације 
примијени на Опште изборе одржане 2006. године, што је и учињено, а затим да се реализација 
Пројекта настави у другој фази у 2007. годину и у потпуности заврши и примијени за Локалне 
изборе 2008. године. Важно је напоменути да овај пројекат од почетка до данас подржавају 



 83

Канцеларија  високог представника и Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, који су с 
кључним актерима у реализацији система пасивне регистрације бирача одржали неколико 
састанака и све до данас редовно прате развој овог пројекта.  

 
 Радни тим за развој пројекта доставио је крајем 2006. године Извјештај о реализацији прве 
фазе пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“ за 2006. годину Централној изборној 
комисији БиХ, која га је усвојила и посредством Дирекције ЦИПС-а доставила надлежном 
Министарству цивилних послова БиХ, а с циљем информисања Савјета министара БиХ о току 
реализације пројекта. Такође, радни тим за развој пројекта доставио је почетком 2008. године 
Извјештај о реализацији друге фазе пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“ за 2007. 
годину. Треба напоменути да ће завршетком Друге фазе пројекта „Пасивна регистрација 
бирача у БиХ“ бити омогућен приступ општинских изборних комисија Централном бирачком 
списку, и то 96%. С тим  у вези, жељели бисмо по ко зна који пут упутити апел свим 
релевантним институцијама Босне и Херцеговине да уложе додатни напор како би се овај 
започети и ничим оправдано прекинути пројекат наставио и довео до краја, чијим би 
завршетком цјелокупни процес пасивне регистрације био надограђен реализацијом пројекта 
„Јединствени изборни информациони систем БиХ“. 
 
Због великог значаја пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“, који је прекинут, поново 
ћемо се и у овом извјештају кратко осврнути на реализоване активности у првој и другој фази 
пројекта. 
  
2.9.1. Прва фаза пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“ 
 
Прва фаза углавном је обухватила формирање бирачих мјеста и генерисање бирачких спискова 
за редовне бираче на основу података из евиденција надлежног органа и изборних комисија, 
као и обезбједђивање приступа електронској евиденцији ЦБС-а за потребе Централне изборне 
комисије БиХ. 
Може се слободно рећи да је ова фаза обухватала најзахтјевније активности у апликативно-
развојном смислу, а омогућено је: 
 

• успостављање квалитетних и потпуних евиденција расељених лица и израда бирачког 
списка за гласаче који гласају у одсуству; 

• успостављање евиденција бирача који гласају изван Босне и Херцеговине; 
• измјена података као и прибављање допунских података (пословна способност, умрли, 

испис из држављанства и сл.); 
• успостављање евиденција у оквиру ЦБС-а; 
• преузимање података из евиденција ЦИПС-а. 
 

За потребе реализације прве фазе израђен је апликативни софтвер у програмском језику 
ОRACLE, који је пратио законска рјешења утврђена Изборним законом БиХ, те израду и 
усвајање од Централне изборне комисије БиХ подзаконских аката за спровођење процеса 
уписа бирача у Централни бирачки списак. 
 
2.9.2. Друга фаза пројекта „Пасивна регистрација бирача у БиХ“ 

 
Друга фаза пројекта требалo је да буде надоградња прве фазе, и уз пројекат „Јединствени 
изборни информациони систем БиХ – ЈИИСБиХ“ значила би завршетак цјелокупног пројекта 
„Пасивна регистрација бирача у БиХ“. 
Планиране активности у реализацији друге фазе подразумијевале су набавку и инсталацију 
неопходне мрежне опреме и њено стављање у функцију у форми јадинственог система 
државне мреже SDH, те додатне радње на унапређењу и сагледавању нових могућности за 
коришћење информационог система у изборном процесу. У другој фази пројекта инсталирана 
је информатичка опрема на 142 локације ОИК-а, што подразумијева израду главног пројекта 
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умрежавања ОИК-а, набавку,  инсталацирање и тестирање комуникацијске опреме, чиме су 
створене техничке претпоставке за приступ и коришћење апликативних софтвера са локације 
Централне изборне комисије БиХ.  
 
У завршној фази реализације преосталих активности из друге фазе развоја пројекта у 2008. 
години обављено је тестирање опреме, мреже, комуникација и инсталација, те спроведена 
теоретска и практична обука корисника за коришћење апликације „Пасивна регистрација 
бирача – ЦИПС“, која је развијена кроз овај пројекат. 
 
2.9.3. Реализација пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ 

– ЈИИСБиХ“ 
 
Приступање реализацији пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ – ЈИИС 
БиХ“ значило би наставак и завршетак реализације система пасивне регистрације бирача у 
Босни и Херцеговини. За реализацију укупног система пасивне регистрације бирача потребно 
је, осим рачунарске опреме, обезбиједити и одговарајуће техничке претпоставке у погледу 
начина комуникације и размјене података и приступа евиденцији Централног бирачког списка. 
Чињеница је да ће овај пројекат пасивне регистрације бирача бити у потпуности изводљив 
након што се омогући непосредно повезивање свих општина у базу података, односно 
електронску евиденцију Централног бирачког списка. Суштина пројекта је  израда 
интегралног софтверског рјешења ЈИИСБиХ за цјелокупну изборну администрацију Босне и 
Херцеговине.  
 
Имајући у виду чињеницу да изборна администрација Босне и Херцеговине броји око 800 
стално запослених (Секретаријат Централне изборне комисије БиХ, општинске изборне 
комисије) и око 30.000 привремено запослених (бирачки одбори, референти за уношење 
података), те количину информација које се размјењују за вријеме избора, задовољавање 
безбједносних аспеката изборног процеса, потпуно развијен електронски систем за примјену 
закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ (Изборни закон БиХ, Закон о 
финансирању политичких партија, Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, 
Закон о Савјету министара БиХ), јасно је да је једини начин да се квалитетно, сигурно и брзо 
влада овим информацијама приступање реализацији пројекта „Јединствени изборни 
информациони систем БиХ – ЈИИСБиХ“. 
 
Главни циљ пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ – ЈИИСБиХ“ јесте 
израда интегралног софтверског и хардверског рјешења за цјелокупан изборни систем Босне и 
Херцеговине ( Централна изборна комисија БиХ, 142 општинске изборне комисије, политички 
субјекти којих има преко 300, страни и домаћи посматрачи изборног процеса, медији, 
бирачи...). Обухватањем свих сегмената размјене и коришћења свих информација и података 
током изборних процеса побољшала би се ефикасност рада изборне администрације и свих 
учесника изборног процеса директим или индиректним ангажманом. 
 
Централна изборна комисија БиХ тренутно располаже системском опремом наслијеђеном од 
Привремене изборне комисије ОЕБС-а, која ни сада, а посебно 2010. године, неће моћи 
квалитетно одговорити потребама Централне изборне комисије БиХ. 
С обзиром на честе промјене на пољу информационо-комуникационе технологије, брзог 
застаријевања рачунарске опреме, све већег броја информација које се обрађују, неопходна је 
хитна трансформација информационог система, како би се квалитетно, брзо и поуздано могло 
одговорити на захтјеве наредних општих избора 2010. године. Познато је да наша иницијатива 
и захтјев за реализовање пројекта ЈИИСБиХ није наишао на одговарајућу подршку домаћих 
институција, и није уврштен у Буџет институција БиХ и међународних обавеза Босне   и 
Херцеговине за 2009. годину. 
 
 



 85

Иако су према смјерницама годишњег програмирања за 2009. годину предложене 22 пројектне 
области, са изнесеним ставом Европске комисије да максимално 15 секторских идејних 
пројеката треба испрограмирати у оквиру индикативне финансијске алокације за ИПА 2009, и 
уз пуно уважавање комплексности оцјене приоритета и великом броју апликација од других 
институција, мислимо да је идеја пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ – 
ЈИИСБиХ“, морала добити пуну подршку од Савјета министар БиХ, као једне од кључних 
институција у идејним реализацијама ИПА 2009. 
 
Реализација пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ – ЈИИСБиХ“ 
обухватала би сљедеће активности: 
 
• Дефинисање стандарда умрежавања, 
•    Детаљна системска анализа и дефинисање радних процеса; за ово је потребан ангажман 

аналитичара система, који би заједно са запосленима у ЦИКБиХ (са искуством и знањем 
изборних процеса) израдили детаљну системску анализу и дефинисали радне процесе.  

•    Израда пројектне документације; на основу системске анализе и радних процеса, 
пројектни менаџери израдили би пројектну документацију потребну за расписивање 
тендера за одабир софтверске компаније. У оквиру тога био би урађен детаљан дизајн база 
података и детаљан дизајн апликативних модула, као и детаљни дијаграми тока података, 

•      Тендерске активности у вези с одабиром софтверске компаније или компанија за 
реализацију пројекта, 

•     Израда софтверског рјешења, што би урадила одабрана компанија. Израду рјешења  
стално би  надзорали пројектни менаџери и аналитичари система, 

•    Тестирање система; систем би детаљно тестирали крајњи корисници система, уз 
симулације одређених изборних активности, 

•   Обука крајњих корисника система.  
 
Реализацијом пројекта „Јединствени изборни информациони систем БиХ – ЈИИСБиХ“ 
обезбиједило би се јачање политичке, законске и техничке сарадње између државног нивоа 
власти и Федерације БиХ, Републике Српске и Владе Брчко Дистрикта БиХ из области избора. 
Реализацијом пројектне идеје ЈИИСБиХ омогућила би се и боља институционална 
комуникација између појединих министарстава и агенција са Централном изборном комисијом 
БиХ, с циљем лакше и транспарентније примјене свих закона из надлежности Централне 
изборне комисије БиХ. 
Осим наведеног, у значајној мјери би се смањио ризик и побољшала заштита података, који 
одликују изборни процес, а уједно и повећала ефикасност размјене података који се односе на 
званичне изборне резултате и електронских ресурса за спровођење свих закона из 
надлежности Централне изборне комисије БиХ. 
 
3. Реализовање изборних резултата 
 
Након спровођења Локалних  избора 2008. године и потврђивања резултата, избора Централна 
изборна комисија БиХ је припремила и дистрибуирала 3.322 увјерења о додјели мандата за 
изабране званичнике. 
 
Сумирајући изборне резултате и анализом полне структуре изабраних кандидата за општинска 
вијећа/скупштине општина, констатовано је да су жене партиципирале са 13,4%, односно са 
477 жена, а мушкарци са 86,6%, односно са 2.705 мушкараца, што чини укупан број од 3.182 
кандидата. Што се тиче полне структуре изабраних начелника, веће је учешће мушкараца, и 
то: 136 или 97,15% кандидата, наспрам четири жене или 2,85%. Од укупно 37 освојених 
мандата за националне мањине додијељено је 35 мандата, јер у два мјеста није било кандидата 
(Бреза и Оџак/Вукосавље). Међу изабраним кандидатима националних мањина било је осам 
жена или 22,85%, и 27 мушкараца или 77,15%. Анализирајући све статистичке индикаторе и 
односе између учешћа жена и мушкараца у изборном процесу, може се закључити да су и на 
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овим изборима мушкарци имали већу изборну заступљеност. У просторијама Параламентарне 
скупштине БиХ, 07. 11. 2008. године, Централна изборна комисија БиХ организовала је 
свечано уручење увјерења о додјели мандата за 139 начелника општина и градоначелника 
Града БањеЛуке. 
У складу са одредбама члана 1.10 Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија БиХ 
припремила је 245 одлука о утврђивању престанка мандата за изабране званичнике, те додјели  
245 замјенских мандата. 

               
              Табела број 15: Утврђени престанци мандата 
  

 Р/Б Назив органа Број  утврђених престанака 
              мандата 

.    1. П  Парламентарна скупштина БиХ     1 

.    2. П  Парламент Федерације БиХ    4 

.    3. Н  Народна скупштина РС    4 

.    4.  Кантоналне скупштине   15 

.    5.   Општинска вијећа/скупштине општина сазив 200886 124 

.    6.   Општинска вијећа/скупштине општина сазив 200487   98 
УКУПНО 245 

           
 Табела број 16: Преглед броја утврђених престанака мандата по разлозима 
 

 

  Р/Б Разлог престанка мандата 
 

Број донесених 
одлука 

1.  Одбијени мандати 98 
2.  Радне или породичне обавезе   6 
3.  Неспојивост на основу локалних прописа   6 
4. Оставке због  неспојивости по члану 1.8 Изборног закона БиХ 40 
5.  Промјена пребивалишта 19 
6.  Престанак мандата због сукоба инетреса 24 
7.  Промјена политичке опције   1 
8.  Оставка због запослења у државној служби 13 
9. и  Лични разлози 19 
10.    Смрт 12 
11. Здравствени разлози   2 
12.  Остало   5 

 УКУПНО                  245 
      
4. Закључна разматрања 
 
Централна изборна комисија БиХ је и у 2008. години значајан дио својих активности посветила 
измјенама и допунама Изборног закона БиХ, који је усвојен 10. 04. 2008. године у 
Представничком дому и 16. 04. 2008. године у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ. 
Парламентарна скупштина БиХ је 2007. године формирала интерресорну радну групу за израду 
предлога измјена поменутих закона, у којој су осим представника Парламента и Савјета 
министара БиХ били и представници Централне изборне комисије БиХ. Након доношења 
Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија БиХ 
благовремено је доносила нормативне акте и акте о спровођењу. 
Оно што је посебно обиљежило рад Централне изборне комисије БиХ у 2008. годину јесу 
успјешно спроведени Локални избори у Босни и Херцеговини. Усвојени Закон о измјенама и 
допунама Изборног закона БиХ односи се прије свега на допуне члана 20.9 којим се, изузетно 
за Локалне изборе 2008. године, регулишу посебна права лица која имају бирачко право, а која 

                                                 
86 У укупан број укључени су и подаци за скупштину Брчко Дистрикт БиХ, Градско вијеће Града Мостара и 

Скупштину Града Бање Луке 
87 У укупан број укључени су и подаци за Скупштину Брчко Дистрикт БиХ, Градско вијеће Града Мостара и 

Скупштину Града Бања Лука 
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су имала мјесто свог пребивалишта у општини Сребреница, према посљедњем попису 
становништва спроведеном у Босни и Херцеговини, како би гласали лично или у одсуству за 
општину Сребреница, те избор представника националних мањина у законодавну власт и 
могућност гласање у државно-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине за лица 
која привремено живе у иностранству. 
У току припрема за Локалне изборе 2008. године Централна изборна комисија БиХ сусретала 
се и са одређеним проблемима, као што су: неажурност података о лицима која имају статус 
расељених, нерегистровање одређеног броја бирача који је требало да гласају изван земље због 
невалидних увјерења о држављанству, као и неспровођење гласања у дипломатско-
конзуларним представништвима Босне и Херцеговине у иностранству, због малог одзива 
бирача. Основни проблем за упис расељених лица била је неажурна и непотпуна евиденција 
надлежних органа, чиме је отежана идентификација расељених лица у ЦБС-у, како би могли 
остварити своја права утврђена чланом 20.8 Изборног закона БиХ. 
 
Приликом слања пријавних образаца e-mailom грађани су се сусретали са проблемима њиховог 
достављања као и обезбјеђења валидне  документације. Иако је е-mail адреса за слање пријава 
за упис бирача у ЦБС за Локалне изборе 2008. године благовремено објављена на  
веб-страници, те у свим информативним и пропагандним материјалима, велики број грађана је 
пријаве слао на е-mail bhizbori2008@gmail.com, а то није званична адреса Централне изборне 
комисије БиХ. Дио грађана и поред датог упутства о начину попуњавања и слања образаца 
пријава e-mailom није адекватно попунио и доставио пријавне обрасце са прилозима, што је 
такође био један од разлога што грађани нису уписани у ЦБС за гласање за изван БиХ. 
С обзиром да се веома мали број грађана (224) који бораве у иностранству опредијелио за 
гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ, а 67 грађана се није уопште 
изјаснило о опцији гласања, оно није проведено, јер се нису стекли законом предвиђени 
услови. Пошто гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ није спроведено, 
свим бирачима који су се изјаснили за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима 
БиХ, према одредбама Изборног закона БиХ, гласачки материјал је благовремено достављен 
на адресе које су грађани навели у својим пријавама, како би им било омогућено гласање 
путем поште. 

 
У периоду изборних активности, учесници изборног процеса подносили су приговоре и жалбе, 
који су се углавном односиле на: жалбе на одлуке Централне изборне комисије БиХ којима је 
пријава политичког субјекта за учешће на Локалним изборима 2008. године била одбијена или 
одбачена; овјеру кандидата на кандидатским листама; поступак именовања чланова бирачких 
одбора за Локалне изборе; повреду члана 16.14 Изборног закона БиХ којим је забрањено 
вођење плаћене изборне кампање путем електронских и принтаних медија; повреде на 
бирачким мјестима; захтјеве за поновно бројање гласачких листића; жалбе на одлуке 
Централне изборне комисије БиХ донесене у поступцима додјеле и престанка мандата, 
апелације на одлуке Централне изборне комисије БиХ поднесене Апелационом одјељењу Суда 
БиХ које су углавном све одбијене или незнатан број враћен у поновни поступак. 
 
Будући да није добила подршку домаћих институција за реализацију пројекта „Јединствени 
изборни информациони систем БиХ – ЈИИСБиХ“, Централна изборна комисија БиХ је 2008. 
године упутила ову пројектну идеју према Дирекцији за европске интеграције БиХ с циљем 
добијања средстава из претприступног фонда ИПА 2009. Имајући у виду чињеницу да је сврха 
пружања подршке у оквиру инструмената за претприступну помоћ – ИПА потенцијалним 
државама корисницима пружање помоћи како би напредовале у правцу потпуног испуњавања 
политичких и економских критеријума, сматрамо да је ова идеја веома значајна за изградњу 
институционалних капацитета у Босни и Херцеговини. Посебно треба нагласити значај друге 
фазе пасивне регистрације бирача која у себи садржи и пројекат „Јединствени изборни 
информациони систем БиХ“ јер, у случају да та фаза не буде реализована, можемо имати 
великих проблема у погледу безбједносних аспеката заштите података за будуће опште изборе 
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2010. године, с обзиром да је дио информационе опреме којом располаже Централна изборна 
комисија БиХ још из времена рада Привремене изборне комисије БиХ. 
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1. Спровођење Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ 

 
 
Централна изборна комисија БиХ од 2008. године, осим Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ88, спроводи и Закон о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији БиХ89, и Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ90.  
До јануара 2008. године Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ примјењивао се 
на све нивое власти, на основу Упутства за примјену Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ. На 1. Сједници, одржаној 17. јануара 2008. године, Централна 
изборна комисија БиХ донијела је Одлуку о стављању ван снаге Упутства за примјену Закона 
о сукобу интереса у институцијама власти БиХ91. 
Стављање ван снаге поменутог упутства подудара се са временом упућивања у процедуру  
Предлога измјена и допуна Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, који је 
припремила Интерресорна радна група за израду измјена и допуна Изборног закона БиХ, 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ и Закона о финансирању политичких 
странака. 
 
Закон о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ усвојен 
је на 31. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 18. јуна 
2008. године, и на 19. сједници Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 23. 
јула 2008. године92, тако да је његова примјена почела 13. августа 2008. године, односно 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. 
 
С обзиром да усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ није ријешено питање надлежности за његово спровођење на 
ентитетским нивоима, те да је у том дијелу област сукоба интереса није регулисана 
адекватним прописима, ентитети су приступили доношењу својих закона. Управо због 
мањкавости прописа у времену од стављања ван снаге Упутства за примјену Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ па до доношења ентитетских закона, Централна 
изборна комисија БиХ није вршила провјеру званичника на ентитетском нивоу.  
 
Након  што је Парламент Федерације БиХ донио Закон о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији БиХ93, који је ступио на снагу 06. новембра 2008. године, чланом 14. овог закона 
надлежност за његово спровођење дата је Централној изборној комисији БиХ. 
Доношењем Закона о сукобу интереса у органима власти Федерације БиХ и давањем 
надлежности Централној изборној комисији БиХ за његово спровођење, Централна изборна 
комисија БиХ још увијек разматра неке пријављене  наводне случајеве сукоба интереса.  
 
Дана 24. октобра 2008. године супервизор за Брчко Дистрикт БиХ и први замјеник високог 
представника у БиХ г. Рафи Грегоријан донио је Налог супервизора којим се доноси Закон о 
сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ94. Чланом 14. овог закона надлежност 
за његово спровођење дата је Централној изборној комисији БиХ, чиме су закони Федерације 
БиХ и Брчко Дистрикта БиХ усклађени са државним законом, а надлежност за спровођење 
сва три закона дата је Централној изборној комисији БиХ. 
 

                                                 
88 „Службени гласник БиХ“,  бр. 16/02, 14/03, 12/04 и 63/08 
89 „Службене новине ФБиХ, бр. 70/08 
90 „Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“, бр.43/08 
91 „Службени гласник БиХ“, бр.   9/08 
92 „Службени гласник БиХ“, бр. 63/08 
93 „Службени гласник БиХ“, бр. 70/08 
94 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/08 



 91

Република Српска је Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике 
Српске донијела у јулу 2008. године95. Закон је ступио је на снагу 16. августа 2008. године, а 
као орган надлежан за спровођење Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске одређена је Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса коју 
именује Народна скупштина Републике Српске.  
 
Приликом усвајања Закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти БиХ, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХусвојио је закључак којим се 
Савјет министара БиХ задужује да хитно приступи изради новог Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ, који ће се заснивати на позитивним искуствима земаља чланица 
Европске уније, као и искуствима Централне изборне комисије БиХ, те да предлог закона 
упути Парламентарној скупштини БиХна усвајање, најкасније до првог квартала 2009. 
године. 
 
У складу са поменутим закључком, Савјета министара БиХ је на својој 63. сједници, одржаној 
13. 11. 2008. године донио Одлуку о именовању Интерресорне радне групе за израду новог 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, коју чине представници 
Парламентарне скупштине БиХ, Министарства правде БиХ и Централне изборне комисије 
БиХ, а која треба да почне радити почетком 2009. године. 

 
Од 01. 01. 2008. – до 30. 11. 2008. године Централна изборна комисија БиХ је: 
 
- дала 124 мишљења о томе да ли је неко дјеловање или пропуст кршење одредаба Закона 
о сукобу интереса; 

- упутила 216 одговора на упите који се тичу примјене Закона о сукобу интереса;  
- покренула шест поступака за утврђивање постојања сукоба интереса; 
- изрекла шест санкција; 
- донијела једну одлуку о обустављању поступка, и  
- усвојила 13 закључака којима је архивирано 268 предмета у којима је, након извршених 
провјера, утврђено да нема основа за даље вођење поступка. 

 
У 2008. години Централна изборна комисија БиХ је изрекла сљедеће санкције: 
 
1. Сенад Шепић – замјеник министра цивилних послова БиХ, а блиски сродник (пунац) 

директор јавног предузећа. Изречена санкција неподобности кандидовања на било коју 
непосредно или посредно изабрану функцију у периоду од четири године; 

2. Игор Црнадак – замјеник министра одбране БиХ, а блиски сродник (отац) директор јавног 
предузећа. Изречена санкција неподобности кандидовања на било коју непосредно или 
посредно изабрану функцију у периоду од четири године; 

3. Свен Алкалај – министар иностраних послова БиХ и члан надзорног одбора приватног 
предузећа које је пословало са органима власти у износу већем од 5.000 КМ годишње. 
Изречена санкција неподобности кандидовања на било коју непосредно или посредно 
изабрану функцију у периоду од четири године; 

4. Васиљ Жарковић – савјетник члана Предсједништва БиХ и члан управног одбора јавног 
предузећа. Изречена санкција неподобности кандидовања на било коју непосредно или 
посредно изабрану функцију у периоду од четири године и новчана санкција у износу од 
1.000 КМ; 

5. Миодраг Буквић – посланик у Скупштини Брчко Дистрикта БиХ и директор приватног 
предузећа које је пословало са органима власти у износу већем од 5.000 КМ годишње. 
Изречена санкција неподобности кандидовања на било коју непосредно или посредно 
изабрану функцију у периоду од четири године и новчана санкција у износу од 1.500 КМ. 

6. Тимур Нумић – савјетник члана Предсједништва БиХ и члан надзорног одбора јавног 
предузећа. Изречена санкција неподобности кандидовања на било коју непосредно или 

                                                 
95 „Службени гласник БиХ“, бр. 73/08 
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посредно изабрану функцију у периоду од четири године и новчана санкција у износу од 
3.000 КМ. 

 
Сачињен је нови образац личних података, као и предлози нових подзаконских аката 
неопходних за спровођење Закона о сукобу интереса, односно предлози: 
 
- Правила о вођењу поступка; 
- Измјена и допуна Правилника о вођењу регистра. 
 
Осим наведеног, Централна изборна комисија БиХ је сачинила: 
- ажурирану информацију о примјени Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ 
за GRECО; 

- извјештај о постигнутом напретку у спровођењу Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти БиХ, а у оквиру одговора на питања Европске комисије поводом одржавања 12. 
састанка РПМ-а; 

- информацију о теми: Искуства Централне изборне комисије БиХ у спровођењу Закона о 
сукобу интереса у институцијама власти БиХ у свјетлу борбе против корупције; 

- извјештај Тужилаштву БиХ поводом достављања непотпуних података од кандидата за 
Савјет министара БиХ; 

- анализу судских пресуда по тужбама против одлука Централне изборне комисије БиХ, 
- анализу предмета на које утиче стављање ван снаге Упутства за примјену Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ; 

- компаративну анализу Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији БиХ, 
Закона о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ и Закона о спречавању 
сукоба интереса у органима власти Републике Српске. 

 
Током 2009. године Централна изборна комисија БиХ ће наставити провјеравати изабране 
званичнике, носиоце извршних функција и савјетнике на нивоу државе БиХ, Федерације БиХ 
и Брчко Дистрикта БиХ. 
 
2. Извјештај о примјени Закона о сукобу интереса у институцијама 

власти БиХ поднесен Предсједништву БиХ и Парламентарној 
скупштини БиХ 

 
У складу са чланом 17. став (1) тачка  е) Закона о сукобу интереса у институцијама власти 
БиХ, утврђено је да Централна изборна комисија БиХ подноси годишњи извјештај о раду 
Предсједништву БиХ и  Парламентарној скупштини БиХ. Централна изборна комисија БиХ 
доставила је Предсједништву БиХ Извјештај о примјени Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ за период од 01.01 до 31.12.2008. године, а Парламентарној 
скупштини БиХ биће достављен као прилог уз Извјештај о спровођењу закона у надлежности 
Централне изборне комисије БиХ за 2008. годину96. 
 

   3. Закључна разматрања 
 

Залажући се за законито, непристрасно и квалитетно функционисање органа власти и свих 
чланова органа власти, Централна изборна комисија БиХ усмјерава све своје активности на 
досљедну примјену Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, тежећи сталним 
побољшањима.  
 

                                                 
96 Прилог 14 – Извјештај о примјени Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ поднесен 

Предсједништву БиХ 
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Централна изборна комисија БиХ, осим Закона о сукобу интереса у институцијама власти 
БиХ и Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији БиХ, спроводи и Закон о 
сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ. 
 
Оно што је посебно значајно за примјену Закона о сукобу интереса у институцијама власти 
БиХ у 2008. години јесте и чињеница да усвајањем Закона о измјенама и допунама Закона о 
сукобу интереса у институцијама власти БиХ није било ријешено питање надлежности за 
његово спровођење на ентитетском нивоу, те су ентитети донијели своје законе из ове 
области.  

 
   У спровођењу Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ у 2008. години уочено 
је сљедеће: 

-  поједине одредбе Закона су непрецизне и нејасне, а постоје и правне празнине, што 
Централној изборној комисији БиХ ствара тешкоће у његовој примјени; 

-  уочено је да има супротних законских рјешења појединих закона и других нормативних 
аката у односу на законе о сукобу интереса; 

-  извшење санкција које изриче Централна изборна комисија БиХ није до краја ријешено, 
тако да Централна изборна комисија БиХ одузима мандате изабраним члановима органа 
власти, у складу са чланом 1.10 Изборног закона БиХ, док именовани званичници и 
савјетници најчешће остају на својим функцијама и након изречене санкције, а извршење 
је остављено на вољу органу који их је именовао; 

-  повећава се  тренд достављања захтјева за мишљење о постојању евентуалног сукоба 
интереса од лица која треба да буду именована на одређену дужност, као и од органа који 
су надлежни за таква именовања, чиме се избјегава именовање на евентуално неспојиву 
дужност;  

-  повећан је број самоиницијативних оставки, односно поштовања одредаба Закона; 

-   едукативна и информативна кампања о Закону дала је добре резултате; 

  

     С циљем достизања позитивних искустава држава чланица Европске уније из области 
сукоба интереса, потребно је уложити додатни напор за увођење превенције и механизама 
који би званичницима омогућили да у законом предвиђеном року разријеше сукоб интереса.  
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Централна изборна комисија БиХ, у складу са одредбама члана 13. став 2. Закона о 
финансирању политичких партија97, надлежна је за спровођење одредаба Закона о 
финансирању политичких партија. У сврху прегледа, контроле и ревизије финансијских 
извјештаја које поднесу политичке партије, Централна изборна комисија БиХ је успоставила 
Службу за ревизију финансијског пословања политичких партија. 
У складу са одредбама члана 17. Закона о финансирању политичких партија, припремљен је 
извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија, који чини 
саставни дио Извјештаја о раду Централне изборне комисије БиХ за 2008. годину.  
У оквиру спровођења Закона о финансирању политичких партија, Централна изборна комисија 
БиХ је у 2008. години реализовала следеће активности: 

 
   1. Запримање финансијских извјештаја политичких партија 
 

a) Запримљени су годишњи финансијски извјештаји за 2007. годину које је, у складу са 
чланом 11. став (3) Закона о финансирању политичких партија, доставило 70 политичких 
партија. У вези с тим, издата је информација са прегледом укупних прихода, изворима 
финансирања, прегледом укупних трошкова и  структуром трошкова  политичких партија у 
2007. години. 

 
б)  Запримљени су финансијски извјештаји које су политички субјекти који су учествовали на 
     Локалним изборима 2008. године поднијели Централној изборној комисији БиХ у складу са  
     чланом 11. став (2) Закона о финансирању политичких партија и чланом 15.1 Изборног  
     законом БиХ, и то: 
 

-  Извјештај за период који почиње три мјесеца прије дана подношења пријаве за овјеру за 
   Локалне  изборе 2008. године (предизборни финансијски извјештај), и 
 
-  Извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана  
   објављивања резултата избора (постизборне финансијске извјештаје). 

 

 На Локалним изборима 2008. учествовало је 414 политичких субјеката (80 политичких 
партија, 273  независна кандидата, 41 коалиција и 20 листи независних кандидата). У 
складу са Изборним законом БиХ и Законом о финансирању политичких партија, 
постизборни финансијски извјештај поднијело је 68 политичких партија и 134 независна 
кандидата98.  
  

ц)  Урађен је извјештај и издата информација о средствима издвојеним из буџета за 2007.  
      годину за политичке партије. 
 
У 2007. години политичким партијама су из буџета исплаћена средства у износу од 

20.788.764,79 КМ. 

Структура финансирања из буџета је сљедећа: 

- Буџети општина                                                                  7.669.036,83 КМ 

- Буџети градова                                                                    1.357.507,05 КМ 

- Буџет Брчко Дистрикта БиХ                                                 199.999,82 КМ 

                                                 
97 „Службени гласник БиХ“, бр. 22/00 
98 Сви политички субјекти који су учествовали на Локалним изборима 2008. године имали су обавезу да поднесу 

финансијски извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана објављивања 
резултата избора (постизборне финансијске извјештаје), у року од тридесет дана од дана објављивања 
изборних резултата у ''Службеном гласнику БиХ''. 
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Евидентан је раст средстава која се сваке године издвајају из буџета за политичке партије, што 
се види из наредног прегледа: у односу на 2004. годину издвајања у 2005. години већа су за 
16,59%, у 2006. години већа су за 26,11% у односу на 2005. годину, а у 2007. години већа су за 
7,25% у односу на 2006. годину. 

 
д) Прикупљени су подаци од свих судова у Босни и Херцеговини (општинских судова у ФБиХ,  
    основних судова у РС и основног суда Брчко Дистрикта БиХ - 16 судова) о броју  
    регистрованих политичких партија и направљена база са подацима о:  

 
        -    броју рјешења о упису у судски регистар политичких партија,  

-  сједишту свих политичких партија које су уписане у судском регистру код било којег   
 суда у Босни и  Херцеговини; 

    -    лицима овлашћеним за њихово заступање и представљање. 
 

Према подацима које су доставили сви судови код којих је извршена регистрација 
политичких партија, у судским регистрима уписано је 259 политичких партија.  
Истовремено, политички је активно, односно на изборима у 2008. години учествовало је 80 
политичких партија.   

 
е) Политичким партијама које нису доставиле финансијске извјештаје у 2006.  години   
    изречене су административне мјере којим им се ускраћује право кандидовања на  
    наредним изборима. 
Након што ревизорима Службе за ревизију Централне изборне комисије БиХ четири 
политичке партије: Покрет за промјене БиХ, Босанскохерцеговачка странка права, 
Републиканска странка и БХ слободни демократи нису омогућиле приступ просторијама 
ради обављања ревизије, изречена је административна мјера у складу са чланом 14. став (7) 

 
- Буџет кантона                                                                       4.184.131,09  КМ 
- Буџет ФБиХ                                                                          3.000.000,00  КМ 
- Буџет РС                                                                               4.190.000,00  КМ 
- Буџет БиХ                                                                                188.090,00  КМ 
 

Табела број 17: Преглед исплаћених средстава из буџета политичким партијама по нивоима власти у периоду 2004-2007. год
 

      НИВО ВЛАСТИ УКУПНО УПЛАЋЕНА 
СРЕДСТВА У 2004. год. 

   УКУПНО УПЛАЋЕНА  
 СРЕДСТВА У  2005. год. 

УКУПНО УПЛАЋЕНА 
СРЕДСТВА У 2006. год. 

УКУПНО УПЛАЋЕНА 
СРЕДСТВА У  2007. год.

Општине 
       5.630.813,48           6.730.835,38 

         7.700.499,74        7.669.036,83 

Градови             698.246,35        1.357.507,05 

Брчко Дистрикт        3.076.024,50             199.999,94             199.999,94           199.999,82 

Кантони           3.437.929,78          4.412.153,93        4.184.131,09 

Федерација        1.500.000,00 
        2.000.000,00

         3.000.000,00        3.000.000,00 

РС        2.883.227,09 
         2.824.970,44 

         3.190.000,00        4.190.000,00 

Државни ниво             92.792,18 
            175.783,58 

            152.588,48           188.090,00 

УКУПНО:      13.182.857,25        15.369.519,12        19.353.488,44      20.788.764,79 
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Закона о финансирању политичких партија, којом им се ускраћује право кандидовања на 
наредним изборима. 

 
ф) Донесене су одлуке о санкционисању Странке демократске акције (СДА) и 
Социјалдемократске партије БиХ (СДПБиХ), на основу рјешења Апелационог одјељења 
Суда БиХ, којим су уважене жалбе на одлуке о изреченим санкцијама за кршење одредаба 
Закона о финансирању политичких партија у 2004. години. Новом одлуком Странци 
демократске акције изречена је санкција у износу од 2.000 КМ, а Социјалдемократској 
партији БиХ изречена је санкција у износу од 555.000 КМ, као и у предходној одлуци. 
На одлуку Централне изборне комисије БиХ жалбу Апелационом одјељењу Суда БиХ 
уложила је Социјалдемократска партија БиХ (СДПБиХ).  

 
г) Сачињен је предлог на основу којег је Централна изборна комисија БиХ, у складу са 
својим овлашћењима из члана 15. Закона о финансирању политичких партија, 
санкционисала четири политичке партије за које је ревизијом утврђено да су у 2005. години 
кршиле одредбе Закона о финансирању политичких партија, у зависности од тежине 
прекршаја,  како слиједи: 

 
    -  Либерално-демократска странка БиХ – због кршења одредаба члана 3. став (2), члана 5. 

став (1),  члана 6. и члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких партија  
санкционисана је новчаном казном у износу од 20.000 КМ, 

-   Социјалдемократска унија БиХ – због кршења одредаба члана 8. став (1), члана 11. ст. (1), 
(3) и (4) Закона о финансирању политичких партија санкционисана је новчаном казном у 
износу од 5.000 КМ,  

    -   Народна странка Радом за бољитак -  због кршења одредаба члана 5. став (1), члана  6. и 
члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких партија  санкционисана је новчаном 
казном у износу од 3.000 КМ и 

    -  Европска еколошка странка Е-5 – због кршења одредаба члана члана 5. став (1), члана 6. и 
члана 11. став (3) Закона о финансирању политичких партија  санкционисана је новчаном 
казном у износу од 1.000 КМ. 

 
На одлуке Централне изборне комисије БиХ жалбу Апелационом одјељењу Суда БиХ уложиле 
су Либерално-демократска странка БиХ и Социјалдемократска унија БиХ.  

 
2. Ревизија и контрола финансијских извјештаја 

 
a) У складу са Законом о финансирању политичких партија99 окончани су прегледи, 

контрола и ревизија годишњих финансијских извјештаја за 2006. годину за 69 политичких 
партија, колико их је доставило финансијске извјештаје.  

 
-   За 53 политичке партије Служба за ревизију у Централној изборној комисији БиХ је, на 
основу контроле финансијских извјештаја, додатне финансијске документације и доказа 
прикупљених из других извора, издала извјештаје о прегледу годишњег финансијског 
извјештаја за 2006. годину са налазима и мишљењем ревизора о финансирању у складу 
са Законом о финансирању политичких партија.  

 
Извјештаји о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину са налазима 
ревизије, мишљењем ревизора и службеном потврдом ревизора о налазу ревизије 
објављени су на веб-страници Централне изборне комисије  БиХ100. 

 
        -  За 14 политичких партија: Странке демократске акције (СДА), Социјалдемократске 

партије БиХ (СДПБиХ), Странке за БиХ (СБиХ), Савеза независних социјалдемократа 
                                                 
99„Службени гласник БиХ“, бр. 22/00 
100 www.izbori.ba 
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СНСД- Милорад Додик, Партије демократског прогреса РС (ПДПРС), Српске 
демократска странка (СДС), Социјалистичке партије (СП), Хрватске демократске 
заједнице БиХ (ХДЗБиХ), Хрватске демократске заједнице 1990 (ХДЗ 1990), 
Социјалдемократске уније БиХ (СДУБиХ), Либерално-демократске странке БиХ (ЛДС 
БиХ), Хрватског блока, Српске радикалне странка др Војислав Шешељ и Хрватске 
странке права Ђапић - др Јуришић обављена је  ревизија у просторијама партиј и издати 
су извјештаји о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину са 
налазима и мишљењем ревизора о финансирању у складу са Законом о финансирању 
политичких партија. 

     
    Извјештаји о ревизији годишњег финансијског извјештаја за 2006. годину  са налазима 
ревизије, мишљењем ревизора и службеном потврдом ревизора о налазу ревизије објављени су 
на веб-страници Централне изборне комисије БиХ и ''Службеном гласнику БиХ''101. 
Контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких партија за 2006. годину утврђено 
је кршења одредаба Закона о финансирању политичких партија, и то: 

 
-   одредбе члана 3. став (1) и (2) Закона политичке партије су кршиле на начин да су оствариле 

приход од изнајмљивања имовине која није у њиховом власништву, а неке партиј у свом 
власништву имају предузећа чија дјелатност није везана само за културну или издавачку 
дјелатност; 

 
-   одредбе члана 4. став (2) Закона политичке партије су кршиле тако што већи број правних 

или физичких лица која су политичким партијама пружала услуге није испостављао рачуне 
за пружене услуге; 

 
-   одредбе члана 5. став (1) Закона политичке партије су кршиле на начин да су од физичких и 

правних  лица из земље и иностранства примале прилоге чији износ премашује осам 
просјечних нето плата у Босни и Херцеговини у 2006. години према званичним подацима 
Агенције за статистику Босне и Херцеговине;  

  
-   супротно одредбама члана 6. Закона, политичке партије нису пријављивале све прилоге 

физичких и  правних лица који прелазе 100,00 КМ; 
 
-  одредбе члана 8. став (1) Закона политичке партије су углавном кршиле тако што су 

бесплатно користиле пословне просторије које су им додјељивали ентитетски, кантонални, 
општински органи, јавна предузећа и непрофитне организације; 

 
-   одредбе члана 11. Закона политичке партије су кршиле тако што су финансијске извјештаје 

доставиле са закашњењем, нису имале адекватне евиденције о својим приходима и 
расходима, финансијске извјештаје нису поднијеле на  обрасцима утврђеним Правилником 
о годишњим финансијским извјештајима политичких партија и на захтјев Централне 
изборне комисије БиХ одређени број партија није доставио додатну финансијску 
документацију.  

 
б) Служба за ревизију  је, у складу са  чланом 15. став (1) Закона о финансирању 
политичких партија и чланом 12. став (6) и чланом 18. став (6) Правилника о 
административним пропцедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја 
политичких партија, Централној изборној комисији БиХ доставила информацију о 
неправилностима утврђеним контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких 
партија, а које су наведене у извјештајима о прегледу и извјештајима о ревизији 
политичких партија за 2006. годину. 
Централна изборна комисија БиХ је, у складу са чланом 13. став (2) и чланом 15. Закона о 
финансирању политичких партија, надлежна за спровођење одредаба овог закона и 
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овлашћена да изрекне новчане санкције или предузме одговарајуће административне мјере 
било којој политичкој партији због кршења одредаба овог закона. 

ц) У складу са Законом о финансирању политичких партија и Изборним законом БиХ, 
обављена је прелиминарна контрола постизборних финансијских извјештаја за Локалне  
изборе 2008. године и издата Информација о достављеним постизборним финансијским 
извјештајима са: прегледом трошкова изборне кампање, анализом трошкова које су 
политички субјекти могли остварити у складу са одредбама члана 15.1 став (2) и члана 
15.10 Изборног закона БиХ и прегледом извора финансирања политичких партија у 
вријеме изборне кампање. 

 

За финансирање предизборне кампање, у складу са чланом 15.10. Изборног закона БиХ, 
политички субјекти су у оквиру законом прописаног лимита могли потрошити 19.449.734,69 
КМ, од чега политичке партије 17.471.224,39 КМ и независни кандидати 1. 978.510,30 КМ. 

 У постизборним финансијским извјештајима политичких партија и независних кандидата који 
су доставили постизборне финансијске извјештаје исказани су укупно остварени трошкови 
предизборне кампање у износу од 8.230.841,65 КМ.  

Структуру трошкова кампање за  Локалне изборе 2008. године чине: 
 
- Трошкови штампања плаката                                              1.219.234,28  КМ   14,81% 

- Трошкови плакатирања                                                           662.123,67  КМ     8,04% 

- Трошкови штампања предизборних огласа,  

   прогласа, саопштења и сл. у јавним гласилима,                 2.119.671,40  КМ   25,75% 

- Трошкови организације и одржавања 

   предизборних скупова,                                                           1.035.932,66  КМ   12,59% 

- Трошкови штампања, умножавања и слања предизборног  

   материјала бирачима                                                             862.966,79  КМ   10,48% 

- Остали трошкови пропаганде                                            2.330.912,85  КМ   28,32% 

У К У П Н О                                                                          8.230.841,65  КМ   100,00% 
                      

                              Графикон број 4: Структура трошкова политичких субјеката у периоду од дана подношења пријаве  

                                                           за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора 
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Увидом у податке које су политички субјекти исказали у својим финансијским извјештајима, 
утврђено је да су сви политички субјекти за финансирање предизборне кампање потрошили 
средства у оквиру дозвољеног лимита, у складу са чланом 15.10 Изборног закона БиХ, осим 
Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, који је прекорачио лимит за 
543.039,87 КМ. 

У периоду од подношења пријаве за овјеру за  Локалне изборе 2008. до дана објављаивања 
резултата избора политички субјекти су у финансијским извјештајима исказали укупне 
приходе у износу од 16.614.553,37 КМ.  
Структура извора финансирања политичких партија у периоду изборне кампање чине: 
 
- Чланарине                                                                        616.902,59     КМ        3,71 %    
- Прилози физичких лица                                               1.336.117,75    КМ       8,04 % 
- Прилози правних лица                                                    961.509,16    КМ       5,79 % 
- Приходи од имовине                                                       434.969,99    КМ       2,62% 
- Приходи од правних лица                                                        0,00    КМ       0,00% 
- Приходи од поклона                                                         47.540,89     КМ        0,30% 
- Приходи из буџета                                                     13.201.970,58     КМ     79,46% 
- Остали приходи                                                                15.541,90     КМ       0,09% 
    У К У П Н О                                                            16.614.553,37      КМ   100,00% 

ф                             
       
   Графикон број  5: Приказ извора финансирања политичких странака у периоду од дана  

                                                              подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора 
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д) Служба за ревизију у Централној изборној комисије БиХ обавила је преглед и контролу 
годишњих финансијских извјештаја  политичких партија за 2007. годину за 70 политичких 
партија. 

 
Након прегледа и контроле годишњих финансијских извјештаја за 2007. годину  сачињена 
је Информација о прегледаним годишњим финансијским извјештајима политичких партија 
за 2007. годину и предложено да се за 11 политичких  партија обави ревизија на терену (у 
просторијамапартија), у складу са чланом 14. став (7) Закона о финансирању политичких 
партија,  како би се могло изразити мишљење о финансирању у складу са наведеним 
законом. У току је окончање комплетног процеса прегледа, контроле и ревизије 
финансијских извјештаја политичких партија за 2007. годину а одвија се на сљедећи начин: 

-  за једанаест политичких партија обављена је ревизија у њиховим просторијама и у току 
је  израда извјештаја о извршеној ревизији са налазима ревизије и мишљењем ревизора, 
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- за 59 политичких партија код којих је на основу контроле финансијских извјештаја, 
додатне финансијске документације коју су доставиле и доказа прикупљених из других 
извора (подаци свих нивоа власти у БиХ о уплаћеним средствима из буџета, уговори о 
закупу, изјаве правних и физичких лица-донатора партија и сл.) у току је издавање 
извјештаја о прегледу са налазима и мишљењем ревизора о финансирању у складу са 
Законом о финансирању политичких партија.  

• У складу са Правилником о административним процедурама прегледа, контроле и 
ревизије финансијских извјештаја политичких партија, издато је 30 извјештаја о 
прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2007. годину и они су као 
прелиминарни достављени политичким партијама изјашњавање. Након што се 
политичке партије изјасне на извјештај или евентуално доставе друге доказе, 
Служба за ревизију ће издати коначне извјештаје о прегледу годишњег 
финансијског извјештаја за 2007. годину са мишљењем ревизора и службеном 
потврдом налаза ревизије.   

 
3. Остале активности 

 
-  Служба за ревизију учествовала је у изради Правилника о административним процедурама 
прегледа, контроле и ревизије финансијских извјештаја политичких партија;  

    -  издат је већи број информација за чланове Централне изборне комисије БиХ и саопштења 
за јавност; 

    -  дат је велики број одговора у писаној форми на упите политичких партија и свих нивоа 
власти у БиХ;                                                                                                                                        

     
   4. Закључна разматрања 
 
У складу са одредбама члана 13. став 2. Закона о финансирању политичких партија, Централна 
изборна комисија БиХ надлежна је за спровођење одредаба Закона о финансирању политичких 
партија. У 2008. години,  у складу са одредбама Закона о финансирању политичких партија, 
Централна изборна комисија БиХ је запримала финансијске извјештаје политичких партија, 
спровела ревизију и контрола финансијских извјештаја те остале активности. 
 
Централна изборна комисија БиХ је у 2008. години од политичких партија запримила 70 
финансијских извјештаја за 2007. годину Из извјештаја се може закључити да је политичким 
партијама у 2007. години из буџета исплаћено 20.788.764,79 КМ, те да се увећавају средства 
која се из буџета сваке године издвајају за политичке партије. 

     
Централна изборна комисија БиХ је у 2008. години изрекла административне мјере којим се 
ускраћује право на учешће на наредним изборима свим полтичким партијама које нису 
доставиле финансијске извјештаје за 2006. Годину; сачињен је предлог на основу којег је 
Централна изборна комисија БиХ у складу са својим овлашћењима из члана 15. Закона о 
финансирању политичких партија санкционисала четири политичке партије за које је 
ревизијом утврђено да су у 2005. години кршиле одредбе Закона о финансирању политичких 
партија; окончани су прегледи, контрола и ревизија годишњих финансијских извјештаја за 
2006. годину за 69 политичких парија, колико их је доставило финансијске извјештаје. 
 
Контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких партија за 2006. годину утврђено 
је да са партије кршиле одредбе члана 3. став (1) и (2), члана 4. став (2), члана 5. став (1), члана 
6, члана 8. став (1) и одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких партија. Служба за 
ревизију Централне изборне комисије БиХ обавила је преглед, контролу и ревизију годишњих 
финансијских извјештаја политичких партија за 2007. годину за 70 политичких партија, на 
основу чега ће издати коначне извјештаје са мишљењем ревизора о финансирању политичких 
партија у складу са Законом о финансирању политичких партија и дати препоруке политичким 
партијама.  
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У складу са Законом о финансирању политичких партија и Изборним законом БиХ, обављена 
је прелиминарна контрола постизборних финансијских извјештаја за Локалне изборе2008. 
године и издата информација о достављеним постизборним финансијским извјештајима са 
прегледом трошкова изборне кампање, анализом трошкова које су политички субјекти могли 
остварити у складу са одредбама члана 15.1 став (2) и члана 15.10 Изборног закона БиХ и 
прегледом извора финансирања политичких партија у вријеме изборне кампање. 
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1. Спровођење Закона о Савјету министара БиХ 
 
У складу са Законом о Савјету министара БиХ102, Централна изборна комисија БиХ надлежна 
је да на основу достављених информација и података из службене евиденције оцјењује да ли 
кандидат за предсједавајућег, министра и замјеника министра у Савјету министара БиХ 
испуњава услове за именовање, и потврду о томе доставља органу надлежном за именовање.  
 
У складу са чланом 10.д) Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ, 
Централна изборна комисија БиХ је током 2008. године обавила провјеру 20 кандидата за 
министре и замјенике министара у Савјету министара БиХ. о испуњавању услова за 
именовање, о чему је у законом предвиђеном року достављен извјештај предсједавајућем 
Савјета министара БиХ. Циљ доношења Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету 
министара БиХ јесте омогућавање несметаног рада Савјета министара БиХ. 
 
У складу са Изборним законом БиХ, Централна изборна комисија БиХ вршила је провјеру да 
ли неко од кандидата које је Савјет министара БиХ предложио за позиције министара и 
замјенике министара испуњава услове прописане чланом 1.6, 1.7, 4.2 став (1) тачка 1. и 20.9 А 
Изборног закона БиХ, односно провјере да ли су та лица на издржавању казне коју је изрекао 
Међународни суд за ратне злочине за бившу Југославију, или су под оптужницом Суда, а  
нису се повиновала наредби да се појаве пред Судом или су на издржавању казне коју је 
изрекао Суд БиХ, ентитетски судови или Суд Брчко Дистрикта БиХ. Након утврђивања 
чињеничног стања ова лица (не) могу бити уписана у Централни бирачки списак, нити се 
могу кандидовати, ни бити именована на изборну или другу јавну функцију на територији 
Босне и Херцеговине. 
 
 
 

   2. Закључна разматрања 
 
Циљ Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара БиХ, који је донесен 
Одлуком високог представника од 19. октобра 2007. године, јесте да омогући несметан рад 
Савјета министара БиХ и примјењују се подједнако на све чланове Савјета министара БиХ. 
Овим законом не задире се у свеукупан састав Савјета министара БиХ, и то конкретно у 
једнаку заступљеност конститутивних народа БиХ. 
Рок за провјеру кандидата за предсједавајућег, министре и замјенике министара Савјета 
министара БиХ веома је кратак (осам односно тридесет дана), ако се очекује окончање 
поступка утврђивања постојања сукоба интереса покренутог у времену провјере, на основу 
основане сумње да су прекршене одредбе Закона о сукобу интереса у институцијама власти 
БиХ. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 „Службени гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08 
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Међународна сарадња је веома важан сегмент у раду Централне изборне комисије БиХ, што 
потврђују бројни успостављени контакти, учешћа на међународним конференцијама и 
семинарима, а све с циљем размјене искустава са другим земљама у вези са најактуелнијим 
трендовима у развоју изборних система у демократском свијету, уз допринос укупној 
афирмацији државе Босне и Херцеговине.  

 
1. Међународна сарадња 

 
У 2008. години представници Централне изборне комисије БиХ учествовали су у раду 
различитих међународних организација и асоцијација, као и на различитим конференцијама и 
семинарима на регионалном и свјетском нивоу, као што су: 

 
• На основу потписаног Меморандума о сарадњи са Комисијом за утврђивање конфликта 

интереса Црне Горе 31.05.2007. године, представници Централне изборне комисије  БиХ 
учествовали су на више семинара у Црној Гори (Улцињ, Пљевља, Херцег Нови) о теми  
„Едукација јавних функционера о конфликту интереса“, које је организовала ова комисија. 
Такође, представници Централне изборне комисије БиХ на овим семинарима су се 
представили и са мултимедијалном презентацијом о теми „Конфлкт интереса у региону – 
правни прописи и искуства у БиХ“.  
Представници  Комисије за утврђивање конфликта интереса Црне Горе били су у узвратној  
посјети Централној изборној комисији БиХ, те су  размијењена искуства, мишљења и идеје 
из области сукоба интереса, што се показало веома корисним за обје комисије.  

  
• Делегација Централне изборне комисије БиХ је, на позив Савеза босанскохерцеговачких 

удружења у Шведској, од 22. до 25.0 фебруара 2008. године, одржала низ предавања о теми 
„Начин гласања из иностранства”. Циљ ових предавања био је подстицање наших грађана 
који живе у Шведској да се региструју и гласају на Локалним изборима 2008. године.  

 
• Предсједник Централне изборне комисије БиХ присуствовао је 75. пленарној сесији 

Венецијанске комисије, која је одржана у Венецији, 13. и 14. јуна 2008. године.  
 
• Делегације Централне изборне комисије БиХ учествовала је на конференцији у Грузији, од 

25. до 27. 06.2008. године, чији се тематски дио односио на „Борбу против корупције“- 
искуства Централне изборне комисије БиХ у спровођењу Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ. 

 
• Делегација Централне изборне комисије БиХ боравила је у посјети САД-у, у периоду од 04. 

до  14. 06. 2008. године, ради сагледавања могућности организације гласања из 
иностранства у Амбасади БиХ у Вашингтону, Генералном конзулату БиХ у Чикагу и 
Сталној мисији БиХ при УН-у у Њујорку.  

 
• Делегација Централне изборне комисије БиХ узела је учешће на семинару у организацији 

ОЕБС-а, који је одржан у Бечу од 21. до 23. 07. 2008. године, а на којем су разматрана 
изборна питања и реализација постојећих ОЕБС-ових обавеза у процесу посматрања 
избора као и пружању техничке помоћи Босни и Херцеговини. Такође, делегација је 
размотрила могућност организовања гласања у државно-конзуларном представништву 
Босне и Херцеговине у Бечу. 

 
• Предсједник Централне изборне комисије БиХ, у функцији члана Извршног одбора 

АCЕЕЕО-а, учествовао је на засједању Извршног одбора АCЕЕЕО, одржаном 28.03.2008. 
године у Братислави, и имао предавање о теми: „Извјештавање изборних тијела“.  

 
• Делегација Централне изборне комисије БиХ присуствовала је 17. годишњој конференцији 
АCЕЕЕО-а, која је одржана у Констанци, Румунија, од 11.09. до 13. 09. 2008. године. Том 
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приликом предсједник Централне изборне комисије БиХ имао је предавање о теми 
„Осигуравање безбједности избора“ с циљем размјене искустава  о улози тијела која 
спроводе изборе са аспекта обезбјеђивања избора и омогућавања сигурности и тачности 
гласачког материјала. На овој конференцији први пут се разговарало о безбједносним 
аспектима изборног процеса. На конференцији су учествовали предсједници и чланови 
изборних комисија из 25 земаља,  као и гости из Америке, Мексика, и из неколико земаља 
Африке и Азије. Предсједник Централне изборне комисије БиХ предсједавао је пленарном 
сједницом, на којој су презентована искуства у спровођењу избора у земљама региона. На 
овој конференцији потписан је Меморандум о сарадњи са Централном изборном комисијом 
Молдавије. Обављени су званични разговори са представницима Јерменије, Уганде и 
Румуније, као и са представницима Државног изборног повјеренства Републике Хрватске и 
Државне волилне комисије Словеније. 

 
• Предсједник Централне изборне комисије БиХ, као експерт Венецијанске комисије,  
учествовао је на семинару за судије у Кишињеву (Молдавија), који је одржан 24. и 25. 11. 
2008. године, када је одржао предавање о теми „Приговори и жалбе у изборном процесу 
Босне и Херцеговине“. 

 
• Делегација Централне изборне комисије БиХ учествовала је на семинару у Мексику, од 01. 
до 05. 12. 2008. године, на којем су обрађене сљедеће тематске цјелине: Изборни системи и 
механизми представљања; Изборна администрација и консолидација изборних институција; 
Бирачки спискови; Организација избора; Цивилно образовање; Финансирање и ревизија 
финансирања политичких партија, те приступ масовним медијима. 
Организатори међународне радионице о изборној администрацији били су УНДП Мексико, 
мексичка изборна тијела: IFЕ - Федерални изборни институт и TЕPFJ – Федерални изборни 
суд, уз подршку Централне изборне комисије БиХ, Удружења изборних званичника Европе 
(АCЕЕЕО), Центра за промоцију и подршку избора Интерамеричког института за људска 
права (IIDH-CAPEL) и Међународне фондације за изборне системе (IFES). Главни 
организатор радионице је Федерални изборни институт Мексика, који је до сада организовао 
радионице о изборној администрацији за многе делегације из Латинске Америке, Африке и 
Азије. Централна изборна комисија БиХ одабрана је као прва изборна комисија из Европе да 
учествује у оваквој врсти радионице. 

 
 Централна изборна комисија БиХ такође је остварила веома запажену сарадњу са 
међународним агенцијама које дјелују у Босни и Херцеговини, а посебно са Мисијом ОЕБС-
а и ОХР-ом, која се огледа у савјетодавној улози у складу са потписаним Меморандумом о 
разумијевању.  

 
2. Сарадња са невладиним сектором 
 
У 2008. години потписан је  Меморандум о сарадњи између Централне изборне комисије БиХ 
и Удружења изборних званичника у БиХ о реализацији заједничких пројеката за Локалне 
изборе 2008. године. У сарадњи са Удружењем изабраних званичника БиХ организована је 
Конференција – Локални избори 2008. године - о теми „Улога и надлежност органа за 
спровођење избора“, која је одржана од 17.06. до 19.06.2008. године у Сарајеву, а  учешће у 
раду узеле су и општинске изборне комисије. У  оквиру  ове конференције разматрана су 
сљедећа питања: 
 
• рјешавања приговора и жалби поднесених изборним комисијама, казнене одредбе; 
• поступак уписа бирача у ЦБС и одређивање бирачких мјеста; 
• изборна кампања, те 
• изборни посматрачи и гласање у ДКП-има. 
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Чланови Централне изборне комисије БиХ су на позиве многих невладиних организација и 
удружења грађана одржали неколико предавања у Сарајеву о темама: “Улога младих у 
изборном процесу БиХ“ и  „Учешће жена у изборним процесима Босне и Херцеговине“, с 
циљем наглашавања значаја и улоге младе популације и учешћа жена у изборним процесима 
Босне и Херцеговине.  
 
3. Семинари и радни састанци 
 
Представници Централне изборне комисије БиХ учествовали су на неколико семинара у Босни 
и Херцеговини с циљем упознавања бирачког тијела са изборним системом Босне и 
Херцеговине. Тако је у Мостару, 04. 04.2008. године, предсједник Централне изборне комисије 
БиХ одржао предавање о теми: „Изборни закон и финансирање изборне кампање“, а у 
Сарајеву је, на позив организатора IV конгреса Свјетског савеза дијаспоре Босне и 
Херцеговине (ССДБиХ), који је трајао од 30.05. до 01.06.2008. године, упознао све учеснике 
Конгреса са кључним измјенама Изборног закона БиХ.  
 
Централна изборна комисија БиХ и Венецијанска комисија Савјета Европе организовале су 
10.09.2008. године у Сарајеву семинар за чланове изборне администрације у БиХ.  Овај вид 
обуке прије одржавања свих изборе је и законска обавеза чланова изборних комисија.На овом 
семинару обрађене су сљедеће теме: Законске одредбе о локалним изборима у законодавству 
Босне и Херцеговине; Препоруке Савјета Европе и других међународних организација у вези 
са Изборним законом и праксом у Босни и Херцеговини; Припрема Локалних избора 2008. 
године у Босни и Херцеговини; Објављивање изборних резултата; Представљање Приручника 
за бројање и гласање – Локални избори 2008. године. 
 
Осим чланова Централне изборне комисије БиХ, предавачи на семинару су били и стручњак 
Венецијанске комисије Овен Мастерс и представник Министарства унутрашњих послова 
Белгије г. Де Мул. Пригодне говоре одржали су и посебни представник генералног секретара 
Савјета Европе у БиХ, Каролин Раво, представник Венецијанске комисије Сергеј Кузњецов и 
шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ, амбасадор Даглас Дејвидсон.  
 
Овом семинару били су обавезни да присуствују сви предсједници ОИК-а у Босни и 
Херцеговини. Предсједник Централне изборне комисије БиХ упознао је коизвјестиоце 
Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савјета Европе са одређеним закључцима те 
је истакао да се први пут у локалне законодавне органе бирају и представници националних 
мањина. Током састанка разговарано је и о постпријемним обавезама БиХ у вези са избором 
чланова Предсједништва БиХ и избором делегата у Дом народа Парламентарне скупштине 
БиХ. Централна изборна комисија БиХ представила је страним представницима наш изборни 
систем, а наши гости су упознали присутне са изборним системом Белгије.  
 
4. Обуке и стручно усавршавање запослених 
 
Осим активности које се односе на спровођење законом утврђених надлежности Централне 
изборне комисије БиХ, један од приоритетних задатака јесте и успостављање одговарајућег 
система функционалног оспособљавања и усавршавања кадрова. Управљање људским 
потенцијалом постаје круцијално за развој и укупну ефикасност сваке институције. 
Само планирање обуке кадрова Централне изборне комисије БиХ ослања се на политику и 
стратегију институције и дио је њеног стратешког планирања. Кадровска анализа постојећег 
стања треба да буде развијена тако да покаже степен кадровског потенцијала и кадровске 
потребе Централне изборне комисије БиХ. Циљ свих усавршавања и обука, било да се радило 
о  “хоризонталној”103 или о “вертикалној'' обуци”104, било је стимулисање компетентности, 

                                                 
103 „Хоризонтална обука“ подразумијева оне области оспособљавања и усавршавања које су релевантне за све 

запослене. 
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креативности и укључивања свих запослених у  рјешавање проблема и давање квалитетних 
препорука за доношење коначних одлука, уз услов успостављања радног система у којем су 
послови класификовани и обликовани, на начин који доприноси ефикаснијем раду. 

 
Посебан задатак у развоју кадрова Централне изборне комисије БиХ је усклађивање 
индивидуалних и тимских циљева, проистеклих из стратешких и оперативних задатака. 
Динамика реализације стручног образовања кадрова била  је усклађена са динамиком 
активности Централне изборне комисије БиХ и расположивим буџетом.  
С циљем стручног усавршавања државних службеника, а у организацији Агенције за државну 
службу БиХ, организовано је у неколико циклуса за похађање стручних семинара о сљедећим 
темама: 
• европске интеграције; 
• менаџерске обуке; 
• креативно рјешавање проблема; 
• управљање конфликтом; 
• реформа јавне администрације; 
• backуp&recovery: Од стратегије до имплементације; 
• права интелектуалне својине; 
• планирање и вођење састанака; 
• интерперсоналне вјештине; 
• канцеларијско пословање; 
• писање аката и језик у јавној администрацији; 
 
Осим семинара и стручних усавршавања у организацији Агенције за државну службу, 
запослени су похађали и: 
• семинаре о јавним набавкама;  
• семинаре из области финансија и ревизије; 
• курсеве страних језика. 

 
5. Закључна разматрања 
 
Централна изборна комисија БиХ је и у 2008. години значајан дио активности усмјерила на 
успостављање међународне сарадње активним учешћем на семинарима и разним облицима 
едукације, што доприноси упознавању са најактуелнијим трендовима у развоју изборних 
система у  демократски равијеним земљама. Основни концепт побољшања рада Централне 
изборне комисије БиХ заснива се на транспарентности њеног рада и размјени искустава у 
свим областима, с циљем јачања институционалних капацитета и пуног доприноса изградњи 
демократских процеса у Босни и Херцеговини. 
И у 2008. години чланови Централне изборне комисије БиХ учествовали су на бројним 
међународним конференцијама, дајући допринос пуној афирмацији Босне и Херцеговине. 
Такође, Централна изборна комисија БиХ остварила је врло добру сарадњу са невладиним 
сектором, реализовала неколико врло значајних пројеката, семинара и панел дискусија, 
учествовала на конференцијама изборних званичника, успоставила сарадњу са изборним 
комисијама других држава  и наставила сарадњу са ОЕБС-ом и ОХР-ом, активно учествовала 
на конференцији у оквиру европског удружења изборних званичника, те спровела едукацију 

                                                                                                                                                             
104 „Вертикална обука“ подразумијева оне области оспособљавања и усавршавања које су релевантне за 

одређене државне службенике. 
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из различитих области за своје особље. На основу наведеног, може се закључити да је 
Централна изборна комисија БиХ и у 2008. години спровела Законом прописане надлежности. 
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VI ДИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈАВНОСТ РАДА 
ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ 
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   1. Јавност рада Централне изборне комисије БиХ 
 
На основу чл. 26, 27 и 28. Пословника Централне изборне комисије БиХ105који се односе на 
јавност рада, обезбјеђење јавности рада и изношење ставова Централне изборне комисије 
БиХ, Централна изборна комисија БиХ своју законску обавезу, када је у питању јавност рада 
и слобода приступа информацијама, испуњава досљедном примјеном кључних принципа 
информисања јавности као што су: принцип координације, принцип благовремености, 
принцип истинитости и одговорности, принцип отворености и принцип корисности. Сви 
ови принципи испуњавају се коришћењем општеприхваћених средстава као што је Интернет, 
организовањем конференција за новинаре, давањем изјава и саопштења за јавност. 
Водичем за приступ информацијама прописано је да се информације о раду Централне 
изборне комисије БиХ могу добити и неформално, путем телефона у контакту са стручним 
савјетником за односе с јавношћу. На тај начин олакшан је пут приступа информацијама 
којим располаже Централна изборна комисија БиХ. У 2008. години формално су поднесена 
32 захтјева за приступ информацијама, на које је Централна изборна комисија БиХ 
одговорила благовремено у складу са Законом о слободи приступа информацијама. 

 
Јавност рада Централне изборне комисије БиХ углавном се обезбјеђује: 

- обавјештавањем јавности о припремању и одржавању сједнице,  
- давањем обавјештења о активностима Централне изборне комисије БиХ, 
- одржавањем конференција за јавност, 
- омогућавањем посматрачима политичких субјеката, удружењима грађана и међународним 

посматрачима да присуствују сједницама, да посматрају друге активности Централне 
изборне комисије БиХ, као и да имају приступ свим релевантним документима у складу 
са законом, осим ако предсједник Централне изборне комисије БиХ, у интересу морала, 
јавног реда или националне безбједности у демократском друштву или у другим 
случајевима одлучи другачије, 

- обајављивањем донесених одлука, 
- путем Интернет странице Централне изборне комисије БиХ, 
-    на други начин који одреди Централна изборна комисија БиХ. 
 

Сједнице Централне изборне комисије БиХ су јавне, осим у случајевима када Централна 
изборна комисија БиХ расправља и одлучује о питањима која имају ознаку тајности у складу 
са законом, када то захтијевају разлози заштите морала, јавног реда, безбједности државе, 
права приватности или личних права. 

 Интернет страница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине 
 
Интернет страница Централне изборне комисије БиХ, www.izbori.ba, својим садржајем  о 
најважнијим питањима информише јавност о активностима Централне изборне комисије 
Босне и Херцеговине, укључујући  законску и подзаконску регулативу и базе података за које 
не постоје законске препреке објављивања. 
 

 Конференције за новинаре и саопштења за јавност 
 
Централна изборна комисија БиХ је у 2008. години одржала 17 конференција за новинаре и 
објавила 62 саопштења за јавност. Конференције су организоване у случајевима када је 
требало саопштити важне одлуке и ставове Централне изборне комисије БиХ и када се 
сматрало да саопштење за јавност не може скренути довољно пажње примаоца информације. 
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Принтани медији у БиХ су у 2008. години објавили око 2.500  чланака о раду Централне 
изборне комисије БиХ и углавном су то били интервјуи, изјаве и коментари  предсједника и 
чланова Централне изборне комисије БиХ, што потврђује висок степен отворености и 
транспарентности Централне изборне комисије БиХ  према јавности. 
 
 
2. Закључна разматрања 
 
Имајући у виду чињеницу да је Централна изборна комисија БиХ независан, неутралан и  
непристрасан орган, веома је значајно истаћи да су све активности Централне изборне 
комисије БиХ биле доступне најширој јавности. Све ове активности подразумијевале су  
давање одговарајућих саопштења за јавност, укључивање домаћих и страних посматрачких 
мисија, сталну координацију са свим општинским изборним комисијама, одржавање 
конференција за новинаре, издавање одређених публикација, интернет страницу, поштујући 
основне принципе информисања јавности као што су: принцип координације, принцип 
благовремености, принцип истинитости и одговорности, принцип отворености и принцип 
корисности.  
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VII ДИО          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СИНТЕЗА ЗАКЉУЧНИХ РАЗМАТРАЊА 

И ПРЕПОРУКЕ 
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 1. Синтеза закључних разматрања  

 
Оно што је посебно обиљежило рад Централне изборне комисије БиХ у 2008. години су 
успјешно спроведени Локални избори у Босни и Херцеговини, уз досљедну примјену свих 
закона који су јој повјерени у надлежност, што је потврђено и високим оцјенама од 
међународних посматрача. У току припреме за Локалне изборе 2008. године, Централна 
изборна комисија БиХ сусретала се и са одређеним проблемима који су изазвани једним 
дијелом и због неразумијевања и изостанка подршке одређених институција Босне и 
Херцеговине у спровођењу избора, на шта их обавезује и Изборни закон БиХ.  
 
Наиме, Централна изборна комисија БиХ наилазила је на проблеме као што су: 
неажурност података о лицима која имају статус расељених лица, одређени број бирача 
изван земље није регистрован због невалидних увјерења о држављанству, гласање у 
дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине није спроведено због 
малог одзива бирача, доношење измјена и допуна Изборног закона БиХ у изборној 
години, буџет није пратио изборни процес итд. 
 
Наглашавамо да ових  проблема сигурно не би било да су одређене надле-жне институције 
у потпуности испуниле своје законом утврђене обавезе. Централна изборна комисија БиХ 
уложила је значајне напоре да координира са свим институцијама које би могле дати 
квалитетан допринос у спровођењу Локалних избора, те је иницирала формирање 
Координационог тијела за ажурирање података о расељеним лицима, иако тај задатак није 
у њеној него у надлежности Министарства за људска права и избјеглице БиХ, које би 
требало да буде главни координатор уређености базе података за расељена лица. 
 
Централна изборна комисија БиХ такође је иницирала формирање Одбора за безбједност, 
чији је задатак био да, поштујући законом утврђене обавезе Министарства безбједности 
БиХ преко својих агенција које спроводе закон, ентитетских МУП-ова, Полиције Брчко 
Дистрикта БиХ и Граничне полиције БиХ, између осталог, обезбиједе спровођење 
Локалних избора 2008. године у атмосфери која гарантује максималан степен 
безбједности и повјерења јавности у читав изборни процес. 

 
Чињеница да је Централна изборна комисија БиХ, као независан орган који тежи 
институционалном јачању Босне и Херцеговине, још увијек смјештена  у изнајмљеним и 
неусловним приватним просторијама, те да још увијек користи информациону 
технологију из времена ОЕБС-а коју су њени кадрови до сада успијевали само 
надограђивати, чиме се ствара висок ризик за безбједност база података и долази до 
одлива  информатичког кадра због неадекватних услова, требало би да укаже релевантним 
институцијама да нешто конкретно треба урадити, како би се створили адекватни услови 
да спремно дочекамо опште изборе 2010. године. 
 
Желимо да нагласимо да је прије свега потребно коначно завршити започету другу фазу 
пасивне регистрације бирача уз реализацију пројекта “Јединствени изборни 
информациони систем БиХ“, који би био гаранција безбједности свих база података 
изборног процеса. 
 
Упркос свим проблемима, Централна изборна комисија БиХ улаже додатне напоре да 
унаприједи изборни процес и приближи га изборним процесима развијених демократских 
земаља, уз наду да ће јој релевантне институције Босне и Херцеговине олакшати 
настојања рјешавањем круцијалних проблема, доприносећи тиме јачању укупних 
институционалних капацитета Босне и Херцеговине.  
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2. Препоруке 
 
 

 
      С циљем подизања квалитета рада Централне изборне комисије БиХ на још виши ниво, 

предлажемо Парламентарној скупштини БиХ да: 
 

  1. донесе закључак да се одмах приступи раду на измјенама и допунама Изборног закона 
БиХ те да се оне усвоје најкасније до краја 2009. године; 

 
  2.  до краја 2009. године буду донесене измјене и допуне Закона о финансирању политичких 

партија (тј. да се донесе или нови Закон о финансирању политичких партија или Закон о 
политичким партијама, који би обухватао и поглавље о финансирању политичких 
партија); 

 
  3. до краја 2009. године донесе  нови Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ;  

 
            4. задужи Савјет министара БиХ да обавеже министарства чије се надлежности и активности 

директно или индиректно одражавају на формирање Централног бирачког списка да што 
ажурније раде, како би сваки наредни избори пролазили уз што мање проблема у вези са 
регистрацијом и уписом бирача у ЦБС; 

 
5. задужи Савјет министара БиХ да обезбиједи финансијска средства за реализацију пројекта 

„Јединствени изборни информациони систем БиХ – ЈИИСБиХ“ и да нађе неопходна 
средства за завршетак друге фазе неоправдано прекинутог пројекта „Пасивна регистрација 
бирача у Босни и Херцеговини“; 

 
       6. задужи Савјет министара да, најкасније до краја 2009. године, реализује  Закључак са 44. 

сједнице Савјета министара БиХ и обезбиједи трајни смјештај за Централну изборну 
комисију БиХ. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
         Број: 01-07-1- 467/09                                                                           
             Сарајево, 19.03.2009. године                                                                     Предсједник                               
                                                                                  др Суад Арнаутовић 
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ПРИЛОГ 1 - Табеларни преглед прикупљених образаца ПБО-3 
 
 

                   

Р/Б  Општина 

Термин 1  
достављање 
образаца ПБО-3 
од 21.06. до 
27.06. 2008. 
година 

Термин 2 
прикупљање 
образаца ПБО -3 
од 05.07. до 
10.07. 2008. 
године 

Термин  3 
прикупљање 
образаца ПБО-
3 од 15.07. до 
22.07. 2008. 
године  

Укупно  

1 

Сребреница (Скелани, Поточари, 
МЗ Сућеска, Оцат, Граб, Осмаче, 
Пећи, Гладовци, Брезани, Доње 
Зедањско, Језеро, Забоквица, 
Пусмулићи, Лијешће, Костоломци, 
Даљегошта, Ваган, Бараковићи, 
Добрак)    

300 109 128 237 

2 Сребреник (Шпионица, Тиња, 
Јасенац, Горњи Сребреник) 

600 480 175 655 

3 Тузла ( Михатовићи, Солина, Симин 
Хан, Славиновићи, Горња Тузла, 
Чокловићи, град Тузла) 

66 109 5 114 

4 
Лукавац (Боковићи, Мосоровац, 
Табаци, Хускићи, Пувачићи, 
Диветак, Бистарац, Турија, Турски 
Лукавац)  

139 199 0 199 

5 
Живинице (Литве, Караула, Горње 
Живинице, Ковачи, Сјевер, 
Страшањ, Циљуге) 

266 356 31 387 

6 Бановићи (Јежевац, Мрдићи, 
Чубрићи, Букве, Трстеница, 
Стражбеница, град Бановићи) 

109 146 4 150 

7 Завидовићи (Возућа, ул. Пинакаса)  73 83 0 83 

8 

Илијаш (Подлугови, Мраково, 
Љубинићи, Малешићи, Лука, 
Кадарићи, Карашница, Соврле, Ина, 
Вратуша, Н.Насеље, Илијаш град, 
Обала, Љешево)  

424 645 107 752 

9 Вогошћа (Благовац, Росуље, Г. 
Јошаница I и II, Ахмеда Ризве, 
Кривоглавци, Радића поток) 

333 272 112 384 

10 
Градачац (Срнице, Пошарике, 
Дурен, Хргови, Кереп,Вучковци, 
Мионица, Избјегличка насеља у 
Градачцу) 

  133 133 

11 Грачаница (Доборовци, Драфнић, 
Клокотница,  Лохиња)   33 33 

12 Илиџа (Осијек, Ступ, Отес, Блажуј)  44 22 66 

13 Ново Сарјево ( ул. Загребачка)   1 1 

14 Нови град (Доброшевићи и 
Ахметовићи)   27 27 

15 Високо (Чекречићи)   77 77 

  ТОТАЛ 2310 2443       855       3298 
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 ПРИЛОГ 2 – Преглед обрађених образаца ПБО-3 
 

ОБРАЂЕНИ ОБРАСЦИ ПБО-3 
  ОИК   ЦИК 
003 БИХАЋ                    1  
025 ГРАДАЧАЦ                    7  
042 МАГЛАЈ                    3  
044 ГРАЧАНИЦА                  38  
047 ЛУКАВАЦ                274  
049 СРЕБРЕНИК                755 2 
050 ТУЗЛА                316  
077 ЗАВИДОВИЋИ                  96 1 
079 ЖИВИНИЦЕ                418  
080 КАЛЕСИЈА                    6  
091 ТРАВНИК                    2  
093 ЗЕНИЦА                    5 1 
098 КЛАДАЊ                    4  
103 ВЛАСЕНИЦА                    1  
105 СРЕБРЕНИЦА                335  
114 ФОЈНИЦА                    6  
117 БРЕЗА                  11  
118 ИЛИЈАШ                888 2 
130 ХАЏИЋИ                  39  
131 ИЛИЏА                155  

133 
НОВИ ГРАД 
САРАЈЕВО                133  

135 ВОГОШЋА               651  

136 
ЦЕНТАР 
САРАЈЕВО                  49  

137 
СТАРИ ГРАД 
САРАЈЕВО                    5  

139 НОВО САРАЈЕВО                  27  

140 

НОВО САРАЈЕВО / 
ИСТОЧНО НОВО 
САРАЈЕВО                    1  

185 МИЛИЋИ                   16  
  МОБИЛНИ ТИМ                 235 6 
 УКУПНО                4483  

 
 
 
 
 
 



                                                          
 
ПРИЛОГ 3 
ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ УЛОЖЕНИ ЦЕНТРАЛНОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ БиХ И ИЗБОРНИМ КОМИСИЈАМА У ВЕЗИ 
СА ПОСТУПКОМ ЖРИЈЕБАЊА ЗА МЈЕСТА У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ 

ОДЛУКА 
ОИК-а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 

ОДЛУКА 
ЦИК-а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БиХ 

ОДЛУКА 
СУДА БиХ 

1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА РС ГЛАВНИ 
ОДБОР Б. ЛУКА 

ОИК Бос. 
Брод/ Брод 

05-1-07-5-
2274/08 од 
06.08.2008. 

Жалба на начин сспровођења 
жријебања, јер је ОИК на 
основу усменог објашњења 
ЦИК-а забранио СПРС-у да 
се такмичи за избор чланова 
БО 

Приговор се 
одбија као 
неоснован 01-
11-2/08 од 
07.08.2008. 

НЕ       

2 СНСД БАЊА ЛУКА 
ОИК 
Бос.Брод/ 
Брод 

06-1-07-5-
2263/08 од 
06.08.2008. 

Жалба на начин спровођења 
жријебања, јер је ОИК на 
основу усменог објашњења 
ЦИК-а забранио СНСД-у да 
се такмичи за избор чланова 
БО 

Приговор се 
одбија као 
неоснован-01-
11-1/08 од 
07.08.2008. 

ДА                     
Бр.01-399/08 
од 
08.08.2008. 

Жалба се 
одбија као 
неоснована-
21.08.2008. 

ДА-
22.08.2008. 

Жалба се 
одбија ИЖ-
35/08 од 
28.08.08.г 
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3 ПДП ГРАДСКИ ОДБОР 
БАЊА ЛУКА 

Градска 
изборна 
комисија      
Б. Лука 

06-1-07-5-
2280/08 од 
07.08.2008. 

Приговор на рад ГИК Бања 
Лука и неблаговремено 
обавјештавање пол. субјеката 
о достављању предлога за 
чланове и замјенике 
бирачких одбора, те да је 
ГИК под апсолутном 
контролом једне пол. партије 

Приговор се 
одбија као 
неоснован-07-
03-1/08-43 од 
11.08.2008. 

НЕ       

4 СДА ОО ЧЕЛИЋ ОИК Челић 
06-1-07-1-
2250/08 од 
07.08.2008. 

Приговор, јер им је ОИК 
Челић одбио захтјев о 
тонском и видео-снимању 
састанака ОИК Челић током 
поступка жријебања 

Приговор се 
одбија као 
неоснован 10-
0613/08 од 
18.08.2008. 

НЕ       

5 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА РС ГЛАВНИ 
ОДБОР Б. ЛУКА 

ОИК 
Бијељина 

05-1-07-5-
2285/08 од 
08.08.2008. 

Приговор на начин 
спровођења жријебања, јер 
им је ОИК на основу усменог 
објашњења ЦИК-а забранио 
да се такмиче за избор 
чланова БО 

Приговор се 
одбија као 
неоснован 
029Б-03-1-
053/08 од 
14.08.2008. 

НЕ            

6 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА РС ГЛАВНИ 
ОДБОР Б. ЛУКА 

ОИК 
Б.Шамац 

05-1-07-5-
2285/08 од 
08.08.2008. 

Приговор на начин 
спровођења жријебања, јер 
им је ОИК на основу усменог 
објашњења ЦИК-а забранио 
да се такмиче за избор 
чланова БО 

Приговор се 
одбија као 
неоснован 
20/2008 од 
09.08.2008. 

НЕ       
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7 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА РС ГЛАВНИ 
ОДБОР Б. ЛУКА 

ОИК 
Невесиње 

05-1-07-5-
2285/08 од 
08.08.2008. 

Приговор на начин 
спровођења жријебања, јер 
им је ОИК на основу усменог 
објашњења ЦИК-а забранио 
да се такмиче за избор 
чланова БО 

Приговор се 
одбија као 
неоснован 01-
03-17/08 од 
14.08.2008. 

НЕ       

8 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА РС ГЛАВНИ 
ОДБОР Б. ЛУКА 

ОИК 
Кнежево 

05-1-07-5-
2285/08 од 
08.08.2008. 

Приговор на начин 
спровођења жријебања, јер 
им је ОИК на основу усменог 
објашњења ЦИК-а забранио 
да се такмиче за избор 
чланова БО 

Приговор се 
одбија као 
неоснован 01-
20/08 од 
15.08.2008. 

НЕ       

9 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  

ОИК 
Невесиње 

05-1-07-5-
2286/08 од 
11.08.2008. 

Приговор на начин 
спровођења жријебања, јер 
му је ОИК на основу усменог 
објашњења ЦИК-а забранио 
да се такмичи за избор 
чланова БО у тој изборној 
јединици 

Одлука одбија 
се приговор 
као неоснован 
01-03-18/08 од 
14.08.2008. 

ДА 

Жалба се 
одбија као 
неоснована-
21.08.2008. 

НЕ   
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10 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  

ОИК 
Бијељина 

05-1-07-5-
2286/08 од 
11.08.2008. 

Приговор на начин 
спровођења жријебања, јер је 
ОИК на основу усменог 
објашњења ЦИК-а забранио 
СНСД-у да се такмичи за 
избор чланова БО у тој 
изборној јединици 

Одлука одбија 
се приговор 
као неоснован 
029Б-03-1-
053/08 од 
14.08.2008.г 

ДА 

Одлука којом 
се одбија 
жалба СНСД-
а као 
неоснована од 
28.08.2008. 

ДА-
01.09.08. 

ИЖ-36/08 
од 
04.09.2008. 
Жалба се 
одбија 

11 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  ОИК Шамац 

05-1-07-5-
2286/08 од 
11.08.2008. 

Приговор на начин 
спровођења жријебања, јер је 
ОИК на основу усменог 
објашњења ЦИК-а забранио 
СНСД-у да се такмичи за 
избор чланова БО у тој 
изборној јединици 

Приговор се 
одбацује као 
неблаговремен 
и непотпун 
25/08 од 
21.08.2008. 

ДА 

Одлука којом 
се одбија 
жалба СНСД-
а као 
неоснована од 
28.08.2008. 

ДА-
01.09.08. 

ИЖ-37/08 
од 
04.09.2008. 
Жалба се 
одбија 

12 СДП ОО ДОБОЈ ИСТОК ОИК Добој 
Исток 

05-1-07-5-
2344/08 од 
14.08.2008. 

Сумња у објективност рада 
чланова ОИК-а који нису 
изабрани у складу са 
Правилником ЦИК-а, а које 
поставила СДА 

Приговор се 
одбацује као 
неблаговремен 
и непотпун 
16/08 од 
19.08.2008. 

НЕ       
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13 СНСД ОО УГЉЕВИК ОИК 
Угљевик  

06-1-07-1-
2305/08 од 
15.08.2008.  

Приговор на локацију 
бирачког мјеста које је  
одредио ОИК Угљевик, јер се 
то БМ налази у згради у којој 
је сједиште ПДП-а и СРСРС-
а 

Усваја се 
приговор и 
мијења се 
локација БМ 
01-03-33/08 од 
18.08.2008. 

НЕ       
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ПРИЛОГ 4 

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ НА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

ОПШТИНСКА 
ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБ
Е 

ОДЛУКА      
ОИК 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 

ОДЛУКА  
ЦИК-а 

УЛОЖ
ЕНА 
¸¸ЖАЛ
БА 
СУДУ 
БиХ

ОДЛУКА 
СУДА 
БиХ 

1 СДПБиХ ОО 
КАЛЕСИЈА  ОИК КАЛЕСИЈА 

05-1-07-5-
2519-1-1/08 од 
28.08.2008. 

Жалба на рјешење 
ОИК Калесија о 
именовању 
предсједника и 
чланова БО на БМ 
Петровице Горње-
Читаоница Долина и 
Јегинов Луг 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

       

2 СДПБИХ ОО 
ПРИЈЕДОР ОИК ПРИЈЕДОР 

05-1-07-5-
2519-1-2/08 од 
02.09.2008. 

Приговор на избор 
предсједника БО, јер 
су добили само два 
мјеста предсједника 
БО, а савез СДА-СБиХ 
12 мјеста 

    

Сачињена 
службена 
забиљешка 
везано за 
обављени 
разговор са 
ОИК, из које је 
видљиво да је 
ОИК надлежан 
за поступање по 
приговору. 
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3 А-СДА ОО САНСКИ 
МОСТ ОИК САНСКИ МОСТ 

05-1-07-5-
2519-1-3/08 од 
03.09.2008. 

Жалба на закључак 
ОИК-а којим су 
одбили њихове 
предлоге спискова за 
БО у Санском мосту 

Закључак       
05-05-2-
1888/08 од 
20.08.2008 
којим се 
жалба одбија. 

        

4 
НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

ОИК КРЕШЕВО 
05-1-07-5-
2519-1-4/08 од 
03.09.2008. 

Приговор на 
именовања 
предсједника и 
чланова БО због 
неравномјерне 
заступљености 
политичких субјеката 
у поступку избора 

ДА-01-05-
140/08 од 
02.09.2008.г 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

5 ОО СНСД БОС. 
ГРАХОВО ОИК БОС.ГРАХОВО 

05-1-07-5-
2519-1-5/08 од 
04.09.2008. 

Приговор на рјешење 
и именовања 
предсједника, 
замјеника, чланова на 
БМ  

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

        

6 
НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

ОИК ИЛИЏА 
05-1-07-5-
2519-1-6/08 од 
04.09.2008. 

Приговор на рјешења 
о именовању бирачких 
одбора 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

        

7 КОАЛИЦИЈА СДУ-
ЛДС КОЊИЦ ОИК КОЊИЦ 

05-1-07-5-
2519-1-7/08 од 
04.09.2008. 

Приговор на рјешење 
и именовања 
предсједника, 
замјеника, чланова на 
БМ  

Рјешење 01-
15/08 од 
03.09.2008.  
којим се 
приговор 
одбија као 
неоснован 
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8 СДА ОО СДА 
ГЛАМОЧ ОИК ГЛАМОЧ 

05-1-07-5-
2519-1-8/08 од 
04.09.2008. 

Приговор на 
одређивање састава 
БО за мобилни тим 

ДА-15-05/08 
од 29.08.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

9 СНСД ОО ГЛАМОЧ ОИК ГЛАМОЧ 
05-1-07-5-
2519-1-9/08 од 
04.09.2008. 

ЦИК НЕМА  

ДА-16-05/08 
од 29.08.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

10 
ЗАВИЧАЈНИ 
СОЦИЈАЛДЕМО-
КРАТИ ОО ГЛАМОЧ 

ОИК ГЛАМОЧ 
05-1-07-5-
2519-1-10/08 
од 04.09.2008. 

Приговор на распоред 
политичких субјеката 
у БО 

ДА-17-05/08 
од 29.08.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

11 А-СДА ОО ГОРЊИ 
ВАКУФ/УСКОПЉЕ 

ГОРЊИ 
ВАКУФ/УСКОПЉЕ 

05-1-07-5-
2519-1-11/08 
од 05.09.2008. 

Приговор јер у 
Одлуци ОИК-а о 
именовању БО међу 
члановима нема 
њихових активиста 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

ДА 

Одлука од 
18.09.2008.  
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 
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12 СТРАНКА ЗА БиХ ОИК ГОРЊИ 
ВАКУФ/УСКОПЉЕ 

05-1-07-5-
2519-1-12/08 
од 08.09.2008. 

Приговор јер је ОИК 
направио грешку и 
ХДЗ-у, СДА, СДП, 
БОСС и СБиХ дао 
више мјеста у БО него 
што је договорено 
између пол. партија 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

ДА 

Одлука од 
18.09.2008.  
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 

    

13 
НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

ОИК КОЊИЦ 
05-1-07-5-
2519-1-13/08 
од 08.09.2008. 

Приговор на Одлуку о 
именовању БО  

Рјешење бр: 
01-16/08 
којим се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

14 БПС СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ ОИК КОЊИЦ 

05-1-07-5-
2519-1-14/08 
од 08.09.2008. 

Приговор на Одлуку о 
именовању БО у 
случају Амеле и 
Фехима Хакета, Азире 
Соколовић, Недима 
Балића, Елвира 
Ајановића  

Рјешење 
бр:01-16/08 
којим се 
приговор у 
једном дијелу 
уважава, а у 
једном се 
одбија као 
неоснован 
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15 ХДЗ ОО ВИТЕЗ ОИК ВИТЕЗ 
05-1-07-5-
2519-1-15/08 
од 08.09.2008. 

Приговор јер је од 143 
именованих чланова 
БО 80 бошњачке 
националности, а 63 
хрватске што не 
одговара попису 
становништва из 1991. 

ДА 
 Рјешење 
бр.31/08 од 
12.9.2008. 
којим се 
приговор ХДЗ 
одбија као 
неоснован 

        

16 СТРАНКА ЗА БиХ ОО 
САНСКИ МОСТ ОИК САНСКИ МОСТ 

05-1-07-5-
2519-1-16/08 
од 09.09.2008. 

Приговор се односи на 
именовање чланова 
БО испред ОИК-а, јер 
су сви активни 
чланови СДА 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

        

17 
КОАЛИЦИЈСКА 
ЛИСТА ХДЗБиХ И 
ХДЗ 1990 

ОИК ГОРЊИ 
ВАКУФ/УСКОПЉЕ 

05-1-07-5-
2519-1-17/08 
од 09.09.2008. 

Приговор јер је 
приликом именовања 
преферирала странке 
са бошњачким 
предзнаком 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

ДА 

Одлука од 
18.09.2008.  
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 
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18 ХДЗ 1990 ОИК УСОРА 
05-1-07-5-
2519-1-18/08 
од 09.09.2008. 

Приговор на поступак 
жријебања и 
именовања БО 

ДА-65/08 од 
09.09.2008. 
којом се 
одбацује 
приговор као 
недопуштен, 
непотпун, 
неразумљив, 
неблаговреме
н и поднесен 
од 
неовлашћеног 
лица 

        

19 СНСД ОО ЉУБИЊЕ ОИК ЉУБИЊЕ 
05-1-07-5-
2519-1-19/08 
од 09.09.2008. 

Жалба на рјешење 
ОИК Љубиње о 
именовању 
предсједника и 
чланова БО  

ДА-01-14/08 
од 9.9.2008. 
којом се 
жалба 
одбацује као 
неблаговреме
на 

        

20 
НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

ОИК ЧЕЛИЋ 
05-1-07-5-
2519-1-20/08 
од 09.09.2008. 

Приговор на рјешење 
ОИК-а о именовању 
чланова БО 

ДА-24-09-
13/08 од 
11.09.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

21 
ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА ЗА 
ПОУГАРЈЕ 

ОИК ДОБРЕТИЋИ 
05-1-07-5-
2519-1-21/08 
од 10.09.2008. 

Приговор на рјешење 
ОИК-а о именовању 
чланова БО 

    ОИК поступа по 
овом предмету     
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22 
ПЕНЗИОНЕРСКА 
СТРАНКА РС ОО 
ПАЛЕ 

ОИК ПАЛЕ 
05-1-07-5-
2519-1-22/08 
од 10.09.2008. 

Приговор на 
именовање чланова 
БО у мјестима 
Боговићи и Доња 
Љубогошта 

ДА-17/08 од 
5.9.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

23 СБиХ ОО САНСКИ 
МОСТ ОИК САНСКИ МОСТ 

05-1-07-5-
2519-1-23/08 
од 10.09.2008. 

Приговор на 
именовање чланова 
БО у Санском Мосту 

ДА-05-05-3-
2102/08 од 
9.9.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

24 А-СДА САНСКИ 
МОСТ ОИК САНСКИ МОСТ 

05-1-07-5-
2519-1-24/08 
од 10.09.2008. 

Приговор на закључак 
ОИК С. Мост којим су 
њихови предлози за 
чланове БО одбијени 
као неблаговремено 
поднесени 

ДА-05-05-3-
2102/08 од 
9.9.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неблаговреме
н 

        

25 ДЕПОС ОИК БИЈЕЉИНА 
05-1-07-5-
2519-1-25/08 
од 12.09.2008. 

Обавјештење о 
неправилностима 
приликом именовања 
чланова БО 

ДА-029Б-03-
1-108/08 од 
11.09.2008. 
којом се 
одбацује као 
неблаговреме
н 

ДА 029Б-03-
1-110/08 од 
12.09.2008. 

 Одлука од 
24.09.2008. 
којом се одбија 
као неоснована 
жалба ДЕПОС-а  
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26 ХДЗ ОО ЛИВНО ОИК ЛИВНО 
05-1-07-5-
2519-1-26/08 
од 15.09.2008. 

Приговор на Одлуку о 
именовању БО на БМ 
Ново насеље 1А у 
ССШ С.С.Крањчевић 
јер је именовано лице 
које није пунољетно 

    

Прослијеђено 
ОИК на 
надлежност 
22.09.2008. 

    

27 БПС СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ ОИК ЛУКАВАЦ 

05-1-07-5-
2519-1-27/08 
од 17.09.2008. 

Приговор на 
расподјелу бирачких 
мјеста јер су мјеста 
предсједника БО 
највише добили СДА, 
СДП, СБиХ и 
независни кандидати 

    

Прослијеђено 
ОИК на 
надлежност 
22.09.2008. 

    

28 ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ ОИК ОШТРА ЛУКА 

05-1-07-5-
2519-1-28/08 
од 17.09.2008. 

Приговор на поступак 
жријебања за чланове 
БО у просторијама 
Општине Оштра Лука 

ДА 031-18/08 
од 15.09.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

29 

ХДЗ 1990 И 
ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА ХДЗ 
1990, ХСС-НХИ ОО 
ЖЕПЧЕ 

 ОИК ЖЕПЧЕ 
05-1-07-5-
2519-1-29/08 
од 17.09.2008. 

Приговор на 
именовање чланова 
БО 

ДА Л-23/08 од 
16.09.2008. 

ДА 04-11/08 
од 
17.09.2008. 

Одлука од 
02.10.2008.  
којом се жалба 
одбија као 
неоснована 

    

30 

РАДИКАЛНА 
СТРАНКА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ОО ДОБОЈ 

ОИК ДОБОЈ 
05-1-07-5-
2519-1-30/08 
од 17.09.2008. 

Не виде се из Одлуке 
ОИК-а наводи 
приговора 

ДА 01-031-1-
45/08 од 
16.09.2008.г 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неблаговреме
н 
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31 

НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК ОО 
В.КЛАДУША 

ОИК В.КЛАДУША 
05-1-07-5-
2519-1-31/08 
од 18.09.2008. 

Приговор на 
именовање 
предсједника  и  
чланова БО  

ДА 01-05-205-
59/08 од 
20.9.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неблаговреме
н 

ДА 
22.09.2008. 

 Одлука од 
01.10.2008. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована   

ДА 
03.10.20
08. 

ИЖ-47/08 
од 
13.10.2008. 

32 

ГРАЂАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 
СРЕБРЕНИК 

ОИК СРЕБРЕНИК 
05-1-07-5-
2519-1-32/08 
од 18.09.2008. 

Приговор на 
именовање бирачких 
одбора на БМ Доњи 
Сребреник и 
Бабуновићи 

ДА 29/08 од 
13.08.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
непотпун 

ДА25/08 од 
09.09.2008. 

ДА 84/08 од 
29.09.2008. 
којом се уважава 
жалба ГДС, а 
приговор  се 
одбија као 
неоснован 

    

33 ДНЗ БиХ 
УСТИКОЛИНА 

ОИК ФОЧА-
УСТИКОЛИНА 

05-1-07-5-
2519-1-33/08 
од 19.09.2008. 

Жалба на рјешење 
ОИК-а о именовању 
бирачких одбора 

Рјешење ОИК 
02-05-2092-
1/08 од 15.-
09.2008. и 
изјашњење на 
жалбу 

ДА 06-05-
2092/08 од 
09.09.2008. 

Одлука од 
02.10.2008.  
којом се жалба 
одбија као 
неоснована 

/ / 

34 СДП БИХ-ОО 
ТРНОВО ОИК ТРНОВО 

05-1-07-5-
2519-1-34/08 
од 19.09.2008. 

Приговор на допунско 
рјешење о именовању 
чланова  БО и 
њиховох замјеника  

ДА 01-05-
38/08 од 
16.09.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 
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35 
ФИКРЕТ ДУКИЋ 
НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 

ОИК В.КЛАДУША 
05-1-07-5-
2519-1-35/08 
од 21.09.2008. 

Жалба на рад ОИК-а 
Велика Кладуша 

ДА 01-05-
214/08 од 
23.09.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
неблаговреме
н 

ДА-путем 
ОИК и 
изјашњење 
ОИК-а на 
жалбу 01-
05-214-2/08 
од 25.9.2008. 

 Одлука од 
01.10.2008. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована   

ДА 
04.10.20
08. 

ИЖ-48/08 
од 
13.10.2008. 

36 ХДЗБиХ 
НАРОДНА СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

05-1-07-5-
2519-1-36/08 
од 21.09.2008. 

Приговор на рад 
Комисије за обуку 
бирачких одбора 

Рјешење 
бр.01-42/08 од 
20.9.2008. 
којим се 
приговор 
одбија као 
непотпун 

        

37 ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА ЈАЈЦЕ 

САВЕЗ СДА-
СТРАНКА ЗА БиХ 

05-1-07-5-
2519-1-37/08 
од 25.09.2008. 

Приговор због 
непоштовања 
резултата жријебања 
п.субјеката 

Рјешење 01-
25/08 од 
29.09.2008. 
којом се 
приговор 
Хрватске 
коалиције 
одбацује као 
неоснован 

        

38 СНСД БОСАНСКО 
ГРАХОВО 

ОИК БОСАНСКО 
ГРАХОВО 

05-1-07-5-
2519-1-38/08 
од 04.10.2008.  

Приговор на ОИК 
Босанско Грахово због 
недостављања 
рјешења о бирачком 
одбору 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

        



 135 

39 ЕКРЕМ КАЉАНАЦ ОИК СТАРИ ГРАД 
05-1-07-5-
2519-1-39/08 
од 04.10.2008. 

Жалба на мијењање 
чланова  на БМ 
Логавина 2-БМ 
137А039 - упућена 
жалба ОИК-у 

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

        

40 ПДП РОГАТИЦА СРС ДР.ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ  

05-1-07-5-
2519-1-40/08 
од 05.10.2008. 

ОИК извршио измјене 
већ именованог члана 
БО  

ОИК донио 
Одлуку по 
приговору 

        

41 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 
05-1-07-5-
2519-1-41/08 
од 05.10.2008. 

Приговор јер је за 
предсједника БО 
именована Емина 
Штркљевић, која је у 
сукобу интереса јер је 
кандидат СДП за ОВ 

ДА 02-60/08 
од 05.10.2008.          

42 
ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО 
ХЕРЦЕГ-БОСНЕ 

ИК ГРАД МОСТАР 
05-1-07-5-
2519-1-42/08 
од 05.10.2008. 

Приговор на 
именовање Аднина 
Хасића за 
предсједника на БМ 
154А002 

ДА 15-07-832-
66-1/08 од 
05.10.2008. 

        

43 ХДЗ 1990 МОСТАР ИК ГРАД МОСТАР 
05-1-07-5-
2519-1-43/08 
од 09.10.2008. 

Приговор на замјену 
БО 156А015А и 
156А015Б 

ДА 15-07-832-
68-1/08 од 
05.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 
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44 ХДЗ 1990 МОСТАР ИК ГРАД МОСТАР 
05-1-07-5-
2519-1-44/08 
од 09.10.2008. 

Приговор на 
именовање члана БО 
јер је госпођа супруга 
кандидата са листе на 
Локалним изборима 

ДА 15-07-832-
70-1/08 од 
05.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

45 ХСПБиХ БРАНКО ЛАНДЕК 
05-1-07-5-
2519-1-45/08 
од 09.10.2008. 

Приговор на г. 
Ландека који је био 
члан БО испред ХСП 
БиХ, али због 
непристрасног рада 
странка је одлучила да 
одустане од предлога 
за именовање г. 
Ландека за члана БО 

ДА Рјешење 
бр.15-07-832-
54-2/08 од 
04.10.2008. 
којим се 
разрјешава 
Бранко 
Ландек 

        

46 ХДЗ 1990 МОСТАР ИК ГРАД МОСТАР 
05-1-07-5-
2519-1-46/08 
од 09.10.2008. 

Приговор јер је ИК 
именовао за члана БО 
сина носиоца листе 

ДА 15-07-832-
69-1/08 од 
05.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 

                                              
 
ПРИЛОГ 5 
ПРИГОВОРИ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА УЛОЖЕНИ ЦЕНТРАЛНОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ БиХ НА КРШЕЊЕ ЧЛАНА 16.14 ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БиХ 
(ПЛАЋЕНО ПОЛИТИЧКО ОГЛАШАВАЊЕ) 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ НАВОДИ ПРИГОВОРА ОДЛУКА ЦИК-а УЛОЖЕНА 

ЖАЛБА ОДЛУКА СУДА 

1 ХДЗБиХ 

НАРОДНА 
СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

05-1-07-5-1782/08 
од 23.06.2008. 

Приговор јер је НС Радом за 
бољитак на зиду робне куће 
Диона у Широком Бријегу 
окачила џамбо плакат странке 

Одлука од 04.09.2008. којом 
се приговор одбија као 
неоснован (послана 
19.09.2008.г)                  

ДА 
24.09.2008. 

ИЖ-44/08 од 
02.10.2008. 
којом се 
жалба одбија 

2 СНСД ОО ДОБОЈ СДС ОО Добој 05-1-07-5-2257/08 
од 05.08.2008. 

Приговор, јер је умјесто јавне 
молитве у Храму пресвете 
Богородице за Р.Караџића 
одржан пред. скуп и страначка 
промоција СДС-а  и ако изб. 
кампања није почела 

Одлука ЦИК-а од 21.08.2008. 
којом се приговор СНСД ОО 
Добој одбија као неоснован 

ДА 
29.08.08. 

ИЖ-38/08 од 
04.09.2008. 
којом се 
жалба одбија 

3 СДС ОО ДОБОЈ 
Дневни лист 
"Фокус" и "Глас 
Српске" 

05-1-07-5-2353/08 
од 15.08.2008. 

Здравко Милићевић-предсједник 
ООСНСД и Рајко Васић-
ген.секретар, у та два дневна 
листа износе неистине о СДС-у и 
позивају да се гласа за Зорана 
Лазића, кандидата СНСД-а за 
начелника Добоја 

 Одлука којом се одбија као 
неоснован приговор СДС-а 
ОО Добој од 28.08.2008. 
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4 СДС ОО ДОБОЈ СНСД ОО 
ДОБОЈ 

05-1-07-5-2321/08 
од 12.08.2008. 

Приговор јер је предсједник ОО 
СНСД Добој сазвао предизборни 
скуп у мјесту Бољанић у Дому за 
културу гдје је промовисан и 
Здравко Миличевић-кандидат 
СНСД-а за начелника Добоја 

 Одлука којом се одбија као 
неоснован приговор СДС-а 
ОО Добој од 04.09.2008. 

    

5 

ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ 
ОО БОСАНСКИ 
БРОД 

НАРОДНА 
СТРАНКА 
(ПОКРЕТ ЗА 
БРОД) 

05-1-07-5-2328/08 
од 13.08.2008. 

Приговор на иступање 
предсједника странке Данила 
Броћила и Миленка Пантића, 
носиоца листе Народне странке 
(Покрет за Брод) у емисији Радио 
Брода, гдје су грубо вријеђали 
неке политичке странке 

Одлука ЦИК-а од 16.10.2008. 
којом се приговор одбија као 
неоснован 

    

6 СНСД ОО УГЉЕВИК СДС 05-1-07-5-2234/08 
од 14.08.2008. 

Приговор на кршење Изборног 
закона БиХ од начелника 
општине Василија Перића-
активисте СДС-а, тако што 
грађанима дијели предизборно 
писмо сугеришући за кога да 
гласају 

 Одлука којом се одбија као 
неоснован приговор СНСД-а 
ОО Угљевик од 04.09.2008. 

    

7 
ЈП ТЕЛЕВИЗИЈА 
КАНТОНА 
САРАЈЕВО 

НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК   

05-1-07-5-2366/08 
од 15.08.2008. 

Приговор на иступање Мује 
Делибеговића-уредника Инфо 
програма ТВСА и носиоца листе 
за ОВ Н. Град против 
руководства ТВ Кантона Сарајево 
у сврху промоције НС Радом за 
бољитак 

Обавјештење ТВСА од 
03.09.2008. да иступање НС 
Радом за бољитак није 
плаћено политичко 
оглашавање 
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8 СДА ИЗВРШНИ 
ОДБОР БИХАЋ 

СДП ОО 
БИХАЋ 

05-1-07-5-2354/08 
од 15.08.2008. 

Приговор због  кршења правила 
јавног оглашавања прије изб. 
кампање од СДП ОО Бихаћ-
излијепљени постери начелника 
Хамдије Липовача 

Одлука од 18.09.2008. којом 
се приговор одбија као 
неоснован 

    

9 МУСТАФА 
КАРАХМЕТ  

ЛДСБиХ И 
СДУБиХ 

05-1-07-5-2432/08 
од 21.08.2008. 

Наводи да су у насељу Швракино 
село општина Н. град 
полијепљени плакати Коалиције 
ЛДСБиХ и СДУБиХ 

Приговор архивиран, јер не 
постоји адреса подносиоца 
приговора, нити валидни 
докази 

    

10 МАРКО ГРАБОВАЦ-
НЕЗАВ.КАНДИДАТ 

ДНЕВНИ 
ЛИСТ-ГЛАС 
СРПСКЕ-БОРО 
МИЛОШЕВИЋ-
СОЦ.ПАРТИЈА 
Б.БРОД 

05-1-07-5-2411/08 
од 21.08.2008. 

Приговор на објављени чланак у 
којем Боро Милошевић, 
Социјалистичка партија, износи 
планове и предвиђања његове 
странке за предстојеће изборе 

Одлука од 09.09.2008. којом 
се приговор одбија као 
неоснован  

    

11 СДА ОО 
ЈАБЛАНИЦА 

СТРАНКА ЗА 
БиХ ОО 
ЈАБЛАНИЦА 

05-1-07-5-2441/08 
од 22.08.2008. 

Приговор на чланак у ''Авазу'', у 
којем челници СБиХ оптужују и 
клевећу активисте СДА с циљем 
промовисања своје странке 

Одлука од 18.09.2008. којом 
се приговор одбија као 
неоснован 

    

12 АНОНИМНО 

МИРОСЛАВ 
РАДАНОВИЋ -
НЕЗАВИСНИ 
КАНД. ИЗ 
ДЕРВЕНТЕ 

05-1-07-5-2434/08 
од 22.08.2008. 

Приговор на изјаву именованог у 
новинама "Дервентски лист" 
(ратнохушкачки текст) 

Приговор архивиран, јер не 
постоји адреса подносиоца 
приговора, нити валидни 
докази 
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13 

САВЕЗ СРПСКИХ 
СТРАНАКА 
ОПШТИНЕ 
СРЕБРЕНИЦА 
(СДС,ПДП,СПРС) И 
ДЕМОКРАТСКИ 
НАРОДНИ САВЕЗ 

СНСД ОО 
СРЕБРЕНИЦА 

05-1-07-5-2494/08 
од 27.08.2008. 

Приговор на Радомира 
Павловића, предсједника ОО 
СНСД, јер је на РТВ Прима 
(Бајина Башта) износио клевете и 
лажи о њиховим странкама и то 
прије изборне кампање, те да су 
за то 15-минутно представљање 
платили 3000 динара 

Одлука од 04.12.2008. којом 
се приговор одбија као 
неоснован  

ДА 

ИЖ-41/09 од 
02.10.2008, 
жалба се 
уважава и 
предмет враћа 
ЦИК-у на 
поновно 
одлучивање;     
ИЖ-128/08 од 
22.12.2008. 
којом се 
жалба одбија 

14 

СТРАНКА ЗА БиХ И 
СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА/ 
УМИРОВЉЕНИКА 
ЧЕЛИЋ   

СДА ЧЕЛИЋ 05-1-07-5-2529/08 
од 29.08.2008. 

Приговор на незаконито 
понашање СДА Челић јер су у 
МЗ Ратковићи одржали јавну 
трибину на којој су се 
мјештанима, у име СДА, 
обратили Сеад Муминовић, 
Хасан Медић и  Амел, Механовић 
те су на скупу обећавали 
асфалтирање путева и дијелили 
пропагандни материјал 

Одлука од 01.10.2008. којом 
се приговори одбијају као 
неосновани 

    

15 
СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА 
УМИРОВЉЕНИКА 

СДА ЧЕЛИЋ 05-1-07-5-2529/08 
од 29.08.2008. 

Приговор на СДА Челић јер су у 
МЗ Ратковићи одржали јавну 
трибину на којој су се 
мјештанима, у име СДА, 
обратили Сеад Муминовић, 
Хасан Медић и  Амел Механовић, 
те су на скупу обећавали 
асфалтирање путева и дијелили 
пропагандни материјал 

Одлука од 01.10.2008. којом 
се приговори одбијају као 
неосновани 
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16 СДС ОО ДОБОЈ  СНСД ДОБОЈ 05-1-07-5-2518/08 
од 29.08.2008. 

29.08-Приговор на понашање 
предсједника СНСД ОО Добој, 
јер је дијелио летке у којима 
пише да ће грађани бити 
кажњени затвором ако не буду 
гласали за СНСД; Приговор  на 
ОО СНСД Добој-Центар за 
комуникације у седмичном листу 
"Глас комуне" платио двије 
стране куцаног текста као 
закупљен простор, а с циљем 
промовисања СНСД-а      

Одлука од 18.09.2008.којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

    

17 РАДЕ ГВЕРО-СДС СНСД 
ГЛАМОЧ 

05-1-07-5-2516/08 
од 29.08.2008. 

Приговор на организовање 
предизборног скупа СНСД ОО 
Гламоч у мјесту Хасићи, те су 
лијепили плакате  чиме је 
прекршен члан 16.14 став 3.ИЗ 
БиХ 

 Одлука од 24.09.2008. којом 
се као неоснован одбија 
приговор СДС Гламоч  

    

18 
НАРОДНА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА СРБАЦ 

СНСД 05-1-07-5-2584/08 
од 03.09.2008. 

Приговор да је активиста СНСД-а 
и општински службеник Нинко 
Гужвић на својој кући поставио 
плакат СНСД-а 

Одлука од 24.09.2008. којом 
се као неоснован одбија 
приговор НДС ОО Србац 

    

19 ОО ГДС СРЕБРЕНИК 

 СКУП У 
МЈЕСНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
ПОТПЕЋ 

05-1-07-5-2609/08 
од  04.09.2008. 

Оглашавање поводом заказаног 
скупа у МЗ Потпећ-општина 
Сребреник 

Обавјештење од 10.09.2008. 
ОО ГДС Сребреник да је скуп 
у МЗ плаћено политичко 
оглашавање 
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20 

НАРОДНА 
ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА БАЊА 
ЛУКА 

СНСД 05-1-07-5-2617/08 
од 05.09.2008. 

Приговор због постављања 
предизборних плаката СНСД-а у 
парку Младен Стојановић 

Одлука од 26.09.2008. којом 
се приговор одбија као 
неоснован  

    

21 СДС ДОБОЈ СНСД ДОБОЈ 05-1-07-5-2632/08 
од 05.09.2008. 

Приговор да су уз аутопут М-17 
излијепљени плакати СНСД-а 

Одлука од 20.11.2008. којом 
се приговор одбија као 
неоснован  

    

22 СДП ОО ЛУКАВАЦ СДА ОО 
ЛУКАВАЦ 

05-1-07-5-2630/08 
од 08.09.2008. 

Приговор јер су активисти СДА 
ОО Лукавац дијелили грађанима 
вактије поводом Рамазана а уз то 
су сугерисали да гласају за њих 

Одлука од 26.09.2008. којом 
се одбија као неоснован 
приговор 
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ПРИЛОГ 6 
 

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ  У ПЕРИОДУ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ - НАДЛЕЖНОСТ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ 

  ПОДНОСИЛАЦ ПРИГОВОРА СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ 

ОДЛУКА ОИК-
а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 

ОДЛУКА ЦИК-
а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БиХ 

ОДЛУКА 
СУДА БИХ

1 
СТРАНКА 
ПЕНЗИОН.УМИРОВЉЕНИКА ОО 
КЛАДАЊ 

СТРАНКА 
УДРУЖЕЊА 
ПЕНЗИОНЕРА 
КЛАДАЊ 

05-1-07-5-
2634-1-2/08 
од 
08.09.2008. 

Приговор јер их 
клевећу, каљају углед и 
стечено повјерење те да 
предсједник Садик 
Чамџић дијели проглас 
којим их вријеђа 

/ / 

Одлука од 
24.09.2008. којом 
се одбијају као 
неосновани 
приговори СПУ 
Кладањ 

ДА 21/08 од 
27.09.2008. 

Рјешење 
Суда Би
број: ИЖ
46/08 о
07.10.2008.
којим 
жалба  
одбија 
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2 БОСС-БОСАНСКА СТРАНКА ОО 
СРЕБРЕНИК 

СДА ОО 
СРЕБРЕНИК И 
ОПШТИНСКИ 
НАЧЕЛНИК 

05-1-07-5-
2634-1-3/08 
од 
08.09.2008. 

Приговор на понашање 
општинског начелника, 
који је кандидат СДА, 
због малверзација 
према осталим 
странкама 

ДА 79/08 од 
29.09.2008.г 
којом се одбацује 
приговор због 
ненадлежности; 
Одлука ОИК од 
16.10.2008. 

ДА-жалба од 
02.10.2008.*ДА 
жалба од 
21.10.2008. 

Одлука од 
09.10.2008. којом 
се уважава жалба 
и предмет враћа 
ОИК на поновни 
поступак; 
Одлука од 
20.11.2008. 

ДА 
26.11.2008; 
Изјашњење 
ЦИК-а Суду 
БиХ од 
02.12.2008. 

Рјешење 
Суда Би
број: ИЖ
125/08 о
03.12.2008.
којим 
жалба  
одбија 

3 СНСД ОО Б.НОВИ/НОВИ ГРАД 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА НОВИ 
ГРАД 

05-1-07-5-
2634-1-5/08 
од 
10.09.2008. 

Приговор јер су им 
активисти  СП-а 
прелијепили њихове 
плакате  

ДА 28/08 од 
09.09.08. којом се 
приговор усваја 
и изриче се 
новчана санкција 
СП од 1000 КМ 

ДА 19/08 од 
13.09.2008.г 

Одлука  од 
24.09.2008. којом 
се одбија као 
неоснована 
жалба СП Нови 
Град 

ДА 27/08 од 
03.10.2008. 

Рјешење 
Суда Би
број: ИЖ
50/08 о
16.10.2008.
којим 
жалба  
одбија 

4 СНСД 
ХРВАТСКА 
СЕЉАЧКА 
СТРАНКА 

05-1-07-5-
2634-1-6/08 
од 
10.09.2008. 

Приговор на понашање 
Ивана Крндеља, 
предсједника, због 
неистина изнесених у 
новинском чланку 

/ / 

Одлука од 
01.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ   



 145 

5 АБИД КАЛКАН-ДНЗБиХ СЕАД ТАФРО -
НЕЗ.КАНДИДАТ 

05-1-07-5-
2634-1-8/08 
од 
10.09.2008. 

На ТВ Горажде у 
емисији су заједно 
гостовали и г. Тафро је 
тражио да водитељ 
њега избаци или ће га 
он физички 
ликвидирати 

/ / 

ДА од 
20.11.2008. којом 
се жалба одбија 
као неоснована 

НЕ   

6 СДА ОО ДОБОЈ ИСТОК А-СДА ОО ДОБОЈ 
ИСТОК 

05-1-07-5-
2634-1-14/08 
од 
12.09.2008. 

Приговор јер су ставили 
своје плакате на згради 
у којој су смјештени 
органи државне власти 

ДА 038-1/08 од 
12.09.2008. којом 
се наређује А-
СДА да скине 
плакате 

ДА /А-сда 
13/08 од 
12.09.08.г 

Одлука од 
24.09.2008. којом 
се одбија као 
неоснована 
жалба А-СДА 

НЕ   

7 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА  
ОО НОВИ ГРАД СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-24/08 
од 
15.09.2008. 

Приговор на 
прељепљивање плаката 
и сарадњу неких 
чланова ОИК-а са 
СНСД 

ДА 31/08 од 
12.09.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
неблаговремен 

ДА-СП Н.Град 

Одлука од 
24.09.2008. којом 
се одбија као 
неоснована 
жалба СП Нови 
Град 

НЕ   

8 
СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА/УМИРОВЉЕНИКА 
ОО КЛАДАЊ 

СТРАНКА 
УДРУЖЕЊА 
ПЕНЗИОНЕРА 
КЛАДАЊ 

05-1-07-5-
2634-1-26/08 
од 
16.09.2008. 

На промотивном скупу 
у Кривојевићима 
износили клевете на 
Ејуба Чамџића 

/ / 

Одлука од 
09.10.2008.г 
којом се 
приговори 
одбацују као 
недопуштени 

НЕ   
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9 СНСД  ОО БИЈЕЉИНА СДС ОО БИЈЕЉИНА 

05-1-07-5-
2634-1-32/08 
од 
18.09.2008. 

Приговор јер је Панто 
Лукић активиста СДС-а 
у Трњацима уништио 
плакате СНСД-а 

ДА029Б-03-1-
124/08 од 
17.09.2008.гкојом 
се приговор 
усваја и СДС 
обавезује да 
уплати  износ од 
1.000,00 КМ 

ДА 01-02-
230/08 од 
19.09.2008.г 

Одлука од 
26.09.2008. којом 
се одбија као 
неоснована 
жалба СДС 

НЕ   

10 СДА ЦАЗИН  А-СДА ЦАЗИН 

05-1-07-5-
2634-1-33/08 
од 
18.09.2008. 

Приговор јер их је А-
СДА у саопштењу за 
јавност изнијела грубе 
увреде 

/ / 

Одлука ЦИК-а  
од 02.10.2008. 
којом се 
приговор СДА 
Цазин одбија као 
неоснован 

НЕ / 
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11 РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА 
КОМУНИКАЦИЈЕ ТВ ВИКОМ 

05-1-07-5-
2634-1-34/08 
од 
19.09.2008. 

Просљеђивање 
програма ТВ Виком на 
надлежност ЦИК-у због 
емитованог програма на 
ТВ Виком, чији је 
власник кандидат за 
изборе 

/ / 

Одлука од 
02.10.2008. којом 
се уклања име 
В.Перића са 
листе Српске 
напредне странке 
РС и изриче му 
се новчана казна 
у износу од 
10.000,00 КМ  

ДА 

Рјешење 
Суда Би
број: ИЖ
49/08 о
13.10.2008.
којим 
жалба 
одбија 

12 СДС ОО ПРЊАВОР СНСД ПРЊАВОР 

05-1-07-5-
2634-1-39/08 
од 
19.09.2008. 

Приговор јер је Ђуро 
Бунић, директор ЈП 
Водовод, наредио да се 
уз рачуне за воду 
доставља летак у коме 
се клевеће СДС 

/ / 

Одлука од 30.10. 
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 

НЕ   
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13 СНСД ОО ЛОПАРЕ СДС ОО ЛОПАРЕ 

05-1-07-5-
2634-1-40/08 
од 
19.09.2008. 

Приговор јер су 
активисти СДС-а 
уништили плакате 
СНСД-а који су се 
налазили на сајли код 
старе школе и 
поставили своје 

Закључак 054/1-
53-2/08 од 
19.9.2008. којим 
се приговор 
одбацује као 
непотпун; 
Послије 
пон.поступка 
Рјешење 054/1-
53-12/08 од 
09.10.2008. којим 
се приговор 
одбија као 
неоснован  

ДА-СНСД 
20/09 од 
21.09.2008. 

Одлука од 
01.10.2008. којом 
се жалба уважава 
и закључак ОИК 
поништава и 
предмет враћа на 
поновни 
поступак 

НЕ   

14 СДА ОО ГРАЧАНИЦА СДП ОО 
ГРАЧАНИЦА 

05-1-07-5-
2634-1-42/08 
од 
22.09.2008. 

Пријава због 
постављања 
промотивног 
материјала-џамбо 
плаката на домовима 
културе 

ДА 01-05-
5731/08 од 
23.9.2008. којом 
се одбацује као 
непотпун 
приговор СДА 

НЕ 

ДА од 
30.10.2008. којом 
се жалба одбија 
као неоснована 

НЕ   

15 СДА ОО ЈАБЛАНИЦА СБиХ ЈАБЛАНИЦА 

05-1-07-5-
2634-1-69/08 
од 
26.09.2008. 

Приговор на 
постављање плаката на 
складиште ЈП "ЕПБиХ" 
и на дрвеће у кругу те 
фирме 

ДА 02-07-2011-
2/08 од 25.9.2008. НЕ 

ДА од 
20.11.2008. којом 
се жалба одбија 
као неоснована 

НЕ   
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16 КЛУБ ОДБОРНИКА СДА У СО 
ФОЧА СНСД  

05-1-07-5-
2634-1-75/08 
од 
29.09.2008. 

Пријава јер је Додик на 
предизборном скупу 
вријеђао Бошњаке и 
исламска вјерска 
обиљежја 

    

Одлука од 
26.11.2008. којом 
се као неоснован 
одбија поднесак 
клуба одбор. 
СДА Фоча 

НЕ   

17 СНСД ОО ДОБОЈ СДС ОО ДОБОЈ 

05-1-07-5-
2634-1-83/08 
од 
30.09.2008. 

Приговор на Обрена 
Петровића-СДС јер је 
на сједници СО Добој  
изнио грубе клевете на 
Здравка Миличевића-
СНСД 

    

Одлука од 
11.12.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован  

НЕ   

18 СНАГА БОСНЕ СДА-СБиХ 

05-1-07-5-
2634-1-87/08 
од 
30.09.2008. 

Приговор јер користе 
језик мржње и вријеђају / / 

Одлука од 
11.12.2008.гкојом 
се приговор 
одбија као 
неоснован  

НЕ / 
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19 ХДЗ ОО КУПРЕС ХСС КУПРЕС 

05-1-07-5-
2634-1-99/08 
од 
02.10.2008. 

Приговор јер је у 
отвореној емисији на 
Радио-станици Купрес 
Бланка Магаш-ХСС- 
вријеђала начелника 
Стјепана Херцега  

/ / 

Одлука од 
11.12.2008. којом 
се приговори 
ХДЗ и 
службеника 
општине одбијају 
као неосновани 

НЕ / 

20 КЛАДУШКА СТРАНКА 
ПРИВРЕДНОГ ПРОСПЕРИТЕТА ДНЗ 

05-1-07-5-
2634-1-
105/08 од 
02.10.2008. 

Приговор јер је Едина 
Абдић на јавној 
трибини упутила 
честитку ратном 
злочинцу Фикрету 
Абдићу и позивала на 
борбу за његово 
ослобођење 

    

Одлука и 
Закључак од 
16.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ   

21 
СТЕВО КЕЛЕЧЕВИЋ-
ПРЕДСЈЕДНИК ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ Б.ЛУКА 

СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС   

05-1-07-5-
2634-1-
106/08 од 
02.10.2008. 

Приговор јер је Ново 
Грујић, кандидат СРС 
РС, на Алтернативној 
телевизији изнио 
увреде и клевете које се 
односе на Стеву 
Клечевића и на 
Туристичку заједницу 
Б. Луке 

    

Одлука од 
09.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ   
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22 СДА ОО ТУЗЛА СДП ТУЗЛА 

05-1-07-5-
2634-1-
110/08 од 
03.10.2008. 

Приговор на понашање 
Јасмина Имамовића 
приликом обраћања на 
скупу СДП-а у 
дискотеци Палма 

    

Одлука од 
16.10.2008.г 
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 

НЕ   

23 СДА КУПРЕС  СТРАНКА ЗА БИХ 
КУПРЕС 

05-1-07-5-
2634-1-
111/08 од 
03.10.2008. 

Приговор због 
понашања Сафета 
Пилића-СБиХ- према 
Фикрету Угарку-СДА- 
јер је јавно у етер 
вријеђао г. Угарка 

    

ДА од 
20.11.2008. којом 
се жалба одбија 
као неоснована 

НЕ   

24 КАЛАЦУН ЂУРО ЧЛ.ОИК 
С.МОСТ СБиХ 

05-1-07-5-
2634-1-
118/08 од 
03.10.2008. 

Приговор јер га је  Енес 
Еминић на НТВ 101 
јавно вријеђао 

    

Одлука од 
23.12.2008. којом 
се одбија као 
неоснован 
приговор  

НЕ   

25 СНСД БИЛЕЋА СРС др ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 

05-1-07-5-
2634-1-
123/08 од 
04.10.2008. 

Приговор јер је 
кандидат СРС др 
Војислав Шешељ за 
начелника позивао да се 
гласа за Караџића и 
Шешеља 

    

Одлука од 
20.11.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ   
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26 СДА ВЕЛИКА КЛАДУША ДНЗ  

05-1-07-5-
2634-1-
124/08 од 
04.10.2008. 

Приговор на Адмила 
Мулалића, кандидата 
ДНЗ за начелника, јер је 
користио језик мржње 
на скупу ДНЗ 

    

Одлука од 
16.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ   

27 СДА ЧЕЛИЋ 
ЧЛАН ОИК 
НЕРМИН 
ИБРИШИМОВИЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
136/08 од 
04.10.2008. 

Приговор јер је члан 
ОИК Нермин 
Ибришимовић 
пристрасан политичким 
опцијама-СБиХ 

    

Одлука од 
07.10.2008. 
којом се 
приговор СДА 
одбацује као 
неблаговремен  

НЕ   

28 СДПБиХ БАНОВИЋИ СДА БАНОВИЋИ 

05-1-07-5-
2634-1-
144/08 од 
06.10.2008. 

Приговори на исписане 
графите увриједљивог 
садржаја на згради МЗ 
Прибитковци 

    

Одлука од 
16.10.2008.г 
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 

НЕ   

29 ДЕПОС ОО БОС.БРОД ВИД ИВАНОВИЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
154/08 од 
09.10.2008. 

Приговор на 
постављање плаката на 
Дом здравља и јавне 
површине  

ДА 01-11-7/08 од 
04.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

ДА 04.10.2008. 

Одлука од 
16.10.2008. којом 
се жалба одбија 
као неоснована 

НЕ   
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30 ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА ЈАЈЦЕ ОИК ЈАЈЦЕ 

05-1-07-5-
2634-1-
158/08 од 
20.10.2008. 

Приговор на Рејхана 
Кељалића и Адиса 
Црнкића да скидају 
плакате 

ДА 01-31/08 од 
17.10.2008.којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован-
СТИГЛО САМО 
РЈЕШЕЊЕ 

ДА 21.10.2008. 

Одлука од 
11.12.2008. којом 
се жалба одбија 
као неоснована 

НЕ   

31 СДС СОКОЛАЦ-ПУТЕМ ОИК-а СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-
159/08 од 
20.10.2008. 

Приговор на Рајка 
Булајића због 
злоупотребе службеног 
положаја 

    

Одлука од 
30.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
неблаговремен  

НЕ   

32 Фикрет Ливадић  / 

05-1-07-5-
2634-1-
164/08 од 
30.10.2008. 

Приговор 

Одлука 461/08 од 
03.12.2008.  
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 
(Нисмо је 
добили-видљиво 
из жалбе) 

ДА 

Одлука од 
18.12.2008. којом 
се одбија жалба 
као неоснована 

НЕ   
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ПРИЛОГ 7 
 

ПРИГОВОРИ ПОДНЕСЕНИ У ПЕРИОДУ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ - НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ ОДЛУКА ОИК-а УЛОЖЕНА 

ЖАЛБА 
ОДЛУКА 
ЦИК-а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БиХ 

ОДЛУКА 
СУДА 
БиХ 

1 БПС-СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 

ХАЛИЛОВИЋ 
ХУСЕИН И 
РЕЏОВИЋ 
ХАЈРУДИН 

05-1-07-5-
2634-1-1/08 
од 
08.09.2008. 

Хусеин Халиловић и 
Хајрудин Реџовић у 
Тешњу са зграде МЗ 
полицијска станица 
поскидали њихове 
плакате 

ДА 01-20/08 од 
16.09.2008. којом 
се наређује 
Хусеину 
Халиловићу да 
престане 
уклањати плакате 
БПС-а 

НЕ       

2 
СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС 
БИЈЕЉИНА 

СДС ОО 
БИЈЕЉИНА 

05-1-07-5-
2634-1-4/08 
од 
09.09.2008. 

Приговор јер су им 
активисти СДС-а 
прелијепили њихове 
плакате на осам  
локација у Бијељини 

ДА 029Б-03-1-
100/08 од 
08.09.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ       
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3 СДП ТРАВНИК СДА ТРАВНИК 

05-1-07-5-
2634-1-7/08 
од 
10.09.2008. 

Приговор због 
прељепљивања плаката у 
мјесту Турбе 

Закључак 01-43/08 
од 18.9.2008. 
којим се сматра да 
приговор СДП 
Травник није ни 
поднесен 

НЕ       

4 СРСРС 
СРС др. 
ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 

05-1-07-5-
2634-1-15/08 
од 
12.09.2008. 

Приговор јер су им у 
Драгаљевцу покидали 
плакате 

ДА 029Б-03-1-
107/08 од 
11.09.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ       

5 СРСРС СНСД  

05-1-07-5-
2634-1-16/08 
од 
12.09.2008. 

Приговор јер су им 
прелијепили плакате у 
ул.Филипа Вишњић код 
компаније Бобар 

ДА 029Б-03-1-
106/08 од 
11.09.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ       
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6 А-СДА ЦАЗИН СДА ЦАЗИН 

05-1-07-5-
2634-1-17/08 
од 
11.09.2008. 

Приговор јер су им 
активисти СДА Емир 
Човић и Ђулага Човић 
потргали плакате у 
Штурлићу а по наговору 
Рамиза Ружнића 

    
Достављено 
ОИК-у на 
надлежност 

    

7 СТРАНКА ЗА БиХ ОО 
ЈАБЛАНИЦА 

СДА 
ЈАБЛАНИЦА 

05-1-07-5-
2634-1-18/08 
од 
12.09.2008. 

Приговор јер им из ЈКП 
упорно наређују да 
скину плакате које су по 
сагласности и правилима 
Општине уредно 
постављени. Мисле да је 
то утицај директора ЈКП 
Мустафе Реџића -члана 
СДА и начелника Салема 
Дедића-СДА 

ДА 02-07-1936-
1/08 од 
17.09.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ       

8 
СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС 
БИЈЕЉИНА 

СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА др 
ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 

05-1-07-5-
2634-1-19/08 
од 
12.09.2008. 

Приговор јер су 
активисти СРС др 
Војислав Шешељ у 
Доњем Драгаљевцу код 
ресторана "КОД КОКА" 
покушали поцијепати 
плакат Раје Ранкића 

ДА 029Б-03-1-
109/08 од 
12.09.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

НЕ       

9 СДП ОО СТОЛАЦ 
ХСПБиХ-
ЂАПИЋ-др 
ЈУРИШИЋ 

05-1-07-5-
2634-1-20/08 
од 
12.09.2008. 

Приговор због 
прељепљивања плаката у 
мјесту Подград у Стоцу 

ДА 39/08 од 
11.09.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
непотпун 

НЕ       
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10 СДП ОО СТОЛАЦ ХДЗБиХ 

05-1-07-5-
2634-1-21/08 
од 
12.09.2008. 

Приговор јер активисти 
ХДЗ-а БиХ лијепе своје 
плакате на споменику 
палим борцима НОР-а, 
локалитет ОШ Столац-
сматрају да то није 
предвиђено ни 
прикладно  

ДА 38/08 од 
11.09.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
неблаговремен 

НЕ       

11 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА  ОО 
МОДРИЧА 

НЕ ВИДИ СЕ ИЗ 
ОДЛУКЕ ОИК-а 

05-1-07-5-
2634-1-29/08 
од 
17.09.2008. 

Не виде се из Одлуке 
ОИК-а наводи приговора 

ДА 03-21/08 од 
12.09.2008. којом 
се ориговор 
одбацује као 
непотпун 

НЕ       

12 СНСД ОО ПАЛЕ СДС 

05-1-07-5-
2634-1-30/08 
од 
18.09.2008. 

Приговор јер им на 
подручју Пала кидају и 
уништавају плакате, а 
своје лијепе на 
недозвољеним мјестима 
нпр.саобраћај.знаци, 
стубови ел.енергије 

ДА 18/08 од 
18.09.2008. којом 
се приговор у 
дијелу прихвата, а 
у дијелу одбија 
као неоснован 

НЕ       

13 СНСД КОТОР ВАРОШ ПДП КОТОР 
ВАРОШ 

05-1-07-5-
2634-1-36/08 
од 
19.09.2008. 

Приговор јер су им 
активисти ПДП-а Петко 
Жупљанин и Дарио 
Петрушић кидали 
плакате на Општини 
Котор Варош 

ДА 1-30/08 од 
26.09.2008. НЕ 

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежност 
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14 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, 
НАУКУ,КУЛТУРУ И 
СПОРТ ЗЕ-ДО 
КАНТОНА 

ХДЗ -1990 

05-1-07-5-
2634-1-37/08 
од 
19.09.2008. 

Приговор јер су Божо 
Љубић и Мартин Рагуж,  
из ХДЗ 1990, посјетили 
средњу школу ''Стјепан 
Радић'' у Жабљаку и 
уручили пригодан 
поклон. Министарство је 
упутило акт свим 
школама у којем их 
упозорава да се 
придржавају ИЗБиХ, али 
у Жабљаку нису 
поступили по томе 

/ / 

Прослијеђено 
ОИК Усора 
на 
надлежност и 
одговорено 
Министарству 

    

15 СНСД ОО БОСАНСКО 
ГРАХОВО ДНС 

05-1-07-5-
2634-1-43/08 
од 
22.09.2008. 

Приговор на рад ОИК Б. 
Грахово јер члан ОИК-а 
Андријана Галић обећава 
разне врстепомоћи 
грађанима ако гласају за 
ДНС 

/ / 

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежност 

    

16 ХДЗБиХ ЛИВНО ХКДУБиХ 
ЛИВНО 

05-1-07-5-
2634-1-44/08 
од 
22.09.2008. 

Приговор јер су им у 
Ливну у ул. Габријела 
Јуркића између робне 
куће Борац и Каића куће 
прекрили плакате својим 
плакатима 

/ / 
Достављено 
ОИК-у на 
надлежност 

    

17 СДС ПАЛЕ СНСД ПАЛЕ 

05-1-07-5-
2634-1-45/08 
од 
22.09.2008. 

Приговор на активисте 
СНСД-а јер им цијепају 
плакате и своје плакате 
лијепе на недозвољеним 
мјестима 

ДА 19/08 од 
20.09.2008. којом 
се приговор у 
једном дијелу 
усваја а у једном 
одбија као 
неоснован 
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18 СДП БИХАЋ СДА 

05-1-07-5-
2634-1-46/08 
од 
23.09.2008. 

Приговор јер је у Унско-
санским новинама 
"Крајина" објављен текст 
Исмета Курића-СДА- у 
којем је користио језик 
мржње с циљем 
дискредитовања Хамдије 
Липовача-СДП  

/ / 

Достављено 
ОИК-у на 
надлежност 
24.09.2008. 

    

19 А-СДА ЦАЗИН СДА ОО ЦАЗИН 

05-1-07-5-
2634-1-51/08 
од 
24.09.2008. 

Приговор јер их СДА 
клевеће и упућује 
приговоре ОИК-у Цазин 
да активисти А-СДА 
нуде новац мјештанима 
МЗ Прошићи да гласају 
за њих 

/ / 
Достављено 
ОИК-у на 
надлежност 

    

20 
АДМИНИСТРАТИВНА 
СЛУЖБА -
КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ДОБОЈ 

СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-56/08 
од 
24.09.2008. 

Пријава јер постављају 
плакате на 
недозвољеним мјестима 
у граду 

/ / 
Достављено 
ОИК-у на 
надлежност 

    

21 СДА БИЈЕЉИНА НЕПОЗНАТО 

05-1-07-5-
2634-1-59/08 
од 
24.09.2008. 

Пријава на уништавање 
билборда у улици 
Комитска које врши 
непознато лице 

ДА 029Б-03-1-
131/08 од 
23.09.2008. 

НЕ       

22 СНСД ОО 
ШЕКОВИЋИ 

СДС ОО 
ШЕКОВИЋИ 

05-1-07-5-
2634-1-61/08 
од 
24.09.2008. 

Приговор јер су 
поставили плакат на 
зграду Републичке 
управе за геодетско и 
имовинскоправне 
послове 

ДА 83/08 од 
24.09.2008. којом 
се налаже СДС-у 
да уклони плакате 
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23 СДС ОО ДОБОЈ 

НА ГРУПУ 
КРИМИНАЛНОГ 
МИЉЕА ИЗ 
Н.САДА 

05-1-07-5-
2634-1-63/08 
од 
25.09.2008. 

Угрожавање људских 
права на подручју  
Добоја 

/ / 

Прослијеђено 
на 
надлежност 
ОИК-у 
30.09.2008. 

    

24 ГАЛИБ АВДИЋ-СДА 
ГРАЧАНИЦА СДП 

05-1-07-5-
2634-1-65/08 
од 
25.09.2008. 

Приговор на надлежни 
општински орган јер није 
обезбиједио равноправан 
третман у излагању 
плаката 

    

Прослијеђено 
на 
надлежност 
ОИК-у 

    

25 
АДМИНИСТРАТИВНА 
СЛУЖБА -
КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ДОБОЈ 

СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-66/08 
од 
25.09.2008. 

Пријава на понашање 
Данице Грбавац -СДП     

Прослијеђено 
на 
надлежност 
ОИК-у 

    

26 ХДЗ 1990 ОО МОСТАР ХДЗБиХ  
МОСТАР 

05-1-07-5-
2634-1-52/08 
од 
25.09.2008. 

Приговор јер се на 
Хрватском дому Херцег 
Стјепан Косача налази 
велики плакат ХДЗБиХ, 
а ту су смјештена 
одређена бирачка мјеста 

  

  

Предмет у 
поступку 
рјешавања 
код Градске 
изборне 
комисије 
Мостар 
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27 
СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА 
УМИРОВЉЕНИКА 
КЛАДАЊ 

СТРАНКА 
УДРУЖЕЊА 
ПЕНЗИОНЕРА 
КЛАДАЊ 

05-1-07-5-
2634-1-68/08 
од 
26.09.2008. 

Приговор на лијепљење 
плаката 

ОИК поступа по 
предмету   

Прослијеђено 
на 
надлежност 
ОИК-у 

    

28 ХДЗ 1990 
НЕ ВИДИ СЕ ИЗ 
ОБАВИЈЕСТИ 
ОИК-а 

05-1-07-5-
2634-1-70/08 
од 
26.09.2008. 

Приговор због 
лијепљења плаката 

Обавјештење 
ОИК-а који је 
послан ХДЗ 1990 -
нама к знању 

        

29 САВЕЗ СДА СТРАНКА 
ЗА БИХ СДП 

05-1-07-5-
2634-1-72/08 
од 
26.09.2008. 

Приговор на Азру 
Пашалић, предсједницу 
СО Приједор-иначе СДП 
БиХ, јер кида њихове 
плакате  

    

Прослијеђено 
на 
надлежност 
ОИК-у 

    

30 ПДП ОО КОТОР 
ВАРОШ 

РАДЕНКО 
ЧУПИЋ 

05-1-07-5-
2634-1-73/08 
од 
29.09.2008.г 

Приговор на 
прелијепљивање плаката 

ДА 1-28/08 од 
25.09.2008.г НЕ       

31 ПДП ОО ШАМАЦ СНСД ОО 
ШАМАЦ 

05-1-07-5-
2634-1-74/08 
од 
29.09.2008. 

Приговор због физичког 
и вербалног напада на 
предсједника ПДП-а 
Младена Радовића 

ДА 47/2008 од 
26.09.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
недопуштен 

НЕ       
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32 СНСД ОО ДОБОЈ СДС ОО ДОБОЈ 

05-1-07-5-
2634-1-76/08 
од 
29.09.2008. 

На улицама Добоја СДС 
дијелио летке, а на првој 
страни летка је слика 
дјеце која се играју у 
парку 

    

Прослијеђено 
ОИК на 
надлежност  
02.10.2008.г 

    

33 СДП ОО ЈАЈЦЕ ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА 

05-1-07-5-
2634-1-79/08 
од 
29.09.2008. 

Приговор на кршење 
члана 7.2 став 2     

Прослијеђено 
на 
надлежност 
ОИК-у 

    

34 СНСД ОО БИЈЕЉИНА СДС ОО 
БИЈЕЉИНА 

05-1-07-5-
2634-1-85/08 
од 
30.09.2008. 

Приговор јер користе 
општинску заставу у 
предизборне сврхе 

ДА 029Б-03-1-
146/08 од 
29.09.2008. 

НЕ       

35 СДС ПЕТРОВО СНСД ПЕТРОВО 

05-1-07-5-
2634-1-86/08 
од 
30.09.2008. 

Приговор на лијепљење 
плаката изнад 
регионалног пута Л7 

ДА 01-03-54/08 од 
23.09.2008. НЕ       

36 ХДЗ 1990, ХСС-НХИ ХДЗ иХ 

05-1-07-5-
2634-1-89/08 
од 
30.09.2008. 

Приговор јер су одржали 
предизборни скуп у ОШ 
Лепеница-Кисељак 

Рјешење 50/08 од 
02.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
непотпун 

НЕ 

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
02.10.2008. 
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37 СДС ОО ДОБОЈ СНСД ОО ДОБОЈ 

05-1-07-5-
2634-1-91/08 
од 
30.09.2008. 

Приговор јер су у кругу 
ЈП Жељезнице  РС АД 
Добој поставили инфо 
штанд 

    

Достављено 
ОИК-у на 
надлежност; 
упућено 
обавјештење 
Одсјеку 
комуналне 
полиције 

    

38 СДС ОО ДОБОЈ СНСД ОО ДОБОЈ 

05-1-07-5-
2634-1-92/08 
од 
30.09.2008. 

Приговор јер полиција 
хапси све који нису 
активисти СНСД-а 

    
Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност  

    

39 НИКОЛА 
НЕЗНАНОВИЋ 

РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

05-1-07-5-
2634-1-95/08 
од 
01.10.2008. 

Приговор јер у Градачцу 
Мухарем Јашаревић-
присталица НС Радом за 
бољитак, даје новац 
грађанима и сугерише за 
кога да гласају 

    

Обавијештен 
подносилац 
приговора 
04.10.2008. 

    

40 
СДУ 2002 БИХ 
СТРАНКА 
СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ 

МЕДИЈИМА 

05-1-07-5-
2634-1-96/08 
од 
01.10.2008. 

Фадил Хаверић, 
кандидат за начелника 
Општине Илиџа, упутио 
отворено писмо високом 
представнику и др 
Арнаутовићу 

    

Обавијештен 
подносилац 
приговора 
04.10.2008. 

    

41 
ИНДИРА-
НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ Н32 

СДА,БПС И НС 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

05-1-07-5-
2634-1-97/08 
од 
01.10.2008. 

Прелијепили јој плакате 
у општини Тузла     

Обавијештен 
подносилац 
приговора 
04.10.2008. 
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42 СДА ОО ЖИВИНИЦЕ А-СДА 
ЖИВИНИЦЕ 

05-1-07-5-
2634-1-
101/08 од 
02.10.2008. 

Приговор због 
прељепљивање плаката у 
Живинице 

    

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
03.10.2008. 

    

43 СДП ОО ДРВАР 

ОПШТИНА 
ДРВАР-СЛУЖБА 
ЗА ПРИВРЕДУ, 
ФИНАНСИЈЕ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 

05-1-07-5-
2634-1-
102/08 од 
02.10.2008. 

Приговор због 
спречавања одржавања 
промотивног скупа, иако 
имају Рјешење службе за 
привреду, финансије и 
инспекцијске послове 
којим им се одобрава 
одржавање скупа 

ДА 01-02-4847-
1/08 од 
09.10.2008. којом 
се усваја приговор 
СДП-а а налаже се 
начелнику да 
преиспита 
валидност 
споразума 

НЕ 

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
03.10.2008. 

    

44 СТРАНКА ЗА БИХ СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-
104/08 од 
02.10.2008. 

Протест због 
неравноправне ситуације 
у односу на СНСД  у 
Добоју који уз помоћ 
Владе РС-а онемогућава 
осталим странкама 
равноправну утакмицу 

    

Прослијеђено 
ОИК на 
надлежност 
03.10.2008.г 

    

45 СНСД ОО ИСТОЧНО 
САРАЈЕВО ПДП 

05-1-07-5-
2634-1-
107/08 од 
02.10.2008. 

Приговор јер је Станић 
Дарко грубо возилом 
насрнуо на  члана СНСД 
Шешељ Дејана док је 
лијепио плакате и нанио 
му тешке тјелесне 
повреде у Источном 
Новом Сарајеву 

ДА 01-03-188/08 
од 26.09.2008. 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 
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46 БОСС-БОСАНСКА 
СТРАНКА СДА ОО ТУЗЛА 

05-1-07-5-
2634-1-
108/08 од 
02.10.2008. 

Жалба на прељепљивање 
плаката на локацији 
"Сквер" у Тузли 

    

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
03.10.2008. 

    

47 А-СДА ЖИВИНИЦЕ СДА 
ЖИВИНИЦЕ 

05-1-07-5-
2634-1-
109/08 од 
02.10.2008. 

Приговор на скидање и 
прељепљивање плаката 
од стране активиста СДА 
ОО Живинице 

    

Прослијеђено 
ОИК на 
надлежност 
03.10.2008. 

    

48 СДА ЧЕЛИЋ СДП ЧЕЛИЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
119/08 од 
03.10.2008. 

Приговор јер су на скупу 
СДА, 02.10.2008, Адмир 
Хрустановић и Емир 
Мешић почели  
наочиглед присутних 
кидати плакате СДА  

    

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
06.10.2008. 

    

49 СДА ОО ВЕЛИКА 
КЛАДУША ДНЗ 

05-1-07-5-
2634-1-
121/08 од 
04.10.2008. 

Приговор јер је ДНЗ 
одржао скуп у кругу ОШ 
"25. новембар" уз 
подјелу страначког 
пропагандног материјала 

ДА 01-05-231/08 
од 08.10.2008. 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 

/ 

Прослијеђено 
ОИК на 
надлежност 
06.10.2008.г 

/ / 

50 СДА ОО ТРНОВО СБИХ ОО 
ТРНОВО 

05-1-07-5-
2634-1-
127/08 од 
04.10.2008. 

Приговор јер актуелни 
начелник Ибро Берило 
дијели стеоне јунице 
обмањујући народ да 
гласа за СБиХ 

    

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
06.10.2008. 
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51 НСРЗБ ОО ВЕЛИКА 
КЛАДУША ДНЗ 

05-1-07-5-
2634-1-
131/08 од 
04.10.2008. 

Приговор на ДНЗ због 
предизборног скупа 
одржаног у кругу школе 

ДА 01-05-229/08 
од 08.10.2008. 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 

/ 

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
06.10.2008. 

/ / 

52 СДС ОО СОКОЛАЦ СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-
132/08 од 
04.10.2008. 

Приговор на СНСД због 
неправилности у 
предизборној кампањи 

    

Прослијеђено 
ОИК на 
надлежност 
06.10.2008. 

    

53 ОИК ШИРОКИ БРИЈЕГ 
ХСПБиХ-
ЂАПИЋ-др 
ЈУРИШИЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
133/08 од 
04.10.2008. 

Информација  ХСП-у 
због постављања 
старначких обиљежја у 
кругу бирачког мјеста 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежност  

    

54 ОИК ГРАЧАНИЦА СДП, СДА и 
БОСС 

05-1-07-5-
2634-1-
134/08 од 
04.10.2008. 

Одлука о скидању 
страначких плаката     

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежност  

    

55 СДА КИСЕЉАК НЕПОЗНАТО 

05-1-07-5-
2634-1-
137/08 од 
05.10.2008. 

Приговор јер су им на 
билбордима непозната 
лица исцртала крстове од 
-полиција истражује 
случај  

ДА 56/08 од 
05.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
непотпун 
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56 СДС ПРЊАВОР СНСД ПРЊАВОР 

05-1-07-5-
2634-1-
138/08 од 
05.10.2008. 

Приговор јер су 
активисти СНСД-а 
поставили транспарент 
преко магистралног пута 
Прњавор-Клашнице 
Поточани 

ДА 01-03-16/08 од 
29.09.2008. којом 
се наређује 
СНСД-у да одмах 
скине транспарент 

        

57 СТРАНКА ЗА БиХ СДА 

05-1-07-5-
2634-1-
139/08 од 
05.10.2008. 

Приговор јер је возач 
Амира Зукића пријетио и 
вријеђао члана СБиХ 
Дину Сеферовића -
пријављено ПУ С.Мост 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежност  

    

58 ДНЗБиХ Аладин Мрзљак 

05-1-07-5-
2634-1-
140/08 од 
05.10.2008. 

У кругу Школе одржан 
предизборни скуп ДНЗ-а     

Упућено 
обавјештење 
Аладину 
Мрзљаку да је 
ОИК 
надлежан 

    

59 СДС Лакташи СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-
141/08 од 
05.10.2008. 

Приговор да је, 2. и 3. 10. 
2008, СНСД обећавао по 
200КМ у Центру за 
социјални рад 

ДА 01-03-31/08 од 
07.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
неблаговремен 

  

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
05.10.2008. 
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60 БОСС Тузла 
Жалба против 
БПС Сефер 
Халиловић 

05-1-07-5-
2634-1-
142/08 од 
05.10.2008. 

БПС Сефер Халиловић 
цијепао плакате и 
лијепио преко БОСС-а 

    

Прослијеђено 
ОИК-у на 
надлежност 
05.10.2008. 

    

61 
Ангелина Сувајац и 
Горана Милијаш 
Прњавор 

СНСД 
скрнављење 
надгробног 
споменика 

05-1-07-5-
2634-1-
143/08 од 
05.10.2008. 

СНСД скрнављење 
надгробног споменика 
Недељка Сувајца-ПЕПЕ 

ДА 01-03-24/08 од 
13.10.2008. којом 
се утврђује да је 
СНСД одговоран 
за повреду и 
кажњава се 
новчаном казном 
у износу од 3.000 
КМ 

        

62 Е. ОСМАНОВИЋ ФАДИЛ 
БАЊАНОВИЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
145/08 од 
07.10.2008. 

Приговор на г. 
Бањановића да је лопов и 
криминалац те да 
узурпира хуманитарну 
помоћ а грађане уз помоћ 
тјелохранитеља 
приморава да гласају за 
СДП 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежност  

    

63 СДС БИЈЕЉИНА  СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-
146/08 од 
07.10.2008. 

Приговор јер је Предраг 
Вујић на БМ ОШ Кнез 
Иво агитовао да се гласа 
за СНСД 

ДА 029Б-03-1-
253/08 од 
06.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 
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64 66 СНСД 

05-1-07-5-
2634-1-
148/08 од 
07.10.2008. 

Приговор јер су њега и 
чланове његове породице 
провоцирали активисти 
СНСД-а 

ДА 07-03-1/08-136 
од 05-10-2008. 
којом се одбацује 
приговор као 
неблаговремен 

        

65 67 СТРАНКА ЗА 
БиХ 

05-1-07-5-
2634-1-
149/08 од 
07.10.2008. 

Приговор јер је СБиХ 
неовлашћено умјесто 
њих дијелила материјале 

ДА 50/08 од 
07.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
непотпун 

        

66   СДП 

05-1-07-5-
2634-1-
150/08 од 
07.10.2008. 

Приговор о 
недозвољеном 
искориштавању дјеце у 
политичке сврхе 

ДА 01-05-5731/08-
3 од 01.10.2008. 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 

        



 170 

67 АЛБИН МУСЛИЋ -
СДП ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
151/08 од 
09.10.2008. 

Приговор на Мују и 
Мехуру Селимовић јер 
су дијелили новац да се 
гласа за Мују 
Селимовића 

ДА 02-79/08 од 
06.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћеног 
лица 

        

68 А-СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
152/08 од 
09.10.2008. 

Приговор јер у Бихаћу 
влада рат плаката-
неравноправан третман 
свих странака од 
општинских органа 

ДА 02-35/08 од 
13.09.2008. којом 
се одбацује 
приговор као 
поднесен од 
неовлашћеног 
лица 

        

69 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
2634-1-
153/08 од 
09.10.2008. 

Приговор на Исмета 
Мухића у насељу Клокот 
јер уништава плакате 
СДА 

ДА 02-49/08 од 
04.10.2008. којом 
се одбацује 
приговор као 
неблаговремен 
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70 СБиХ КЉУЧ ОИК КЉУЧ 

05-1-07-5-
2634-1-
157/08 од 
10.10.2008. 

/ 

ДА 06-05-42-1/08 
од 09.10.2008. 
којом се приговор 
одбацује као 
неблаговремен-
СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА 
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ПРИЛОГ 8 

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ ПОДНЕСЕНИ У ПЕРИОДУ ИЗБОРНЕ ТИШИНЕ 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ 

ОДЛУКА 
ОИК-а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА ОДЛУКА ЦИК-а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БиХ 

ОДЛУКА 
СУДА БиХ 

1 СДПБиХ ТУЗЛА СДА ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3078-1-1/08 
од 
04.10.2008. 

СДА 04.10.2008. одржава 
предизборни скуп у Кући 
солидарности у Горњој 
Липници 

    

Прослијеђено 
04.10.2008. ОИК 
Тузла на 
надлежност 

    

2 СДПБиХ ТУЗЛА СДА ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3078-1-2/08 
од 
04.10.2008. 

Приговор, јер Екрем Топић, 
кандидат СДА, скида и 
цијепа плакате СДП-а у 
Горњој Тузли 

    

Прослијеђено 
04.10.2008. ОИК 
Тузла на 
надлежност 
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3 ХДЗ 1990 ХДЗБиХ 

05-1-07-5-
3078-1-3/08 
од 
04.10.2008. 

Приговор јер се у Мостару 
на Хрватском дому Херцег 
Стјепан Косача налази 
велики плакат ХДЗБиХ, а у 
истом дому је смјештено 
неколико бирачких мјеста-
кршење чл .5.2 став 4 
Изборног закона БиХ 

    

Прослијеђено  
04.10. ОИК на 
надлежност ГИК 
Мостар 

    

4 СДС ПРИЈЕДОР РТРС 

05-1-07-5-
3078-1-4/08 
од 
04.10.2008. 

Приговор јер се на РТРС-у 
04.10.2008. емитује 
предизборни спот СНСД-а и 
њиховог кандидата 
Александра Кесића 

    

Одлука од 
04.12.2008. којом 
се одбија као 
неоснован 
приговор 

    

5 СДПБиХ 
СРЕБРЕНИК 

СДА 
СРЕБРЕНИК 

05-1-07-5-
3078-1-5/08 
од 
04.10.2008. 

Приговор да активисти СДА 
04.10.2008. шаљу SMS 
поруке бирачима блатећи 
кандидате СДП-а 

    

Одлука од 
16.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

    

6 СТРАНКА ЗА 
БИХ ТРАВНИК СДА 

05-1-07-5-
3078-1-6/08 
од 
04.10.2008.г 

Приговор јер шаље SMS 
поруке за кога да се гласа     

Одлука од 
16.10.2008.г којом 
се приговор одбија 
као неоснован 
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7 СДПБиХ 
БАНОВИЋИ СДА 

05-1-07-5-
3078-1-7/08 
од 
04.10.2008. 

Приговор јер је активиста 
СДА Адмир Дураковић, 
дијелио копије гласачких 
листића за кога да се гласа 

    

Прослијеђено  
04.10. 2008. ОИК 
Бановићи на 
надлежност 

    

8 

МУП КС 
ПОЛИЦИЈСКА 
СТАНИЦА 
СТАРИ ГРАД 

ЈАСМИН 
ТЕРОВИЋ 

05-1-07-5-
3078-1-8/08 
од 
04.10.2008. 

Информација поводом 
предузетих мјера и радњи 
поводом постављања 
транспарента испред 
катедралe у ул. Фра Грге 
Матића бб Стари Град 

    

Информација 
Полицијске 
станице 
достављена ОИК 
Стари Град 
Сарајево на 
надлежност 
05.10.2008. 

    

9 

ДЕРВО МУШИЋ, 
НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ ЗА 
НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ 
ЗАВИДОВИЋИ 

СДА 

05-1-07-5-
3078-1-9/08 
од 
04.10.2008. 

Пријава о кршењу Правила о 
предизборној тишини, због 
тога што је имам у џамији 
дијелио летке на којима се 
налазе кандидати СДА   

ДА 01-05-
000473-112/08 
од 16.10.2008. 
којом се 
одбацује 
приговор као 
непотпун 

  

Прослијеђено 
обавјештење г. 
Дерви Мушићу да 
је ОИК надлежан 
да одлучује у 
првом степену по 
приговорима 
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10 НСРЗБ 
ЗАВИДОВИЋИ СДА 

05-1-07-5-
3078-1-10/08 
од 
04.10.2008. 

Пријава о кршењу Правила о 
предизборној тишини, због 
тога што су у џамији,  за 
вријеме вјеронауке дјеци 
дијељени леци на којима се 
налазе кандидати СДА   

    

Прослијеђено  
05.10.2008. ОИК-у 
Завидовићи на 
надлежност 

    

11 

БПС-СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ, 
ПРЕДСЈЕДНИК 
НИЈАЗ 
ГРАДИНОВИЋ-
ЗИКЕ 

СДА 

05-1-07-5-
3078-1-11/08 
од 
04.10.2008. 

Пријава о кршењу Правила о 
предизборној тишини, због 
тога што је имам у џамији 
дијелио летке на којима се 
налазе кандидати СДА   

    

Прослијеђено  
04.10.2008. ОИК-у 
Завидовићи на 
надлежност 

    

12 
К27 КОАЛИЦИЈА 
СДУ-ЛДС, НОВИ 
ГРАД 

СДП 

05-1-07-5-
3078-1-13/08 
од 
04.10.2008. 

Приговор јер активисти 
СДП-а на подручју Сокоља, 
Бријешћа и Бућа потока, 
нуде по 30 КМ и мобилне 
телефоне члановима 
поменуте коалиције за 
снимање током гласања 

    

Прослијеђено  
05.10.2008. ОИК-у 
Нови град 
Сарајево на 
надлежност 

    



 176 

13 СДП ОО 
ЗАВИДОВИЋИ 

СДА 
ЗАВИДОВИЋИ 

05-1-07-5-
3078-1-14/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер мјесни имам у 
селу Бајвати дијели летке са 
кандидатима СДА 

    

Прослијеђено  
05.10.2008. ОИК-у 
Завидовићи на 
надлежност 

    

14 
СДА 
ГРАЧАНИЦА-
ГАЛИБ АВДИЋ 

СДП И ЛДС-
СДУ 

05-1-07-5-
3078-1-15/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор  јер су Нусрет 
Хелић, Разим Сејдиновић –
СДП. и Мухарем Мусић-
ЛДС-СДУ, преко разгласа 
позивали да се гласа за њих 

ДА 01-05-
5731/08-9 од 
16.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

  

Прослијеђено 
05.10.2008. ОИК 
Грачаница на 
надлежност 

    

15 
СДА 
ГРАЧАНИЦА-
ГАЛИБ АВДИЋ 

НУСРЕТ 
ХЕЛИЋ 

05-1-07-5-
3078-1-16/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер је Нусрет 
Хелић у вријеме 
предизборне тишине одржао 
скуп позивајући да се гласа 
за њега 

ДА 01-05-
5731/08-10 од 
16.10.2008 
којом се 
приговор 
одбија као 
неоснован 

  

Прослијеђено  
05.10.2008. ОИК-у 
Грачаница на 
надлежност 
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16 СДА 
В.КЛАДУША ДНЗ 

05-1-07-5-
3078-1-17/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер се у кругу БМ 
налазе плакати кандидата 
ДНЗ-а 

ДА 01-05-
232/08 од 
07.10.2008. 
којом се 
одбија 
приговор као 
неоснован 

  

Прослијеђено  
05.10.2008. ОИК-у 
В.Кладуша на 
надлежност 

    

17 ПАВЛЕ МАРИЋ СНСД БАЊА 
ЛУКА 

05-1-07-5-
3078-1-18/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер је добио на 
мобилни телефон поруку од 
Игора Видовића да гласа за 
СНСД 

    

Одлука од 
16.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

    

18 ПОКРЕТ 
МЛАДИХ БиХ 

СДП 
САРАЈЕВО 

05-1-07-5-
3078-1-19/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер у општини 
Нови град непозната лица 
дају по 30 КМ да се гласа за 
СДП 

    

Прослијеђено  
05.10.2008. ОИК-у 
Н. град Сарајево на 
надлежност 

    

19 СНСД Соколац  ЈП Радио 
Соколац 

05-1-07-5-
3078-1-20/08 
од 
05.10.2008. 

ЈП Радио-Соколац емитовао 
емисију "Недјеља иза нас", 
Драган Цвијетић 

    

Одлука од 
20.11.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 
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20 СДА ОО Вареш KT ART 
COMPANY 

05-1-07-5-
3078-1-21/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор на рад кабловске 
ТВ ART CОМPАNY-СДП, 
ХДЗ,ХСС-НХИ 

    

17.11.2008. 
приговор 
достављен на 
надлежност РАК-у  

    

21 Странка за БиХ 
ОО Вареш 

КТ АRТ 
CОМPАNY 

05-1-07-5-
3078-1-22/08 
од 
05.10.2008.г. 

Приговор на рад кабловске 
ТВ АRТ CОМPАNY-СДП, 
ХДЗ,ХСС-НХИ 

    

17.11.2008. 
приговор 
достављен на 
надлежност РАК-у  

    

22 СДС ЧЕЛИНАЦ СНСД 
ЧЕЛИНАЦ 

05-1-07-5-
3078-1-23/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер су на дан 
одржавања избора упућени 
позиви са телефона  ЈП 
Градско гријање и сугерише 
се да се гласа за СНСД 

    

ДА од 20.11.2008. 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 

    

23 ДНС ЧЕЛИНАЦ СНСД 
ЧЕЛИНАЦ 

05-1-07-5-
3078-1-24/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер су на дан 
одржавања избора упућени 
позиви са телефона  ЈП 
Градско гријање и сугерише 
се да се гласа за СНСД 

    

ДА од 20.11.2008. 
којом се приговор 
одбија као 
неоснован 
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24 
ХСП ЂАПИЋ- др 
ЈУРИШИЋ 
ТОМИСЛАВГРАД 

ХДЗБиХ И ХДЗ 
1990 

05-1-07-5-
3078-1-25/08 
од 
07.10.2008. 

Приговор јер су њихови 
активисти дијелили летке 
сумњивог и пријетећег 
садржаја грађанима  

    

Одлука од 
11.12.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

    

25 СДС БАЊА ЛУКА СНСД 

05-1-07-5-
3078-1-26/08 
од 
07.10.2008. 

Приговор јер су активисти 
СНСД-а из аута позивали да 
се гласа за СНСД 

ДА 07-03-
1/08-141 од 
05.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
непотпун 

ДА 
10.10.2008.     
*Стигло 
изјашњење 
ГИК-а на 
жалбу 07-
03-1/08-168 
од 
14.10.2008. 

ДА од 19.10.2008. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована. 

    

26 ГДС ДОБОЈ 
ИСТОК 

ШИШИЋ 
ДАМИР 

05-1-07-5-
3078-1-27/08 
од 
07.10.2008. 

Приговор јер су дијелили 
плакате 

ДА 45-1/08 од 
07.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује као 
непотпун-
стигла само 
одлука 
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27 СДП БИХАЋ СДА БИХАЋ 

05-1-07-5-
3078-1-28/08 
од 
09.10.2008. 

Приговор јер у кругу од 50м 
СДА позива гласаче да 
гласају за њих 

ДА 02-77/08 
од 06.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује јер 
да је 
потписало 
неовлашћено 
лице 

        

28 СДП БИХАЋ СДА БИХАЋ 

05-1-07-5-
3078-1-29/08 
од 
09.10.2008. 

Приговор јер Фехим 
Шаргановић и Аднан 
Алијагић позивају да се 
гласа за г. Алијагића 

ДА 02-80/08 
од 06.10.2008. 
којом се 
приговор 
одбацује га је 
потписало 
неовлашћено 
лице 
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ПРИЛОГ 9 

ПРИГОВОРИ НА БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 05.10.2008. ГОДИНЕ - НАДЛЕЖНОСТ ОИКБиХ 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТ
А И 
ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБ
Е 

ОДЛУКА ОИК-а УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 

ОДЛУКА 
ЦИК-а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БиХ 

ОДЛУК
А СУДА 
БиХ 

1 
ХСПБиХ ЂАПИЋ- 
др ЈУРИШИЋ-ХНЗ 
МОСТАР 

ПРЕДСЈЕДНИК БО 
НА БМ 156А004 
МАРИН 
ЈУРКОВИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-1/08 
од 
05.10.2008. у 
7,47х 

Приликом преузимања 
гл. листића није 
преузето 500 листића 
који су нађени на 
другом БМ 

ДА 15-07-832-63-
1/08 од 05.10.2008. 
којом се одбија 
приговор као 
неоснован 

НЕ 

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008 

    

2 СНСД БИЈЕЉИНА 
ПРЕДСЈЕДНИК БО 
НА БМ 029Б027 
ВАСО ПАНТИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-2/08 
од 
05.10.2008. у 
8,33х 

Приговор јер је 
онемогућено 
посматрачу СНСД-а 
Биљани Радовановић да 
присуствује 
пребројавању и 
отварању бирачког 
материјала  

ДА 029Б-03-1-222/08 
од 05.10.2008. којом 
се одбија приговор 
као неоснован 

НЕ /     
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3 СНСД 
ВЛАСЕНИЦА СДС 

05-1-07-5-
3091-1-3/08 
од 
05.10.2008. у 
9,00х 

Приговор јер су на БМ 
103Б001 ОШ у 
Власеници чланови БО 
СДС-а изазвали 
неправилности јер су 
омогућили почетак 
гласања прије него што 
су сви листићи 
пребројани и због тога 
је гласање прекинуто  

ДА 70/08 од 
05.10.2008. којом се 
одбија као 
неоправдан 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

4 ГАЛИБ АВДИЋ-
СДА ГРАЧАНИЦА 

БМ  044-А-013 
ХАЈДАРОВАЦ 
ЛУКЕ 

05-1-07-5-
3091-1-4/08 
од 
05.10.2008. у 
9,31х 

Приликом 
пребројавања утврђено 
да фали један гласачки 
листић 

ДА 01-05-5731/08-9 
од 09.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

5 СНСД БИЈЕЉИНА 

ПРЕДСЈЕДНИЦИ 
БМ 029Б100А, 
029Б100Б, 
029Б100Д 

05-1-07-5-
3091-1-5/08 
од 
05.10.2008.  

Приговор јер су 
предсједници 
наведених БМ 
напустили бирачка 
мјеста са материјалом 
након преузимања 
материјала од ОИК-а 

ДА 029б-03-1-223/08 
од 05.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
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6 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК 

ПРЕДСЈЕДНИЦА 
БМ 091А033 
ШКОБИЋ 
ЗВЈЕЗДАНА 

05-1-07-5-
3091-1-6/08 
од 
05.10.2008.  

Приговор јер Звјездана 
Шкобић, предсједница 
БМ Путићево II, не 
дозвољава посматрачу 
Амелу Сеферу увид у 
спискове 

ДА 01-73/08 од 
16.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

7 СНСД 
ВЛАСЕНИЦА СДС ВЛАСЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-7/08 
од 
05.10.2008. 

Приговор јер  на БМ 
103Б004-Дом културе, 
гласаче СНСД-а 
провоцира  
предсједница БО 
Милада Мајсторовић, 
мајка кандидата СДС-а 
Горана Мајсторовића  

ДА 69/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

8 СДП ЧЕЛИЋ ОИК ЧЕЛИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-8/08 
од 
05.10.2008. у 
9.02 часова 

Приговор јер је на БМ 
052А007 Велино Село 
именовани акред. 
посматрач Наил 
Шећкановић позивао да 
се гласа за СДА 

ДА 33-10-13/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

9 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК 

ОИК И СДА 
ТРАВНИК 

05-1-07-5-
3091-1-9/08 
од 
05.10.2008. у 
9.54 часова 

Приговор јер члан ИК и 
члан СДА Сулејман 
Хасечић врши притисак 
на предсједника ОИК-а 
да на БМ 091А055 
удаљи посматраче 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
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10 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК 

АДНАН 
ШАТРОВИЋ-ЧЛАН 
СДА 

05-1-07-5-
3091-1-10/08 
од 
05.10.2008. у 
11.30 часова 

Приговор јер г. 
Шатровић обилази 
бирачка мјеста у 
Травнику и ИК и 
посматрачима доноси 
храну 

ДА 01-74/08  од  
09.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

11 ГАЛИБ АВДИЋ-
СДА ГРАЧАНИЦА СДП 

05-1-07-5-
3091-1-11/08 
од 
05.10.2008. у 
10.54 часова 

Приговор јер 50м од 
бирачког мјеста 
044А038 задржава се 
члан СДП-а и сугерише 
да се гласа за СДП  

ДА 01-05-5731/08-11 
од 16.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

12 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК 

МУАМЕР КАРГИЋ 
ЧЛАН СДА 

05-1-07-5-
3091-1-12/08 
од 
05.10.2008. у 
11.12 часова 

Приговор јер се 
појављује на бирачким 
мјестима Слимена и 
ОИК-а и посматрачима 
доноси храну и 
сугерише бирачима за 
кога да гласају 

ДА 01-71/08 од 
10.10.2008. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

13 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК СДА 

05-1-07-5-
3091-1-14/08 
од 
05.10.2008. у 
11.19 часова 

Приговор јер су 
чланови СДА Алага 
Хоџић и Халим Спахић 
у Мехурићима 
сугерисали бирачима за 
кога да гласају 

ДА 01-81/08 од 
10.10.2008. којом се 
одбија приговор 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    



 185 

14 СНСД 
ВЛАСЕНИЦА ДНС ВЛАСЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-15/08 
од 
05.10.2008. у 
11.43 часова 

Приговор јер  је 
Небојша Максимовић 
физички уз псовке 
насрнуо на Весну 
Пајић-СНСД   

ДА 72/08 од 
07.10.2008. којом се 
одбија приговор  

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

15 СНСД 
ВЛАСЕНИЦА СДС 

05-1-07-5-
3091-1-16/08 
од 
05.10.2008. у 
11.43 часова 

Приговор јер је на 
неколико бирачких 
мјеста Милош Лакић-
СДС малтретирао и 
вријеђао и гласаче и 
чланове ОИК-а 

ДА 73/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

16 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК СДА ТРАВНИК 

05-1-07-5-
3091-1-17/08 
од 
05.10.2008. у 
11. 43 часова 

Приговор  јер Абдул 
Кадир Инџић - члан 
СДА на БМ у ОШ 
Травник доноси храну 
члановима ОИК-а 

ДА 01-67/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

17 СДА ОО ВЕЛИКА 
КЛАДУША ДНЗ 

05-1-07-5-
3091-1-18/08 
од 
05.10.2008. у 
12.19 часова 

Приговор јер су уочили 
да мобилни тим ДНЗ-а 
паралелно евидентира 
бираче на БМ Врнограч 
од стране  

ДА 01-05-230/08 од 
07.10.2008. којом се 
одбија као неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
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18 ХДЗ 1990 ЛИВНО ХДЗБиХ 

05-1-07-5-
3091-1-19/08 
од 
05.10.2008. у 
12.23 часова 

Приговор јер ХДЗБиХ 
на бирачка мјеста 
доводи бираче и 
сугерише за кога да се 
гласа 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

19 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК СДА 

05-1-07-5-
3091-1-20/08 
од 
05.10.2008. у 
12.00 часова 

Приговор јер  Сејо 
Грижић на БМ 
091А061-Иловача 
сугерише да се гласа за 
Тахира Ленду 

ДА 01-66/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

20 СНСД 
ВЛАСЕНИЦА ПДП ВЛАСЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-21/08 
од 
05.10.2008. у 
11.59 часова 

Приговор јер је на БМ 
103Б006 Грађевинско 
Зоран Јовановић сликао 
гласачко мјесто, 
околину гласачког 
мјеста и гласаче 

ДА 75/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

21 ХДЗ 1990 ТУЗЛА ОИК ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3091-1-23/08 
од 
05.10.2008. у 
12.35 часова 

Приговор на рад ОИК 
Тузла, јер није 
дозволио Зорици 
Вилушић - члан ХДЗ 
1990, да присуствује 
као замјеник 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
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22 
ХДЗБиХ 
ДОМАЉЕВАЦ 
ШАМАЦ 

ХДЗ 1990 

05-1-07-5-
3091-1-24/08 
од 
05.10.2008. у 
12.48 часова 

Приговор јер Дарко 
Матић вријеђа на 
бирачким мјестима 

ДА 31/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

23 
ХДЗБиХ 
ДОМАЉЕВАЦ 
ШАМАЦ 

ХДЗ 1990 

05-1-07-5-
3091-1-25/08 
од 
05.10.2008. у 
12.31 часова 

Приговор јер активисти 
ХДЗ 1990 возилом 
"кеди" превозе бираче 
на гласачка мјеста 

ДА 31/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

24 СДП КАЛЕСИЈА СДА КАЛЕСИЈА 

05-1-07-5-
3091-1-26/08 
од 
05.10.2008. у 
13.12 часова 

Приговор на рад 
чланова на БМ у 
Мемићима и кршење 
изборних правила од 
кандидата СДА 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

25 СДС ОО 
ВИШЕГРАД СНСД ВИШЕГРАД 

05-1-07-5-
3091-1-27/08 
од 
05.10.2008. у 
13.02 часова 

Приговор јер Никола 
Ђукановић позива да се 
гласа за њега и СНСД 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
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26 СДС БАЊА ЛУКА СНСД Б.ЛУКА 

05-1-07-5-
3091-1-30/08 
од 
05.10.2008. у 
12.54 часова 

Приговор јер су из 
аутомобила активисти 
СНСД-а позивали да се 
гласа за њих 

ДА 07-03-1/08-141 
од 05.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 

        

27 СДА КЛАДАЊ ИМАМОВИЋ 
ФУАД 

05-1-07-5-
3091-1-32/08 
од 
05.10.2008. у 
13.40 часова 

Фуад Имамовић, 
актуелни начелник, 
дошао на БМ Тухољ и 
дуже вријеме се 
задржао и обраћао 
бирачима 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

28 СБиХ ТРАВНИК СДА ТРАВНИК 

05-1-07-5-
3091-1-33/08 
од 
05.10.2008. у 
13.38 часова 

Приговор на Адмира 
Хаџиемрића наговара 
гласаче да гласају за 
СДА 

ДА 01-65/08 од 
07.10.2008. којом се 
одбија приговор 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
05.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

29 СНСД ВИШЕГРАД НЕПОЗНАТО 

05-1-07-5-
3091-1-34/08 
од 
05.10.2008. у 
13.30 часова 

Приговор на рад БМ 
Незуци јер су непозната 
лица у аутомобилу 
''фиат уно'' изнијела два 
гл. листића 

ДА 01-39/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
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30 ХДЗ 1990 ОЏАК ХДЗБиХ ОЏАК 

05-1-07-5-
3091-1-35/08 
од 
05.10.2008. у 
14.12 часова 

Приговор да се на БМ 
Врбовац испред БМ 
налазе активисти 
ХДЗБиХ и наговарају 
да се гласа за ХДЗБиХ 

ДА 24/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

        

31 ДНС БАЊА ЛУКА 
МОБИЛНИ 
ТИМОВИ У ГИК 
БАЊА ЛУКА 

05-1-07-5-
3091-1-36/08 
од 
05.10.2008. у 
14.34 часова 

Приговор на 
некоректан почетак 
рада великог броја 
мобилних тимова у 
ГИК Бања Луци 

ДА 07-03-1/08-144 
од 06.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 

  

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 

    

32 САВЕЗ СДА-СБиХ 
ОСМАЦИ 

БИРАЧКИ ОДБОР 
НА БМ 081Б001Б 

05-1-07-5-
3091-1-37/08 
од 
05.10.2008. у 
14.16 часова 

Приговор јер није 
одобрено гласање на 
непотврђеним гл. 
листићима лицима која 
су извадила ЛК са 
мјестом пребивалишта  
у Осмацима, а не налазе 
се на коначним 
бирач.списковима 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-а на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
05.10.2008. 

    

33 
К27 КОАЛИЦИЈА 
СДУ БИХ-ЛДС 
БИХ 

СДП 

05-1-07-5-
3091-1-38/08 
од 
05.10.2008. у 
14.44 часова 

Приговор јер се у 
близини бирачких 
мјеста налазе плакати 
СДП-а 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
05.10.2008. 
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34 ГО СДП МОСТАР СДА 

05-1-07-5-
3091-1-39/08 
од 
05.10.2008. у 
14.44 часова 

Приговор јер је 
предсједник БО на БМ 
154А002 уједно 
вијећник у ГВ Мостара 
испред СДА 

    

ГИК 
Мостар је 
надлежан и 
поступа по 
предмету 

    

35 ОИК ЧЕЛИНАЦ ПДП ЧЕЛИНАЦ 

05-1-07-5-
3091-1-40/08 
од 
05.10.2008. у 
15.02 часова 

Приговор јер је 
Милован Вујичић, 
предсједник ОО ПДП, 
обавијестио ОИК да 
Миладин Стојкић из 
Сњеготине Средње 
помаже гласачима да 
гласају 

    

Враћено  
ОИК-у на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

36 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК СДА 

05-1-07-5-
3091-1-41/08 
од 
05.10.2008. у 
15.00 часова 

Приговор јер Халим 
Спахић на БМ Глуха 
Буковица доноси храну 
и агитује на бираче 

ДА 01-68/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
05.10.2008. 

    

37 ПДП ОО 
ЗВОРНИК 

ОИК 083Б033Б 
Челопек 

05-1-07-5-
3091-1-43/08 
од 
05.10.2008. у 
14.55 часова 

Приговор  због 
нерегуларности 
гласања и доношења по 
три и више ЛК 
појединаца, те пријетње 
физичком силом 

ДА 01-03-1-291/08 
од 06.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
од 
05.10.2008. 
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38 БПС Сефер 
Халиловић Тешањ 

Пријава против 
Спахић Екрем, БМ 
039А035 Мекиш, 
Тешањ 

05-1-07-5-
3091-1-47/08 
од 
05.10.2008. у 
16.30 часова 

Приговор јер 
аутомобилом обилази 
породице и ургира да 
гласају 

ДА 01-23/08 од 
15.10.2008. којом се 
одбацује приговор 
као непотпун 

  

Приговор 
достављен 
на 
надлежнос
т ОИК-у 
Тешањ 
05.10.2008. 

    

39 СДУ ГЛАМОЧ СДА Гламоч  

05-1-07-5-
3091-1-48/08 
од 
05.10.2008. у 
16.55 часова 

Приговор на повреде 
Изборног закона БиХ 
на БМ Пензионерац и 
Врба 

    

Приговор 
достављен 
ОИК на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
и 
обавјеште
ње странци 

    

40 ГДС Сребреник 

Против 
предсједника БО 
Хасан Чикарић, БМ 
049А053 

05-1-07-5-
3091-1-49/08 
од 
05.10.2008. у 
16.46 часова 

Приговор јер се 
предсједник БО Потпећ 
049А053 Хасан 
Чикарић не придржава  
законских прописа 

ДА 144/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
од 
05.10.2008. 

    

41 
СРПСКА 
СТРАНКА РС 
БАЊА ЛУКА 

Против СНСД-а 
Бочац БМ 034Б006 
А и Б 

05-1-07-5-
3091-1-50/08 
од 
05.10.2008.гу 
16.46 часова 

Приговор због 
неправилности јер  
СНСД у близини БМ 
дијели рекламни 
материјал 

ДА 07-03-1/08-146 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
од 
05.10.2008. 
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42 БПС Сефер 
Халиловић Лукавац СДА Лукавац 

05-1-07-5-
3091-1-51/08 
од 
05.10.2008. у 
17.51 часова 

Приговор на рад БМ у 
мјестима Лукавац 
мјест, Пурачић и 
Лукавац Град 

ДА 01-02-2-188/08 
од 07.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
од 
05.10.2008. 

    

43 ПДП Власеница 
Драган Челиковић 

Против СНСД-а  
утицај на бираче 

05-1-07-5-
3091-1-52/08 
од 
05.10.2008. у 
17.05 часова 

Приговор на Весну 
Пајић јер је агитовала 
за кога да се гласа 

ДА 67/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
од 
05.10.2008.

    

44 СДА Бихаћ Против СДП Бихаћ, 
лијепљење плаката 

05-1-07-5-
3091-1-54/08 
од 
05.10.2008. у 
17.13 часова 

У близини БМ ставили 
своје плакате 

ДА 02-90/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као неоснован 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 
и 
обавјеште
ње странци 
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45 ХДЗ 1990 Мостар Берислав Колобара, 
БМ 154А0077Б 

05-1-07-5-
3091-1-59/08 
од 
05.10.2008. у 
18.15 часа 

Приговор на рад БО на 
БМ 154А0077Б     

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
од 
05.10.2008. 

    

46 ХДЗ 1990 Мостар против Жељко 
Бабић 

05-1-07-5-
3091-1-60/08 
од 
05.10.2008. у 
18.15 часова 

Приговор јер је Жељко 
Бабић на БО 153А030 
агитовао за кога да се 
гласа 

ДА 15-07-832-63-
1/08 од 05.10.2008. 
којом се одбија 
приговор као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 

    

47 ХДЗ 1990 Мостар ГИК Мостар 

05-1-07-5-
3091-1-61/08 
од 
05.10.2008. у 
18.15 часова 

Замјена мјеста БО     

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 

    

48 ХДЗ 1990 Мостар 
Разлика код 
посматрача број 
бирачког материјала 

05-1-07-5-
3091-1-62/08 
од 
05.10.2008. у 
18.15 часова 

Приговор јер се 
бирачки спискови у БО 
не слажу са бирачким 
списком посматрача 
ХДЗ 1990 

ДА 15-07-832-63-
1/08 од 05.10.2008. 
којом се одбија 
приговор као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 
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49 ХДЗ 1990 Мостар ГИК Мостар 

05-1-07-5-
3091-1-63/08 
од 
05.10.2008. у 
18.15 часова 

Приговор на састав БО     

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 

    

50 СДА Бихаћ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-64/08 
од 
05.10.2008. у 
18.15 часова 

У изборној јединици 
Мали Луг није тачно 
урађен извод из 
бирачког списка 

ДА 02-74/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун-
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

51 ХДЗ 1990 Мостар Бирачки одбор 

05-1-07-5-
3091-1-65/08 
од 
05.10.2008. у 
18.15 часова 

Члан БО извршио упис 
бирача мимо БС     

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 

    

52 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК 

Хусеин Отузбир-
Чусто, члан ЛДС-а 

05-1-07-5-
3091-1-66/08 
од 
05.10.2008. у 
18.00 часова 

Приговор јер је Хусеин 
посматрачу Емиру 
Ленди пријетио да ће 
му сасути зубе 

ДА 01-79/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 
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53 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК 

Тања Марковић 
члан Хрватске 
коалиције 

05-1-07-5-
3091-1-67/08 
од 
05.10.2008. у 
18.00 часова 

Т. Марковић се 
представљала као 
посматрач, а није имала 
акредитацију 

ДА 01-70/08 од 
09.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 

    

54 СТРАНКА ЗА БиХ 
ТРАВНИК 

Виктор Малић члан 
хрватске коалиције 

05-1-07-5-
3091-1-68/08 
од 
05.10.2008. у 
18.00 часова 

Приговор јер је Малић 
аутомобилом довозио 
бираче и сугерисао за 
кога да гласају 

ДА 01-78/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 

    

55 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 
Приједор 

Ометање гласања на 
БМ 009Б072 Тукови 

05-1-07-5-
3091-1-69/08 
од 
05.10.2008. у 
19.10 часова 

Приговор јер је Мара 
Рунић спријечена да 
гласа 

ДА 01-03-250/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
послано 
обавјеште
ње странци 
05.10.2008. 

    

56 СДА Цазин 

Против 
предсједника ОИК 
Цазин Адмир 
Пјанић 

05-1-07-5-
3091-1-71/08 
од 
05.10.2008. у 
19.10 часова 

/ 

ДА 86-2/08 од 
09.10.2008. којом се 
одбија приговор као 
неоснован-СТИГЛА 
САМО ОДЛУКА 

  

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 
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57 СДС Бијељина БМ Свети Сава, 
Душанка Бјелица 

05-1-07-5-
3091-1-72/08 
од 
05.10.2008. у 
18.00 часова 

Приговор јер је 
Душанка агитовала да 
се гласа за СНСД 

ДА 029б-03-1-251/08 
од 06.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
обавјеште
ње странци 
од 
05.10.2008. 

    

58 СДС Бијељина БМ Балатун, Чедо 
Станкић члан СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-73/08 
од 
05.10.2008. у 
19.10 часова 

Приговор јер је Чедо 
Станкић  агитовао да се 
гласа за СНСД 

ДА 029б-03-1-250/08 
од 06.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

  

Предмет 
упућен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
05.10.2008. 

    

59 ЛДСБиХ Тузла МЗ Центар Тузла, 
Амир Физовић  

05-1-07-5-
3091-1-74/08 
од 
05.10.2008. у 
19.57 часова 

Нападнут од Мурадифа 
Салкића и Елдара 
Салкић  

МУП Тузла-
обавјештење да су 
покренули поступак 
против Салкића 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

60 СДП МОСТАР НА АДНИНА 
ХАСИЋА 

05-1-07-5-
3091-1-77/08 
од 
05.10.2008. у 
19.35 часова 

Приговор јер је 
допуштено да једно 
лице гласа са више ЛК 
за неколико лица 

ДА 15-07-832-65-
1/08 од 05.10.2008. 
којом се приговор 
одбија као неоснован 
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61 ОИК ВЛАСЕНИЦА ДАМИР 
МАЛЧИНОВИЋ  

05-1-07-5-
3091-1-78/08 
од 
06.10.2008. у 
10.05 часова 

Допис о 
нерегуларности на БМ 
103Б046 Градина јер је 
малољетни 
Малчиновић гласао за 
пет лица 

          

62 ОИК КАЛЕСИЈА БМ ЈЕЛОВО БРДО 

05-1-07-5-
3091-1-79/08 
од 
06.10.2008. у 
00.37 часова 

Приговор због 
физичког напада на 
гласача Миру  
Миличић јер јој је у 
кабину ушао Ирфан 
Бећировић и силом 
гласао на њеном гл. 
листићу. Предсједник 
Агроразвоја Милисав 
Галић покушао 
реаговати, али га је 
одгурнуо полицајац и 
обојица су му 
пријетили 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 

    

63 СНСД И.ИЛИЏА БМ 132Б009 
ДОБРИЊА 4 

05-1-07-5-
3091-1-80/08 
од 
06.10.2008. у 
00.37 часова 

Приговор јер је на том 
БМ евидентирано више 
гл. листића након 
пребројавања 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
И.Илиџа 
на 
надлежнос
т 

    

64 СДС ВЛАСЕНИЦА СНСД 
ВЛАСЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-81/08 
од 
06.10.2008. у 
01.44 часова 

Приговор јер наводно 
малољетна лица гласају 
на БМ у Власеници: 
Дом културе 
103Б004;103Б003;103Б0
16 

ДА 90/08 од 
08.10.2008. којом се 
новчаном казном 
кажњавају 
предсједник и чл.БО 

  

Предмет 
упућен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008. 
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65 СДП БАНОВИЋИ ОИК БАНОВИЋИ 

05-1-07-5-
3091-1-82/08 
од 
06.10.2008.  

Приговор на рад ОИК 
Бановићи јер је на врата 
полијепио привремене 
умјесто коначне 
бирачке спискове 

ДА 05-80/08 од 
05.10.2008. којом се 
одбацује као 
непотпун 

        

66 ХДЗ 1990 УСОРА МАКЉЕНОВАЦ 

05-1-07-5-
3091-1-83/08 
од 
06.10.2008. у 
01.44 часова 

Приговор јер им је 
онемогућено да имају 
своје посматраче на БМ 
183А002 Макљеновац 

ДА 72/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

        

67 ХДЗ 1990 УСОРА ЖАБЉАК 

05-1-07-5-
3091-1-84/08 
од 
06.10.2008. у 
01.44 часова 

Приговор јер БО није 
усвојио примједбу на 
неисправност једног 
гласачког листића 

ДА 73/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

        

68 СДС ПОКРЕТ ЗА 
СЕМБЕРИЈУ 

05-1-07-5-
3091-1-85/08 
од 
06.10.2008. у 
15.00 часова 

Приговор јер у Доњем 
Драгаљевцу нису 
уклоњени плакати 
Покрета за Семберију 

ДА 029б-03-1-231/08 
од 05.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 
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69 СДС СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-86/08 
од 
06.10.2008. у 
15.00 часова 

Приговор јер нису 
дозволили улазак 
њиховим посматрачима 
за  бројање гл. листића 

ДА 029б-03-1-220/08 
од 05.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 

        

70 СДС СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-87/08 
од 
06.10.2008. у 
15.05 часова 

Приговор јер је на БМ у 
згради Међашанка 
једна госпођа из џепа 
извадила гл. листић и 
замијенила га у кабини 
с добијеним 

ДА 029б-03-1-232/08 
од 05.10.2008.  којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 

        

71 СНСД СДС 

05-1-07-5-
3091-1-88/08 
од 
06.10.2008. у 
14.00 часова 

Приговор јер се 
кандидат за начелника 
Мићо Мићић задржао 
на БМ у О.Ш ''Кнез 
Иво'' 

ДА 029б-03-1-252/08 
од 06.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

        

72 СДС СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-89/08 
од 
06.10.2008. у 
13.53 часова 

Приговор на Љубу 
Новаковића јер  на БМ 
Међашанка упућује за 
кога да се гласа 

ДА 029б-03-1-233/08 
од 05.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 
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73 СНСД СДС 

05-1-07-5-
3091-1-90/08 
од 
06.10.2008. у 
16.05 часова 

Приговор јер Миленко 
Клисарић опструира 
изборни процес испред 
бирачког мјеста Центар 

ДА 97/08 од 
05.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као неразумљив 

        

74 СНСД СДС 

05-1-07-5-
3091-1-91/08 
од 
06.10.2008. у 
16.10 часова 

Приговор јер је Данојка 
Челић –СДС, гласала за 
још једно лице 

ДА 96/08 од 
05.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као неоснован 

        

75 СДПБиХ САПНА БМ 082А004 

05-1-07-5-
3091-1-93/08 
од 
06.10.2008. у 
16.15 часова 

Приговор  на рад на БМ 
082А004 САПНА 

ДА 01-05-227/08 од 
09.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т и 
послано 
обавјеште
ње странци 
05.10.2008. 

    

76 СДА МАГЛАЈ НА БМ 042А005 

05-1-07-5-
3091-1-94/08 
од 
06.10.2008. у 
12.32 часова 

Приговор на 
пребројавање гласова 
на БМ 042А005 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у 
Маглај на 
надлежнос
т 
07.10.2008. 
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77 СДА ОО ТРНОВО СБИХ ОО ТРНОВО 

05-1-07-5-
3091-1-98/08 
од 
07.10.2008. у 
10.00 часова 
и 
обавјештење 
од 
16.10.2008. 

Приговор јер су  Селим 
Хамзић и Исмет 
Имамовић испред БМ 
141А005-Делијаши 
дијелили папириће 
гласачима са 
инструкцијама да 
гласају за СБиХ 

Одлука 01-05-53/08 
од 17.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 
(Нисмо је добили) 

ДА 

Одлука од 
11.12.2008.  
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована 

    

78 НИКОЛА 
ЖИВАНОВИЋ  ОИК СРЕБРЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-99/08 
од 
07.10.2008. у 
10.30 часова 

БМ Скелани-Приговор 
јер ОИК-у није 
обезбиједила мобилни 
тим   

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008,
а странци 
обавјеште
ње 

    

79 РАДОМИР 
ПАВЛОВИЋ  ОИК СРЕБРЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-
100/08 од 
07.10.2008. у 
10.30 часова 

Приговор јер чланови 
комисије нису 
отворили до 15 часова 
БМ Дом културе 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008,
а странци 
обавјеште
ње 
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80 
СДП ГРАДАЧАЦ-
ЕДИС 
ДЕРВИШАГИЋ 

БМ МЕЂЕЂА 
ГОРЊА 

05-1-07-5-
3091-1-
101/08 од 
07.10.2008. у 
10.30 часова 

Приговор јер је на БМ  
Реџо  Бритваревић 
довозио бираче на БМ 
Међеђа Горња својим 
аутомобилом и гласао 
за друга лица 

ДА ОИК 42/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

81 СНСД ФОЧА ОИК ФОЧА 

05-1-07-5-
3091-1-
102/08 од 
07.10.2008. у 
8.00 часова 

Приговор на повреде на 
БМ Лазарево-б, 
Центар-1, Душаново-2, 
Мјешаја, Миљевина, 
Горње поље 2, Козја 
Лука 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

82 ПДП ОШТРА 
ЛУКА ДУШКО ГАЈИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
103/08 од 
07.10.2008. у 
9.50 часова 

Приговор јер је г. Гајић 
испред БМ на 
удаљености од 50 м 
сугерисао за кога да се 
гласа 

ДА 031-23/08 од 
08.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 
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83 СДП САПНА  СДА 

05-1-07-5-
3091-1-
105/08 од 
07.10.2008. у 
9.15 часова 

Приговор јер је Исмет 
Омеровић из 
општинског буџета 
пребацио 500.00 КМ 
Странци пензионера/ 
умировљеника како би 
му дали подршку за 
изборе 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

84 
СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС 

СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-
106/08 од 
07.10.2008. у 
9.50 часова 

Приговор јер је 50 м од 
БМ Оштра Лука Драго 
Гајић сугерисао за кога 
да се гласа 

ДА 031-22/08 од 
08.10.2008. којом се 
одбацује приговор 
јер је изјављен од 
неовлаш. лица 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008
а странци 
обавјеште
ње 

    

85 СДС ОШТРА 
ЛУКА СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-
107/08 од 
07.10.2008. у 
9.50 часова 

Приговор јер испред 
бирачких мјеста у 
Оштрој Луци 
наговарају бираче за 
кога да гласају 

ДА 031-21/08 од 
08.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лице 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008
а странци 
обавјеште
ње 
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86 СТРАНКА ЗА БиХ 
ЗЕНИЦА СДА 

05-1-07-5-
3091-1-
110/08 од 
07.10.2008. у 
8.20 часова 

Приговор на процес 
гласања на БМ у 
Шерићима 093А091 јер 
је вршен притисак да се 
гласа за СДА и 
поткупљивани су 
чланови БО са 1.000,00 
КМ 

ДА 64/06 од 
07.10.2008. којом се 
одбацује приговор 
као непотпун 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

87 СДС БИЈЕЉИНА  СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-
111/08 од 
07.10.2008. у 
8.20 часова 

Приговор јер је 
Предраг Вујић на БМ 
ОШ Кнез Иво агитовао 
да се гласа за СНСД 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

88 ЦВИЈАН КРШИЋ 
КОТОР ВАРОШ 

БМ 070Б008, 
070Б023,070Б016 

05-1-07-5-
3091-1-
112/08 од 
07.10.2008. у 
8.20 часова 

Приговор јер је на 
наведеним БМ уписано 
мање гласова  

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

89 САВЕЗ СДА-СБиХ 
ЗВОРНИК 

ГРБАВЦИ ДОЊИ, 
ЧЕЛОПЕК, 
КОЗЛУК 

05-1-07-5-
3091-1-
113/08 од 
07.10.2008. у 
8.20 часова 

Приговор јер чланови 
БО нису прочитали 
добијене гласове 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 
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90 А-СДА САПНА БО КРАЉЕВИЋИ 

05-1-07-5-
3091-1-
114/08 од 
07.10.2008. у 
8.20 часова 

Приговори на рад на 
БО Краљевићи, Годуш, 
Вилиница јер су 
појединци гласали за 
друга лица 

ДА 01-05-221/08 од 
08.10.2008. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

        

91 БПС ТУЗЛА ОИК ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3091-1-
116/08 од 
07.10.2008. у 
11.35 часова 

Приговор на 
наеправилности на рад 
на БМ 050А014, 
050А039,050А125 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008,
а странци 
обавјеште
ње 

    

92 

ЦЕНТАР ЗА 
ПОПУЛАЦИОНА 
И ДРУШТВЕНА 
ИСТРАЖИВАЊА 
ЗВОРНИК 

НЕРЕГУЛАРНОСТ 
ИЗБОРА У 
ЗВОРНИКУ 

05-1-07-5-
3091-1-
118/08 од 
07.10.2008. у 
14.40 часова 

Утврдили су низ 
драстичних кршења 
изборних правила у 
општини Зворник 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

93 

СДП, СБиХ, 
СТР.ПЕНЗИОНЕР
А, А-СДА, 
НЕЗ.КАНД. 
МИДХАТ 
БЕГАНОВИЋ 

ОИК ЧЕЛИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
119/08 од 
07.10.2008. у 
15.10 часова 

Приговор на рад ОИК 
Челић     

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008. 
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94 НС РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК ОИК ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3091-1-
120/08 од 
07.10.2008. у 
14.00 часова 

Приговор јер су нека 
лица уз помоћ личне 
карте гласала за лица 
која су одсутна   

ДА 01-05-225/08 од 
09.10.2008. којом се 
одбија приговор као 
неоснован 

  

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

95 ПДП 
ПЕЛАГИЋЕВО 

ОИК 
ПЕЛАГИЋЕВО 

05-1-07-5-
3091-1-
121/08 од 
07.10.2008. у 
15.30 часова 

Приговор јер су 
вршили регистрацију 
путем поште супротно 
вољи бирача 

    

Приговор 
достављен 
ОИК на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

96 СРС др ШЕШЕЉ 
ПЕЛАГИЋЕВО 

ОИК 
ПЕЛАГИЋЕВО 

05-1-07-5-
3091-1-
122/08 од 
07.10.2008. у 
14.36 часова 

Приговор јер су 
вршили регистрацију 
путем поште супротно 
вољи бирача 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 
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97 СДС 
ПЕЛАГИЋЕВО 

ОИК 
ПЕЛАГИЋЕВО 

05-1-07-5-
3091-1-
123/08 од 
07.10.2008. у 
15.30 часова 

Приговор јер су 
вршили регистрацију 
путем поште супротно 
вољи бирача 

    

Приговор 
достављен 
ОИК-у на 
надлежнос
т 
07.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

98 БПС ТУЗЛА МЗ ШЕРИЋИ 

05-1-07-5-
3091-1-
125/08 од 
07.10.2008. у 
11.40 часова 

Приговор јер су на том 
БМ чланови БО 
поткупљивани са 
1.000,00 КМ 

    

Приговор 
09.10.2008.
прослијеђе
н 
Тужилашт
ву БиХ, а 
подносиоц
у 
обавјеште
ње 

    

99 СНСД ФОЧА ОИК ФОЧА 

05-1-07-5-
3091-1-
127/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер је 
Социјалистичка партија 
дијелила новац 
гласачима да гласају за 
њих 

ДА 031-16/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т, а СНСД-
у 
обавјеште
ње 
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100 СТРАНКА 
МЛАДИХ БиХ СДП 

05-1-07-5-
3091-1-
129/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер су 
активисти СДП-а у 
насељима Сокоље и 
Бријешће дијелили 
30КМ и мобителе да се 
гласа за њих 

ДА 15-13-60/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као неоснован 

        

101 К-27 КОАЛИЦИЈА 
СДУ-ЛДС СДП 

05-1-07-5-
3091-1-
130/08 од 
07.10.2008.у 
19.30 часова 

Приговор јер су 
активисти СДП-а у 
насељима Сокоље и 
Бријешће дијелили 
30КМ и мобителе да се 
гласа за њих 

ДА 15-13-56/08 од 
05.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 

        

102 СНСД БАЊА 
ЛУКА ДНС 

05-1-07-5-
3091-1-
131/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер је Ненад 
Шибаревић 
аутомобилом довозио 
бираче и наговарао их 
да гласају за ДНС 

ДА 07-03-1/08-149 
од 05.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 

        

103 ПДП БАЊА ЛУКА ВИШЕ БМ 

05-1-07-5-
3091-1-
132/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер на више 
БМ фали одређен број 
гласачких листића 

ДА 07-03-1/08-145 
од 06.10.2008.г којом 
се приговор одбацује 
као непотпун  
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104 БПС ЛУКАВАЦ БМ  У ЛУКАВЦУ 

05-1-07-5-
3091-1-
133/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор на рад БМ у 
мјестима Лукавац, 
Пурачић и Лукавац 
Град 

ДА 01-02-2-188/08 
од 07.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 

        

105 СНСД БАЊА 
ЛУКА ПДП 

05-1-07-5-
3091-1-
134/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер су испред 
школе "Бранко 
Радичевић" сачекивали 
људе и наговарали их 
да  гласају за њих 

ДА 07-03-1/08-150 
од 05.10.2008. којом 
се одбија приговор 
као неоснован 

        

106 СТРАНКА ЗА БиХ БМ БУЉУК 

05-1-07-5-
3091-1-
136/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер су 
дозволили потписивање 
гласача који нису 
приступили гласању, 
Бекир Сафић 

ДА 53/08 од 
07.10.2008 којом се 
приговор одбацује 
као непотпун, 
неоснован и 
неблаговремен 
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107 СТРАНКА ЗА БиХ БМ БУЉУК 

05-1-07-5-
3091-1-
137/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер је члан 
БО Хусеин  Чустић 
давао сугестије  за 
избор кандидата 

ДА 52/08 од 
07.10.2008 којом се 
приговор одбацује 
као непотпун, 
неоснован и 
неблаговремен 

        

108 СТРАНКА ЗА БиХ БМ БУЉУК 

05-1-07-5-
3091-1-
138/08 од 
07.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер је 
потписивано на мјесту 
другог бирача 

ДА 51/08 од 
07.10.2008 којом се 
приговор одбацује 
као непотпун, 
неоснован и 
неблаговремен 

        

109 АЛМИР АРНАУТ-
БПС ТУЗЛА ОИК ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3091-1-
141/08 од 
08.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор на 
пристрасно понашање 
члана ОИК-а Енвера 
Хогића и Надире 
Ашчерић 

    

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
10.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 
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110 СДС БАЊА ЛУКА НА РЈЕШЕЊА ГИК 
БАЊА ЛУКА 

05-1-07-5-
3091-1-
142/08 од 
08.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор на рјешења 
ГИК-а Бања Лука     

Поднесак 
достављан 
10.10.2008. 
СДС-у на 
уређење 

    

111 СДА ЧАПЉИНА ЛИСТА ЗА 
ЧАПЉИНУ 

05-1-07-5-
3091-1-
143/08 од 
08.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор на рад БМ 
Вишићи и Тасовчићи 
(Сеад Табаковић и 
Натко Битанга) 

ДА 30/08 од 
10.10.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

  

Приговор 
прослијеђе
н ОИК-у 
на 
надлежнос
т 
09.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

112 
СДС ГРАДСКИ 
ОДБОР БАЊА 
ЛУКА 

СНСД  

05-1-07-5-
3091-1-
144/08 од 
08.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор јер на БМ 
Залужани, Лазарево и 
Бочац организовано 
утичу на бираче 

    

Приговор 
прослијеђе
н ГИК-у на 
надлежнос
т 
09.10.2008, 
а странци 
обавјеште
ње 

    

113 ВИД ИВАНОВИЋ ОИК Б.БРОД 

05-1-07-5-
3091-1-
145/08 од 
08.10.2008. у 
19.30 часова 

Приговор на 
нерегуларност 
резултата избора на БМ 
016Б008 у Б.Броду 

ДА 01-11-10/08 
којом се приговор 
одбацује као 
непотпун 

ДА од 
10.10.2008.-
ДОСТАВИЛ
А ОИК-у СА 
ИЗЈАШЊЕЊ
ЕМ 

ДА од 
19.10.2008. 
којом се 
жалба 
одбија као 
неоснована
. 
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114 ХДЗБиХ ОО 
ЧАПЉИНА ОИК ЧАПЉИНА 

05-1-07-5-
3091-1-
146/08 од 
09.10.2008. у 
9.45 часова 

Приговор на БО 
173А017-Струге 
Горка,173А018 
Свитава, 173А021 и 
173А022-Вишићи и 
173А023-Звировићи 

ДА 32/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

  

Приговори 
достављен
и ОИК-у 
09.10.2008. 
на 
надлежнос
т, а 
странци 
обавјеште
ње 

    

115 АБДУЛКЕРИМ 
ДУРИЋ  ОИК ЖИВИНИЦЕ 

05-1-07-5-
3091-1-
149/08 од 
09.10.2008. у 
9.15 часова 

Приговор да су га 
намјерно изоставили 
приликом бројања 
гласова 

ДА ОИК-082/08 од 
08.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

        

116 ПДП ОСМАЦИ БО ЦАПАРДЕ 
081Б004 

05-1-07-5-
3091-1-
158/08 од 
11.10.2008.   

Приговор на рад члана 
БО Јакшић Бранислава 

ДА01/2-03-43/08 од 
10.10.2008.         

117 ПЕНЗИОНЕРСКА 
СТРАНКА РС / 

05-1-07-5-
3091-1-
165/08 од 
15.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ДА 01-11-14/08 од 
9.10.2008. Одлука по 
приг. Пензионерске 
странке РС-одбацује 
се као 
неблаговремен-
СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА 
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118 СБиХ САПНА ОИК САПНА 

05-1-07-5-
3091-1-
168/08 од 
13.10.2008.  
у 11.30 
часова 

  

ДА 01-05-226/08 од 
09.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 

        

119 СДС,ПДП, 
ЖЕЉКО ШТРБАЦ ОИК ГРАДИШКА 

05-1-07-5-
3091-1-
169/08 од 
13.10.2008.  
у 11.30 
часова 

  

ДА-01-03-28/08, 
29/08 И 30/08 одлуке 
по приговорима 
СДС, ПДП, Штрбац 
Жељко 

        

120 СДС, ДНС ОИК КРУПА НА 
УНИ 

05-1-07-5-
3091-1-
170/08 од 
13.10.2008.  
у 11.30 
часова 

  

ДА-01-013-135-1/08 
И 01-013-135/08 
којима се приговори 
одбијају као 
неосновани  
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121 ХДЗБиХ И ХДЗ 
1990 ОИК ЛИВНО 

05-1-07-5-
3091-1-
171/08 од 
13.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ДА 
22/08,23/08,24/08,25/
08,26/08  од 
08.10.2008. Одбијају 
се приговори  

        

122 СНСД 
ВЛАСЕНИЦА ОИК ВЛАСЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-
172/08 од 
13.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ДА 71/08 од 
06.10.2008. којом се 
одбија приговор -
САМО ОДЛУКА 
СТИГЛА 

        

123 СДА ОО 
ЖИВИНИЦЕ ОИК ЖИВИНИЦЕ 

05-1-07-5-
3091-1-
173/08 од 
13.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ДА-080/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун-
СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА ОИК-а 
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124 / / 

05-1-07-5-
3091-1-
174/08 од 
15.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ОИК ТРАВНИК-
Закључак 01-62/08 
од 07.10.2008. по 
приговору Хрв. 
коалиције за 
Травник 

        

125 / / 

05-1-07-5-
3091-1-
175/08 од 
15.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ОИК ТРАВНИК- 01-
64/08 од 07.10.2008. 
по приговору СДА 
Травник-СТИГЛА 
САМО ОДЛУКА 

        

126 / / 

05-1-07-5-
3091-1-
176/08 од 
16.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ОИК ТРАВНИК- 01-
72/08 од 07.10.2008. 
по приговору СДА 
Травник-СТИГЛА 
САМО ОДЛУКА 
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127 СДП ОО 
ЛУКАВАЦ ОИК ЛУКАВАЦ 

05-1-07-5-
3091-1-
177/08 од 
16.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ДА 01-02-2-186/08 
од 13.10.2008. којом 
се одбија приговор 
СДП БиХ-СТИГЛА 
САМО ОДЛУКА 

        

128 СДА ТРАВНИК 
БМ НОВА БИЛА-
ИВАН 
МАТОШЕВИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
179/08 од 
16.10.2008.  
у 11.30 
часова 

Приговор на г. 
Матошевића, 
предсједника БО, јер је 
неко дозволио лицу без 
акредитације да улази 
на БО 

ДА 01-80/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован-СТИГЛА 
САМО ОДЛУКА 

        

129 СДП ГРАЧАНИЦА ОИК ГРАЧАНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-
180/08 од 
16.10.2008.  
у 11.30 
часова 

СДА  Грачаница 
поставили плакате  у 
Стјепан Пољу код ОШ 

ДА-01-05-5731/08-8 
од 09.10.2008. којом 
се приговор одбија 
као неоснован 
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130 ДНЗ ВЕЛИКА 
КЛАДУША 

КЛАДУШКА 
СТРАНКА 
ПРИВРЕДНОГ 
ПРОСПЕРИТЕТА И 
БЕГО РЕКИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
182/08 од 
16.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ДА-Закључак о 
обустављању 
поступка 01-05-
225/08 од 08.10.2008. 
-СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК-а 

        

131 ДНЗ ВЕЛИКА 
КЛАДУША 

КЛАДУШКА 
СТРАНКА 
ПРИВРЕДНОГ 
ПРОСПЕРИТЕТА И 
ХУСЕИН ДЕЛИЋ  

05-1-07-5-
3091-1-
183/08 од 
16.10.2008.  
у 11.30  
часова 

/ 

ДА-Закључак о 
обустављању 
поступка 01-05-
227/08 од 08.10.2008. 
-СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК ОИК-а 

        

132 СДА САРАЈЕВО ОИК КЛАДАЊ 

05-1-07-5-
3091-1-
185/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

/ 

ДА 01-05-4179/08 од 
09.10.2008. којом се 
захтјев  одбацује као 
неоснован - 
СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА 
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133 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
186/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ-МАЛИ ЛУГ 

ДА 02-91/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун-
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

134 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
187/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ-ЦЕНТАР 

ДА 02-92/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун-
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

135 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
188/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ-МАЛИ ЛУГ-
СТАНОВНИЦИ 
ЧАВКИЋИ И ВЕЛИКО 
ЗАЛОЖЈЕ 

ДА 02-82/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун-
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 
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136 БАКАЛ АНАНДО ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
189/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ-ОЗИМИЦЕ II 

ДА 02-83/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун-
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

137 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
190/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ-МАЛИ ЛУГ-
АКТИВИСТИ СДП У 
БЛИЗИНИ БМ 
НОСИЛИ ЗАСТАВЕ  

ДА 02-84/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун-
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

138 МУСИЋ АЛБИН-
СДП БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
191/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ БАКШАИШ 

ДА 02-78/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 
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139 СДП БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
192/08 од 
09.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ ОЗИМИЦЕ I 

ДА 02-98/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

140 ПРОШИЋ ЕНЕС ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
193/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ КЛОКОТ, ГАТА 
АИБ, ТУРИЈА АИБ, 
ВРСТА И ИЗАЧИЋ 

ДА 02-121/08 од 
09.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

141 МЕДИЋ ЕДВИН ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
194/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ КЛОКОТ,ГАТА 
АИБ, ТУРИЈА АИБ, 
ВРСТА И ИЗАЧИЋ 

ДА 02-120/08 од 
09.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        



 221 

142 МАЛКОЧ ЏЕВАД ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
195/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ ТУРИЈА АИБ, 
ВРСТА 

ДА 02-118/08 од 
10.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

143 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
196/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ МАЛИ ЛУГ-
МЕШАНОВИЋ 
ФИКРЕТ 

ДА 02-94/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

144 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
197/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ МАЛИ ЛУГ-
ИСТОВРЕМЕНО 2 
АКРЕД.ПОСМАТР. 
СДП-а 

ДА 02-95/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        



 222 

145 СДП БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
198/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ МАЛИ ЛУГ-
МУЈАГИЋ ФУАД-СДА 
ОМЕТАО РАД БО 

ДА 02-96/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

146 СДП БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
199/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

СЕНИЈАД РАКОВИЋ-
супруг кандидаткиње 
СДА, боравио на 
бирачким мјестима и 
наговарао да се гласа за 
СДА 

ДА 02-97/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 
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147 СДП БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
200/08 од 
10.10.2008. у 
11.30 часова 

АДНАН АЛИЈАГИЋ -
лобирао да се гласа за 
СДА 

ДА 02-99/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

148 СДП БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
201/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ ЧАВКИЋИ-ФУАД 
МУЈАГИЋ-лобира да 
се гласа за СДА 

ДА 02-117/08 од 
08.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 
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149 СДП БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
202/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ ОЗИМИЦА II-СДА 
ИСТАКЛА ПЛАКАТУ 
НА УДАЉЕНОСТИ 
МАЊОЈ ОД 50 м ОД 
БМ 

ДА 02-100/08 од 
08.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као поднесен од 
неовлашћеног лица 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

150 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
203/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ У НАСЕЉУ 
ПОКОЈ-СДП 
ИСТАКЛА ПЛАКАТУ 
НА УДАЉЕНОСТИ 
МАЊОЈ ОД 50 м ОД 
БМ 

ДА 02-87/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

151 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
204/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ ЦЕНТАР-СДП 
ИСТАКЛА ПЛАКАТУ 
НА УДАЉЕНОСТИ 
МАЊОЈ ОД 50 м ОД 
БМ 

ДА 02-88/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 
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152 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
205/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ БАКШАИШ 
ЧЛАНОВИ БМ 
КРШИЛИ ИЗБОРНИ 
ЗАКОН 

ДА 02-89/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

153 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
206/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ ПРИВИЛИЦА СДП 
У КРУГУ БМ 
ПОСТАВИО 
ПЛАКАТЕ 

ДА 02-85/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

154 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
207/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

БМ ХАРМАНИ СДП У 
КРУГУ БМ 
ПОСТАВИО 
ПЛАКАТЕ 

ДА 02-86/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 
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155 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
208/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

ИК БИХАЋ УРУЧИЛА 
БИРАЧКИ 
МАТЕРИЈАЛ 
ПРЕДСЈЕДНИЦИМА 
БО, А ТРЕБАЛО ЈЕ 
БИРАЧКИМ 
ОДБОРИМА 

ДА 02-74/08 од 
06.10.2008. којом се 
приговор одбацује 
као непотпун 
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 

        

156 А-СДА ДОБОЈ 
ИСТОК 

ОИК ДОБОЈ-
ИСТОК 

05-1-07-5-
3091-1-
209/08 од 
10.10.2008. у 
11.30 часова 

Приговори на кршење 
Изборног закона БиХ 
од чланова БО  на БМ 
Клокотница и Станић 
Ријека 

ДА 47-1/3/08 од 
09.10.2008. којом се 
приговори одбацују 
као неблаговремени 

        

157 СДП ОО 
ГРАЧАНИЦА ОИК ГРАЧАНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-
210/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

Мирнес Спахић и 
Ибрахим Спахић на БМ 
Пискавица наговарају 
да се гласа за њих 

ДА 01-05-5731/08-6 
од 09.10.2008. којом 
се приговор одбацује 
као непотпун 
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158 
СДА 
ГРАЧАНИЦА-
3ПРИГОВОРА 

ОИК ГРАЧАНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-
211/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

Члан ОИК-а без 
сагласности замијенио 
три члана БО у МЗ 
Доња Лохиња, 
Пискавица, Миричина 

ДА 01-05-5731/08-7 
од 09.10.2008. којом 
се приговори 
одбијају као 
неосновани-
СТИГЛА САМО 
ОДЛУКА 

        

159 СДП ГРАЧАНИЦА ОИК ГРАЧАНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-
212/08 од 
10.10.2008.у 
11.30 часова 

БМ Лукавица-Прњавор 

ДА 01-05-5731/08-5 
од 09.10.2008. којом 
се приговори 
одбацује као 
непотпун СТИГЛА 
САМО ОДЛУКА 

        

160 СДА ВЕЛИКА 
КЛАДУША 

ОИК ВЕЛИКА 
КЛАДУША 

05-1-07-5-
3091-1-
213/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

У кругу БМ Мала 
Кладуша постављени 
плакати ДНЗ-а 

ДА 01-05-232/08 од 
07.10.2008. којом се 
приговор одбија као 
неоснован 

        



 228 

161 СДА БИХАЋ ОИК БИХАЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
214/08 од 
10.10.2008.  
у 11.30 
часова 

Шејла Рамић, Сена 
Спахић 

ДА Закључак 
приговор се одбацује 
као непотпун 02-
93/08 од 06.10.2008 -
СТИГАО САМО 
ЗАКЉУЧАК 
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ПРИЛОГ 10 

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ НА БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА НА ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 05.10.2008. ГОДИНЕ - НАДЛЕЖНОСТ ЦИКБиХ 

  ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИГОВОРА 

СТРАНА У 
ПОСТУПКУ 

БРОЈ 
ПРЕДМЕТА 
И ДАТУМ  

НАВОДИ 
ПРИГОВОРА/ЖАЛБЕ 

ОДЛУКА ОИК-
а УЛОЖЕНА ЖАЛБА ОДЛУКА ЦИК-

а 

УЛОЖЕНА 
ЖАЛБА 
СУДУ БиХ 

ОДЛУКА 
СУДА 
БиХ 

1 
САДЕТА 
МУХИЋ -
ПРЕДСЈЕДНИК 
ОИК С.МОСТ 

А-СДА 

05-1-07-5-
3091-1-13/08 
од 
05.10.2008. у 
11.19 часова 

Приговор јер је Мирзет 
Карабег упао у 
просторије ОИК-а и 
вријеђао предсједницу 
Мухић 

/ / 

Одлука ЦИК од 
20.11.2008.којом 
се одбија као 
неоснован 
приговор  

    

2 СДС БАЊА 
ЛУКА СНСД Б.ЛУКА 

05-1-07-5-
3091-1-28/08 
од 
05.10.2008. у 
12.52 часова 

Приговор јер актуелни 
одборник  Биљана 
Крчмар сугерише да се 
гласа за СНСД 

ДА 07-03-1/08-
142 од 
05.10.2008 
приговор се 
одбија као 
неоснован 

ДА 05-2-667-10/08 од 
10.10.2008* ГИК 
Изјашњење на жалбу 
07-03-1/08-169 

Закључак од 
19.10.2008. 
којим се жалба 
СДС-а одбацује 
као 
неблаговремена. 

    



 230 

3 СДС БАЊА 
ЛУКА НЕПОЗНАТО 

05-1-07-5-
3091-1-29/08 
од 
05.10.2008. у 
12.12 часова 

Приговор јер је 
непознато лице 
донијело пет личних 
карата и гласало тако и 
поред упозорења 
посматрача СДС-а 

ДА 07-03-1/08-
140 од 
05.10.2008. 
приговор се 
одбацује као 
непотпун 

ДА 05-2-663-10/08 од 
10.10.2008.*ГИК 
Изјашњење на жалбу 
07-03-1/08-167 

Закључак од 
19.10.08. којим 
се поднесак 
одбацује као 
неблаговремен 

    

4 СДС БАЊА 
ЛУКА СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-31/08 
од 
05.10.2008. у 
12.53 часова 

Приговор  јер анонимни 
активиста сачекује 
бираче у ходнику и 
наговара да се гласа за 
СНСД, а предсједник 
БО не жели да га 
упозори 

ДА 07-03-1/08-
143 од 
06.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
неразумљив 

ДА 05-2-666-10/08 од 
10.10.2008.*ГИК 
Изјашњење на жалбу 
07-03-1/08-170 

Закључак од 
19.10.08. којим 
се поднесак 
одбацује као 
неблаговремен 

    

5 СДС ГО БАЊА 
ЛУКА СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-42/08 
од 
05.10.2008. у 
15.41 часова 

Приговор јер пресрећу 
бираче и сугеришу да 
гласају за СНСД 

ДА 07-03-1/08-
139 од 
05.10.2008. којом 
се одбацује 
приговор као 
непотпун 

ДА 05-2-669-10/08*ГИК 
Изјашњење на жалбу 
07-03-1/08-166 од 
14.10.2008. 

 Одлука ЦИК-а 
од 19.10.2008. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована. 
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6 СДА ОРАШЈЕ НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТИ 

05-1-07-5-
3091-1-44/08 
од 
05.10.2008. у 
14.55 часова 

На јавним мјестима 
постављани плакати на 
киосцима независних 
кандидата 

Да 05-64/08 од 
07.10.2008 
одбија се захтјев 
као неоснован * 
Изјашњење ОИК 
на жалбу од 
22.10.2008. 

ДА 50-10/08 од 
07.10.2008. 

Одлука од 
13.10.200, жалба 
се одбија као 
неоснована  

    

7 СНСД Добој 

Предсједник и 
чланови ОИК 
Добој - Момир 
Ћелић,активисти 
СДС-а 

05-1-07-5-
3091-1-53/08 
од 
05.10.2008. у 
17.13 часова 

Приговор на рад БО 
Љескове воде, Чаршија 
1, ОШ Доситеј 
Обрадовић 

ДА 01-031-1-
78/08 од 
08.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

ДА 154/08 од 
09.10.2008. ДА на 
одлуку ОИК-а од 
16.10.2008 

Одлука од 
20.10.2008. да је 
жалба СНСД-а 
неоснована. 

ДА 
20.10.2008. 

ИЖ-
120/080 од 
06.11.2008, 
жалба се 
одбија 

8 СДС БАЊА 
ЛУКА Против БО 

05-1-07-5-
3091-1-57/08 
од 
05.10.2008. у 
16.50 часова 

Приговор на рад БО 
Карановац 034Б076Б 

ДА 07-03-1/08-
138 од 
05.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

ДА 10.10.2008.г*ГИК 
Изјашњење на жалбу 
07-03-1/08-165 од 
14.10.2008. 

 Закључак од 
19.10.2008. 
којим се жалба 
одбацује као 
неблаговремена. 
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9 СДП Завидовићи 

Против Идриза 
Мујарића и 
Елведина 
Хускић СДА 

05-1-07-5-
3091-1-70/08 
од 
05.10.2008. у 
19.10 часова 

Наводи да су 
самоиницијативно 
штампали летак на 
којем су биле упуте за 
кога да се гласа 

ДА 01-05-
000473-110/08 од 
10.10.2008. којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован 

ДА-Изјашњење ОИК по 
жалби  01-05-000473-
110/08 од 24.10.2008. 
ЖАЛБУ НИСМО 
ДОБИЛИ 

ДА од 
20.11.2008. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована 

    

10 СДС БАЊА 
ЛУКА 

против БО 
034Б091 А и Б 

05-1-07-5-
3091-1-76/08 
од 
05.10.2008. у 
19.35 часова 

Не желе бројати 
појединачне гласове 

ДА 07-03-1/08-
148 од 
06.10.2008.којом 
се приговор 
одбија као 
неоснован  

ДА 05-2-664-10/08 ОД 
10.10.2008.Г*ГИК 
Изјашњење на жалбу 
07-03-1/08-171 од 
16.10.08. 

Закључак од 
19.10.2008. 
којим се жалба 
СДС-а одбацује 
као 
неблаговремена,. 

    

11 ПДП БАЊА 
ЛУКА 

ИЗБОРНИ 
ПРОЦЕС У 
БАЊОЈ ЛУЦИ 

05-1-07-5-
3091-1-92/08 
од 
06.10.2008.г 
у 15.15 
часова 

Приговор на комплетан 
изборни процес у Бањој 
Луци јер постоји 
могућност 
манипулације 

ДА 07-03-1/08-
147 од 
06.10.2008 
приговор се 
одбацује као 
непотпун 

ДА04-166/08 од 
08.10.2008 

  Одлука од 
20.10. којом се 
жалба одбија као 
неоснована 
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12 СДС 
ВЛАСЕНИЦА 

СНСД 
ВЛАСЕНИЦА 

05-1-07-5-
3091-1-95/08 
од 
06.10.2008. у 
12.35 часова 

Приговор јер је гласач 
СНСД убацио 
фотокопиран гл. листић 
на БМ 103Б004 

ДА45/08 
ОД15.10.2008.г- 
о приједлогу за 
поништење и 
понављање 
избора на БМ 
Градина и Дом 
културе / ОИК 
Одлука 80/08 од 
15.10.2008. 
одбија се 
приговор 

ДА 48/08 од 15.10.2008.г 
НА ОДЛУКУ ОИК-а 
80/08 ОД 15.10.2008. 

Одлука од 
30.10.2008. 
којом се 
приговор одбија 
као неоснован  

    

13 СДС ТЕСЛИЋ БМ У 
ТЕСЛИЋУ 

05-1-07-5-
3091-1-96/08 
од 
06.10.2008. у 
11.05 часова 

Приговор на рад БМ у 
Теслићу-1000 
неважећих гл. листића 

    

Закључак од 
13.10.2008. 
којим се 
поднесак 
одбацује као 
преурањен 

    

14 БПС СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ БМ ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3091-1-97/08 
од 
06.10.2008. у 
09.48 часова 

Приговор и траже 
поновно бројање гл. 
листића на 150 БМ 

    

Закључак од 
13.10.2008. 
којим се 
поднесак 
одбацује као 
преурањен  
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15 ДНС ОШТРА 
ЛУКА СНСД 

05-1-07-5-
3091-1-
104/08 од 
07.10.2008. у 
9.50 часова 

Приговор  јер је испред 
гласачког мјеста Оштра 
Лука Душко Гајић 
сугерисао да се гласа за 
СНСД 

ДА 031-20/08 од 
08.10.2008. којом 
се приговор 
одбацује као 
поднесен од 
неовлашћеног 
лица 

ДА 10.10.2008. 

   Одлука од 
20.10. којом се 
жалба одбија као 
неоснована 

    

16 А-СДА БРЧКО 
ДИСТРИКТ СДП 

05-1-07-5-
3091-1-
108/08 од 
07.10.2008. у 
8.20 часова 

Приговор-захтјев за 
поништење изборних 
резултата на 
бм:Рашљани Дом, 
Ријеке Дом пензионера, 
4. јули дио 1, 2 и 3, 
Ограденовац Читаоница 

    

Закључак од 
13.10.08.г којим 
се поднесак 
одбацује као 
преурањен  

    

17 СДП БИХ ОО 
БАНОВИЋИ СДА 

05-1-07-5-
3091-1-
115/08 од 
07.10.2008. у 
8.20 часова 

Приговор јер је Адмир 
Дураковић дијелио 
копије гласачких 
листића сугеришући за 
кога да се гласа 

ОИК-
15.10.2008.-
ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

  

  Одлука од 
20.10. којом се 
жалба одбија као 
неоснована 

    

18 
ЈУСУФ ГУШИЋ 
НЕЗАВИСНИ 
КАНДИДАТ 
САПНА 

ЧЛАНОВИ БО 

05-1-07-5-
3091-1-
117/08 од 
07.10.2008. у 
14.15 часова 

Приговор на чланове 
БО, гласање лица која 
нису присутне 

ДА 01-05-223/08 
од 09.10.2008. 
којом се одбија 
приговор као 
неоснован 

ДА 13.10.2008. 

 Одлука од 
19.10. којом се 
жалба одбија као 
неоснована 
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19 СДП КАЛЕСИЈА ОИК 
КАЛЕСИЈА 

05-1-07-5-
3091-1-
126/08 од 
07.10.2008. у 
11.40 часова 

Приговор на сва 
бирачка мјеста у 
Калесији 

ДА 01-47/08, 01-
48/08, 01-49/08, 
01-50/08 од 
05.10.2008. 
којима се 
приговори 
одбацују 

ДА 49-22-127/08 од 
13.10.2008.г на Одлуку 
Оик бр.01-56/08 од 
10.10.2008; ДОПУНА 
ЖАЛБЕ 49-22-128/08 
ОД 13.10.2008. 

ДА од 
30.10.2008.којом 
се жалба одбија 
као неоснована 

    

20 СДС 1990-
ИЗВОРНА ОИК ФОЧА 

05-1-07-5-
3091-1-
150/08 од 
10.10.2008. у 
10.50 часова 

Приговор на оштећење 
на БМ Драгочава и 
криве за то 
предсједника БО 
Жељку Саламадију 

    

Закључак од 
20.10.08. којим 
се поднесак 
одбацује као 
преурањен  

    

21 А-СДА САПНА БО САПНА 

05-1-07-5-
3091-1-
152/08 од 
10.10.2008.  

Приговор на рад БМ  
Краљевићи; Годуш и 
Витиница 

ДА-01-05-221/08 
од 08.10.2008. 
којом се 
приговор одбија 
као неоснован 

ДА 02/2008 од 
10.10.2008.*Изјашњење 
ОИК-а 01-05-237/08 од 
14.10.2008. 

ДА од 
20.10.2008 којом 
се жалба одбија 
као неоснована 
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22 СДП САПНА  ИСМЕТ 
ОМЕРОВИЋ 

05-1-07-5-
3091-1-
153/08 од 
10.10.2008.   

Приговор на начелника 
због злоупотребе 
овлашћења 

ДА-01-05-219/08 
од 08.10.2008. 
којом се 
одбацује због 
ненадлежности 

ДА 202-02/08 од 
10.10.2008.г*Изјашњење 
ОИК-а 01-05-236/08 од 
14.10.2008. 

ДА од 
20.10.2008. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована 

    

23 СДП САПНА  БИРАЧКИ 
ОДБОРИ 

05-1-07-5-
3091-1-
154/08 од 
10.10.2008.   

Приговор на БО 
Кобилићи, Засеок, 
Краљевићи 

ДА-01-05-220/08 
од 08.10.2008. 
којом се 
одбацује као 
неоснован 

ДА 201-02/08 од 
09.10.2008. *Изјашњење 
ОИК-а 01-05-235/08 од 
14.10.2008. 

ДА од 
20.10.2008. 
којом се жалба 
одбија као 
неоснована 

    

24 
БПС СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 
ТУЗЛА 

ОИК ТУЗЛА 

05-1-07-5-
3091-1-
155/08 од 
10.10.2008.   

Допис и жалба на 
одлуке ОИК Тузла по 
њиховом приговорима  

ДА  16-05-
07/89/08 

ДА 01/02/01-205/08 од 
08.10.2008.г*Изјашњење 
ОИК 16-05-07/102/08 

ДА од 
19/10/2008 којом 
се одбија жалба 
као неоснована 

    

25 

ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 
НАРОДА 
СРПСКЕ ОО 
ОСМАЦИ 

БО ЦАПАРДЕ 
081Б004 

05-1-07-5-
3091-1-
157/08 од 
11.10.2008.   

Погрешно потписивање 
у бирачке спискове и 
погрешно читање 
резултата од чланова 
БО 

ДА01/2-03-41/08 
од 10.10.2008. 

ДА жалба-02-10/08 и 
изјашњење 01/2-03-
41/08 16.10.2008. 
доставила ОИК 

ДА од 
20.10.2008.  
којом се жалба 
одбија као 
неоснована 
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26 СДС ОСМАЦИ 
БМ 081Б004, 
081Б001Б, 
081Б003 

05-1-07-5-
3091-1-
159/08 од 
11.10.2008.   

Приговор на повреде 
неколико пута у току 
дана од Александра 
Мирковића и Бобана 
Сикимића 

ДА01/2-03-42/08 
од 10.10.2008. 

ДА жалба 10/08 и 
изјашњење 01/2-03-
42/08 16.10.2008. 
доставила ОИК 

Закључак од 
20.10.2008. 
којим се жалба 
одбацује јер је 
поднесена од 
неовлашћеног 
лица 
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Прилог 11. - ПРЕГЛЕД ПОДНЕСЕНИХ ЗАХТЈЕВА ЗА ПОНОВНО ПРЕБРОЈАВАЊЕ ГЛАСОВА 

 
Р/Б 

 
Назив подносиоца 

захтјева 

 
Датум 

подношења 
захтјева 

 
Овлашћено 
лице за 

подношење 
захтјева 

 
Наводи у захтјеву 

 
Захтјев 
испуњава 

фомалне услове 
утврђене у 
члану 5.30 
Изборног 
закона БиХ 

 
Број гласачких 

листића 
наведен у 

захтјеву утиче 
на изборе 
резултате 

 
Предлог 

 
 

1. 

 
ОИК Тузла 

 
21.10.2008. 

Да Преправке на обрасцу ЗР 
за Енеса Мешановића, 

кандидата СДА 

Да (16 гласова 
преправљено на 

10) 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008) 
 

2. 
 

Дарко Тришић -Зворник, 
посматрач 

21.10.2008. Да Преправке на обрасцу ЗР 
за Дарка Пашалића, 

кандидата СНСД-Милорад 
Додик 

Да (80 гласова 
преправљено на 

00) 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008.) 



 239 

 
3. 

 
Маја Вуковић, акредитовани 
посматрач на БМ161Б027 

Сквер Невесиње 

 
21.10.2008.  

 
Да за 

БМ161Б027 
Сквер 

 

 
Поновно бројање гласова 
на БМ161Б027 Сквер, 
БМ161Б023 Лакат и БМ 
Раље 161Б018 БМ, јер  су 

Небојши Жерајићу 
умањени гласови и 
уписани другим 
кандидатима 

 
 

Да на БМ 
БМ161Б027 Сквер 

 

 
ПРОВЈЕРИТИ У 
ГБЦ И ОДСЈЕКУ 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(22.10.2008) 

 
4. 

 
ОО СДА Тузла- Менсур 

Бркичевић  
 

ВЕЗА СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 
1 

 
21.10.2008. 

 
Да 

 
Преправке на обрасцу ЗР 
за Енеса Мешановића, 

кандидата СДА 

 
Да 

 
(16 гласова 

преправљено на 
10) 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(22.10.2008.) 

 
5. 

 
Странка за БиХ Цазин 

21.10.2008. Не    ДОНЕСЕН 
ЗАКЉУЧАК О 
ОДБАЦИВАЊУ  
ЗАХТЈЕВА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008) 

 
6. 

 
НСРЗБ Широки Бријег 

 
21.10.2008.  

 
Да 

Поновно бројање гл 
вазећих и неважећи за ИЈ 
Градско подручје 2, на 

већем броју БМ 

 
Да 

 
ПРОВЈЕРИТИ У 
ГБЦ И ОДСЈЕКУ 

ИКТ 
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7. 

 
СДА Горажде 

21.10.2008. Не    ДОНЕСЕН 
ЗАКЉУЧАК О 
ОДБАЦИВАЊУ  
ЗАХТЈЕВА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008.) 

 
8. 

 
Брано Ђука, акредитовани 

посматрач Брањево, 
Општина Зворник 

 
21.10.2008.  

 
 

Да 

 
Поновно бројање гл. на 

БМ Брањево 1-083Б060Б и 
Брањево 2 083Б061 
Кандидату Бориславу 
Митровићу након 
затварања БМ и 

пребројавања гласова 
дописано 115 плус 92 гласа 

 
Да за БМ Брањево 

1-083Б060Б 

 
 

ПРОВЈЕРИТИ У 
ГБЦ И ОДСЈЕКУ 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(22.10.2008) 

 
9. 

 
Илија Икић, Живинице 

 
21.10.2008. 

 
Не 

   ДОНЕСЕН 
ЗАКЉУЧАК О 
ОДБАЦИВАЊУ  
ЗАХТЈЕВА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008) 
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10. 

 
ПДП 

 Котор Варош 

 
21.10.2008. 

 
Не  

Захтјев за поновно бројање 
на БМ 070Б007Б у ОИЈ 

Котор Варош 

  ДОНЕСЕН 
ЗАКЉУЧАК О 
ОДБАЦИВАЊУ  
ЗАХТЈЕВА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008) 

 
 

11. 

 
СДС Бања Лука 

 
21.10.2008. 

 
Не 

   ДОНЕСЕН 
ЗАКЉУЧАК О 
ОДБАЦИВАЊУ  
ЗАХТЈЕВА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008.) 

 
12. 

 
Група од 57 грађана која је 
гласала на БМ 104Б012 

ВИХОР у Општини Братунац 

 
21.10.2008.  

 
Да 

 
Поновно бројање гласова 
на БМ104Б012 ВИХОР за 
сваког кандидата на листи 

СНСД МД због 
неправилног бројања 

гласова 

 
Да 

 
Да 55 наведено а 

за мандат 
потребно 46 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(22.10.2008) 

 
 

13. 

 
ОИК Сребреник 

 
21.10.2008.  

 
Да 

 
Поновно бројање гласова 
за БМ049А016 Лука. 
Наводно, 129 важећих 
гласова уписано поред 
имена Сандре Малкић 

умјесто Омера 

 
Да 

 
ДА 

УСВОЈИТИ 
ЗАХТЈЕВ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(22.10.2008) 
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Ибришимовића  

 
 

14. 

Група од 65 бирача са БМ 
049А016 ОШ Рапатница 
Општина Сребреник 

 
21.10.2008.  

 
Да 

 
Погрешно уписан број 
гласова за Ибришимовић 
Омера, требао добити 

више 

 
Да 

 
ДА 

УСВОЈИТИ 
ЗАХТЈЕВ 

 

 
15. 

Акредитовани посматрачи са 
БМ 049А016 ОШ Рапатница 

Општина Сребреник 

 
21.10.2008.  

 
Да 

Поновно бројање гласова 
за Омера Ибришимовића, 
кандидата Странке за БиХ 

за ОВ 

 
Да 

 

 
ДА 

УСВОЈИТИ 
ЗАХТЈЕВ 

 

 
16. 

 

 
ОИК Љубиње 

 
21.10.2008.  

 
Да 

Исправка грешке за 
Вуксана Вујовића, 
кандидата СРС др 

Војислав Шешељ , са 17 на 
23 гласа 

 
Да 

ПРОВЈЕРИТИ У 
ГБЦ И ОДСЈЕКУ 

ИКТ 
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17. 

 
 

ОИК Босанска Крупа 

 
 
 

21.10.2008. 

 
Да 

Поновно бројање гл на БМ 
004А011 ОШ Отока  За два 
кандидата на листи СДА 
Рамзија Орашчанин и 

Хасан Мујкоћа различити 
су резултати из обрасца за 

ЗР од резултата 
објављених на веб-

страници 

 
Да 

Обављено 
поновно бројање 
по налогу ЦИК-а 

а на захтјев 
главног 

контролора, 
захтјев одбити 
као неоснован. 

 

 
18. 

Сејад Сејдиновић –Сејо, 
Лукавац 

21.10.2008.  Да  

Кандидат за ОВ 
Лукавац са 

посебне листе за 
нац.  мањине 

Члан БО, наводно, 
уништио његових пет 
неважећих гл листића 

 

 
Да 

ПРОВЈЕРИТИ У 
ГБЦ И ОДСЈЕКУ 

ИКТ 

ИЖ-69/08 од 
03.11.2008. 

 
19. 

 
Е5-Европска еколошка 

странка Сарајево 

 
21.10.2008.  

 
Да 

Поновно бројање гл у 
Општини Бос. Крупа на 
БМ 004А003 Гимназија 
БМ 004А004 Гимназија 
БМ 004А006А Амратеx 

(АБ) 
БМ 004А006Б Амратеx 

(АБ) 
БМ 004А022 Амратеx 1 

 
 
Да 

 
ПРОВЈЕРИТИ У 
ГБЦ И ОДСЈЕКУ 

ИКТ 

 

 
 

20. 

 
 

Странка за БиХ Општински 
савјет Ново Сарајево 

 
 

21.10.2008.  

 
 
 

Не 

 
 

Траже накнадну провјеру у 
вези са евидентирањем 
великог броја неважећих 

гласачких листића 

 
 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

 
 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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21. 

 
Хамдија Пилавџић ОО 

НСРЗБ Лукавац 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Нечитак текст, позиван 

подносилац захтјева али не 
одговара на тел. позив 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

 
Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
22. 

 
СРС Републике Српске ОО 

Источни Стари град 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Сматрају да су оштећени 
објављеним изборним 

резултатом 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

 
Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
23. 

Странка демократске 
активности Асда 

Организација БДБиХ 

 
21.10.2008.  

 
Не 

Кандидат на листи СДП-а 
кршио ИЗБиХ, те су 

његови поступци директно 
утицали на резултате 
избора у БДБиХ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

 
Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
24. 

 
Сеад Талетовић, предсједник 

ОС Странке за БиХ 
Живинице 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Наводно погрешно 
уписани гласови на 

изводима за кандидате са 
листе Странке за БиХ на 

четири БМ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

 
Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-59/08 од 
29.10.2008. Жалба 

се одбија 
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25. 

 
Грабовац Марко НК 

Босански Брод 

 
21.10.2008.  

 
Да 

 
Тражи поновно бројање 
свих гласова на његово 
име за одборника у СО 

Бос. Брод 

 
 

Не, под тч. 2, 3. и 
4. захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-87/08 од 
03.11.2008. Жалба 

се одбацује 

 
26. 

 
СНСД ОО Добој Центар за 
комуникације-Правни тим 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Траже поновно бројање 
гласова на 43 БМ због 
наводних бројних 
неправилности 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
27. 

 
Странка за БиХ ОС 

Сребреник 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Исправку грешке у броју 
гласова за кандидата 

Омера Ибришимовића на 
БМ 049А016, умјесто 129 
треба да буде 370 гласова 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
28. 

 
СДА ОО Челић 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Наводно отуђење 

одређеног броја гласова и 
велики број неважећих 
гласова на БМ у Челићу 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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29. 

 
СДПБиХ Сарајево 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Наводна учињена грешка 

на БМ Брезичани, 
Општина Приједор 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
30. 

 
Странка за БиХ 
ОИШ Травник 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Резултати које је објавио  
ОИК нису идентични 
извјештају ЦИКБиХ, 

траже провјеру података у 
ОИК Травник 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(22.10.2008) 

 
 

31. 

 
Аида Обућа, Горажде, 
кандидат СДА за ОВ 
Општине Горажде 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Наводна разлика у броју 
појединачно освојених 
гласова које је раније 

имала и резултата које је 
објавила ЦИКБиХ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
 

32. 

 
ХДЗ 1990 ОО Усора 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
На БМ 183А002 

Макљеновац, записник су 
потписала три члана која 
су руководила процесом 

бирања на том БМ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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33.. 

 
Оруч Наход, кандидат СДП 
Завидовићи у ОВ Завидовићи 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Након пребројавања 

гласова које је спровела  
ЦИКБиХ нестало 70 

гласова. 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
 

34. 

 
СДА ОИО Маглај 

 
21.10.2008.  

 
Не 

Приговор на наводно 
накнадно бројање гласова, 

што је утицало на 
одузимање једног 

општинског мандата 
странци СДА. 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
 

35. 

 
Славиша Поповић, кандидат 
ПДП-а за одборника у СО 

Осмаци 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Неправилним радњама 

промијењен је редослијед 
одборничких кандидата на 
листи ПДП-а те тражи 

исправљање 
неправилности 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

Закључак од 
22.10.2008. којим се 
одбацује поднесак 
јер је поднесен од 
неовлашћеног лица 

 
36. 

 
Народна демократска 
странка-НДС Кнежево 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Наводно на већем броју 

БМ појединим 
кандидатима НДС је 
смањиван број гласова 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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37. 

 

 
ОО СДС 1990 Изворна 

 
21.10.2008.  

 
Не 

Поновно бројање гласова 
на БМ 081Б004 Горње 
Цапаре зато што је СДС 

1990 добила на 
пребројавању 35 гласова а 
у обрасцу ОИК-а уписано 

је 10 гласова 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
38. 

 
СДС ОО Вишеград 

 
21.10.2008.  

 
Не 

 
Поновно бројање свих 
гласова из ИЈ 147-

Општина Вишеград, због 
неслагања података ОИК-а 

и посматрача СДС-а 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-78/08 од 
03.11.2008. Жалба 

се одбацује 

 
39 

 
Владо Трифковић у име ОС 

Странке за БиХ 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гласова 

на БМ 039А091 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
40 

 
Странка за БиХ ОС Илиџа 

 
21.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање важећих 
и неважећих гласова на 
БМ 131А013, 131А012, 

131А049, мобилни тим (I, 
II, III, IV,V и VI) 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-63/08 од 
28.10.2008. Жалба 

се одбија 
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41 

 
СНСД ОО Вишеград 

 
21.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гласова 
на БМ 147Б012 и 147Б006. 
Лични гласови погрешни 
за већину кандидата, 

односно, Зору Маличић 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
42 

 
Драгољуб Боројевић 

Кнежево 

 
21.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

068Б006 у Општини 
Скендер Вакуф/Кнежево 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
43 

 
Српска Странка РС Бања-

Лука 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гл за 

листу одборника 
Скупштине Града БЛ, због 

појаве великог броја 
неважећих гл 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
44. 

 
СДП БиХ ОО Цазин 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гл. на 

БМ 002А004 за 
преференце за кандидата 
Рефика Лелића под Рб 13 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(23.10.2008) 
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45 

 
СДП БиХ ОО Горажде 

 
22.10.2008. 

 
Не 

Поновно бројање гласова 
на БМ 167А007  Титаник. 
Нико од кандидата са 

листе према објављеним 
резултатима ЦИК-а нема 

уписан глас  

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
46 

 
ДНС ОО Рогатица 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гласова у 

општини Рогатица 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
47 

 
Мухарем Хакић НК за 
националне мањине у 
Општини Сребреница 

 
22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање гл на БМ 

050А504 у Тузли, на 
Илиџи у ОШ (105Б) 

 
Да 

 
Провјерити у 

ГЦБ-у и одсјеку 
ИКТ 

 

 
48 

 
СДП БиХ ОО Лукавац 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

047А008, 047А037, 
047А040 и 047А041 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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49 

 
ДНС Бос Грахово 

 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

084А005 и 084А001 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-65/08 од 
29.10.2008. Жалба 

се одбија 

 
50 

Сеад  
Бајрић кандидат А-СДА 

Цазин 

 
23.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

019 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-96/08 од 
03.11.2008.  Жалба 

се одбацује 

 
51 

 
Марија Вујанчевић, 

кандидат,  
 Кнежево 

 
22.10.2008. 

 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

068Б006 и 068Б017 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
52 

 
Неџад Ризвановић, кандидат 
Савеза СДА СБиХ Зворник 

 
22.10.2008. 

 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б019, 083Б029, 
083Б033А и БМ Козлук 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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53 

 
Бранислав Нарић, 

акредитовани посматрач 
Котор Варош 

 
 

22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање на БМ 

070Б007Б 

 
Да 

 
Провјерити у 

ГЦБ-у и одсјеку 
ИКТ. 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(23.10.2008) 

 
54 

 
Демократска странка народа  

Српске, Зворник 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б039 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-112/08 од 
03.11.2008.  Жалба 

се одбија 

 
55 

 
Ениса Хољан, посматрач 

СБиХ Храсница  

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

131А013 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
56 

 
Странка за БиХ ОС Зеница 

 
21.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

093А091 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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57 

 
СДА Сарајево Сулејман 

Тихић 

 
22.10.2008.г. 

 
Да 

 
Поновно бројање за ИЈ 096 

- Олово 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-90/08 од 
03.11.2008. Жалба 

се одбија 

 
58 

 
Савез српских странака 

Сребренице 

 
22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање у 

Сребреници 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 

 

 
59 

 
СДС Бања Лука 

 
22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање у 

Бањалуци 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-91/08 од 
03.11.2008. Жалба 

се одбија 

 
60 

 
СНСД Бања Лука  

 
22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање у ИЈ 

Пале РС 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 
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61 

 
СДА  Сарајево 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гл. 

листића због неправилног 
додјељивања вијећничких 

мјеста у ОВ Центар 
Сарајево 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
62 

 
ПДП РС ОО Источно Ново 

Сарајево 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гласова 
за кандидата Крстовић 

Драгана  

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
63 

 
Странка за БиХ ОС Градачац 

 
21.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

Вучковци I, II и III 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
64 

 
Социјалистичка партија ОО 

Нови Град  

 
21.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

007Б021 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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65 

 
СДС Србац 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

012Б001, 012Б002,012Б006, 
012Б013, 012Б015, 
012Б016, 012Б017, 
012Б018, 012Б019, 
012Б021, 012Б022, 
012Б023, 012Б024, 
012Б026, 012Б030 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
66. 

 
Странка за БиХ ОС Коњиц 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

127А020 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
67 

 
СДА ОО Грачаница  

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

044А023 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
68 

 
ДНС ОО Зворник и ургенција 

од 23.10.2008.  

 
22.10.2008.  

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б017, 083Б043, 
083Б044, 083Б050, 

083Б051, 083Б060А, 
083Б060Б, 083Б061, 

083Б062А, 083Б062Б, 
083Б063, 083Б065, 083Б066 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 
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69 

 
СДС ОО  

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање у ИЈ 

Гламоч 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
70 

 
Оручевић Нагиб НК „Б47“ 

Мостар 

 
22.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање у ИЈ 

Мостар  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 

 

 
71 

 
Адил  Мусић НК мањинских 

народа у Зеници  

 
22.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање у ИЈ 

Зеница  

 
Да  

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-95/08 од 
04.11.2008. 

 
72 

 
БОСС  Тузла  

 
22.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање у ИЈ  

 Исток 

 
Да  

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 
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73 

 
Ненад  

Маловић и Самојко Петрић 
кандидати СРС др Војислав 

Шешељ ОО Соколац 

 
22.10.2008. 

 
Не  

 
Поновно бројање на БМ 

121Б018, 121Б001, 
121Б011, 121Б007 и 

121Б010 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
74 

 
ХДЗ  Босанско Грахово 

 
22.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање за 

општину Босанско Грахово 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 

 

 
75 

 
СДС ОО Гламоч 

 
22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање у ИЈ 

Гламоч 

 
Да  

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 

 

 
76 

 
СРС др Војислав Шешељ ИО 

Бијељина 
 

  

 
22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање на БМ 

161Б023 и 161Б027 

 
Да  

 
Провјерити у 
ГЦБ и одсјеку 

ИКТ 
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77 

 
СДА ОО Ново Сарајево  

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање у МЗ 
Велешићи и Горњи 

Велешићи 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
78 

 
СРС др Војислав Шешељ ИО 

Братунац 
  

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

104Б004 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
79 

 
СДС 1990 – Изворна  Фоча 

 
22.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање на БМ 

Драгочава  

 
Да 

 
Провјера у ГЦБ и 
одсјеку ИКТ 

ИЖ-86/08 од 
05.11.2008.  

Жалба се одбија 

 
80 

 
Деан Радовић, кандидат СРС 

др В. Шешељ Пале РС 

 
22.10.2008.  

 
Не 

 
Поновно бројање у ИЈ  

Пале РС 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-61/08 од 
28.10.2008.  

Жалба се одбија 
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81 

 
Недељко Ковачевић,  

кандидат СРС др В. Шешељ 
Пале РС 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање у ИЈ  

Пале РС  

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-62/08 од 
28.10.2008.  

Жалба се одбија 

 
82 

 
Владимир Владичић, 

кандидат СРС др В. Шешељ 
Пале 

 
22.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање у ИЈ  

Пале РС  

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
83 

ДНС ОО Скендер Вакуф 
Кнежево 

22.10.2008. Не Поновно бројање гласова 
за кандидате: Петра 
Соларевића, Перу 

Шодоловића, Костадина 
Будића, Младена Вукмана 
и Станимира Кутића на 
БМ 068Б001, 068Б002, 

068Б003, 068Б004,  

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

84 СНСД, извршни секретар 
Рајко Васић 

22.10.2008. ДА Понопвно бројање у ИЈ 
Илиџа/Источна Илиџа 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 

ПОН.БР 
(24.10.2008) 
жалба и ИЖ-

101/08 од 
04.11.2008. 
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85 Сеад Бајрић, А-СДА Цазин 22.10.2008. Не Понопвно бројање на 
гласачком мјесту 18 у 

Цазину 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

86 СДП ОО Добој Југ, Сенаид 
Бегић 

22.10.2008. НЕ Поновно бројање на свим 
редовним БМ у Општини 

Добој Југ  

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

87 Савез СДА-СБиХ 22.10.2008. НЕ Нема навода Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

88 СДС ОО Котор Варош, 
Цвијан Кршић 

22.10.2008. НЕ Поновно бројање за 
кандидата Цвијана Кршића 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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89 Странка за БиХ ОО Горажде 22.10.2008. НЕ Поновно бројање за 
кандидата Амара Плеха 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

ИЖ-116/08 од 
05.11.2008.  
Жалба се 
одбацује 

90 Странка за БиХ ОО Горажде,  22.10.2008. НЕ Поновно бројање за 
кандидата Адису Херенду 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

91 БПС Сефер Халиловић, ОО 
Зеница,  

22.10.2008. НЕ Поновно бројање за 
кандидата Селвера 

Диздара 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

92 Кандидати СНСД-а Бијељина 22.10.2008. НЕ Поновно бројање за све 
кандидате у ИЈ Бијељина 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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93 СНСД ОО Шековићи 22.10.2008. НЕ Поновно бројање у ИЈ 
Шековићи 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

94 Савез СДА-СбиХ, Братунац 22.10.2008. НЕ Поновно бројање у више 
БМ Братунац 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

95 Савез СДА-СБиХ, Зворник 
 
 

22.10.2008 НЕ Поновно бројање на више 
БМ 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

96 Кандидати СНСД Бијељина, 
Предраг Вујић, Чедомир 

Станкић и Љубомир Марић 

22.10.2008. НЕ Поновно бројање свих 
кандидата на БМ 

013,014,015. 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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97 Странка за БиХ Сребреник 22.10.2008. НЕ Поновно бројање, Бирачки 
одбор погријешио 
приликом уношења 

података у ЗР/3, Сандра 
Малкића  

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

98 ОИК Шамац,   22.10.2008. НЕ Поновно бројање за 
кандидата Драгицу 
Витезовић, Шамац 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

99 ДНС ИЈ 147 Вишеград 
 

22.10.2008. ДА Поновно бројање у ИЈ 147 
Вишеград 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(23.10.2008) 

100 Странка за БиХ, Рудо 22.10.2008 ДА Поновно бројање, 
неслагање гласова  у 
одсуству и поштом 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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101 Коалиција ХДЗ БиХ ХСС-
НХИ, Дервента 

22.10.2008. Да Поновно бројање, 
штимање гласова Удруга 

Феникс 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

102  
ОИК Угљевик 

 
22.10.2008. 

 
Да 

Поновно бројање  СП 
Младенко Стевановић и 
Лазић Горан из СДС-а, 

кандидати СРС-а 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

103  
Марко Видак, независни 

кандидат Травник 

 
22.10.2008 

 
ДА 

Поновно бројање на више 
БМ, а превару починили 
коалиција ХДЗ 1990-ХСС-

НХИ 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-68/08 од 
05.11.2008. 

Жалба се одбија 

104  
Драго Секулић акредитовани 

посматрач, Братунац 

 
22.10.2008. 

ДА Поновно бројање за 
кандидата Мирка 

Стојановића, СНСД, на 
БМ Факовићи 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(22.10.2008) 
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105  
Младен Грбић, Котор Варош 

 

 
 

22.10.2008. 

 
ДА 

Поновно бројање због 
замјене гласачких листића, 

члан БО  

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

106 ПДП Кнежево 22.10.2008. ДА Поновно бројање за 
кандидата ПДП-а 

Драгољуба Боројевић-
Драже, Кнежево 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(23.10.2008) 

107 ХДЗБиХ Сребреник 22.10.2008. ДА Поновно бројање за два 
БМ Стража и Горњи 

Хргови 

ДА Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

108 ДНЗ Велика Кладуша 22.10.2008. ДА Поновно бројање на 17 БМ Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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109 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А010 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-83/08 од 
03.11.2008. 

Жалба се одбија 

110 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А012 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

111 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А020 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

112 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А021А 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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113 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А021Б 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

114 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А022А 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

115 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А032 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-80/08 од 
03.11.2008. 

Жалба се одбија 

116 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А029 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-81/08 од 
03.11.2008. 

Жалба се одбија 



 268 

117 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А028 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-79/08 од 
03.11.2008.г 

Жалба се одбија 

118 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А002 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

119 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А009 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

120 ХДЗ 1990, ОИК Чапљина 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
173А001 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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121 СДС Власеница 22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
103Б004 Дом културе 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

122 Фикрет Ливадић, независни 
кандидат, Брчко 

22.10.2008. ДА Поновно бројање на више 
БМ 200Ц 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

123 Станислава 
Варага,посматрач, Бијељина 

22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
029Б015, за све кандидате 

СНСД-а 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

124 Сања Тракиловић,посматрач, 
Бијељина 

22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
029Б014, за све кандидате 

СНСД-а 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(24.10.2008) 
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125 Горан Новаковић, Врбањци, 
Котор Варош 

22.10.2008. ДА Поновно бројање на БМ 
070Б022 Омладински дом 

Вечићи 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

126 Драган Радовановић, 
Килавци бб, Невесиње 

22.10.2008. НЕ Поновно бројање на БМ 
161Б023 и 161Б027, за 
кандидата Небојшу 

Жерајића из СРС др В. 
Шешељ,  

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

127 СНСД ОО Добој 22.10.2008. НЕ Поновно бројање у ИЈ 
Добој, Слађан Богдановић 
и Велимир Кузмић-Вељо 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

128 ПДП Прњавор,  22.10.2008. НЕ Поновно бројање у ИЈ 
013Б на више БМ 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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129 Милутин Савчић, Хан 
Пијесак  

22.10.2008. НЕ Поновно бројање за 
кандидате ПДП у Хан 

Пијеску 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер н утиче на 

изборне 
резултате 

 

130 Алвир Алибабић, Бихаћ 22.10.2008. НЕ Поновно бројање за БМ 
003А-042Б Србљани Б 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

131 ДСИ ТУЗЛА, ОО Завидовићи 22.10.2008. НЕ Поновно бројање за више 
БМ 077А Завидовићи 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

132 Рабија Хукелић, Радом за 
Бољитак, ОВ Стари Град 

22.10.2008. НЕ Поновно бројање за 
кандидате Народна 

странка Радом за бољитак, 
ОВ Стари Град, на више 

БМ 137А 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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133 Странка за БиХ, Градачац, 
Халил Хасановић, кандидат 

Ђонлић Мелиха 

22.10.2008. НЕ Поновно бројање за БМ 
025А011А,  

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

134 Анонимна пријава, за ИМ 
Махмут Махала Градачац 

22.10.2008 НЕ Поновно бројање за БМ у 
Махмут махали, Мионици 

III, општина Градачац 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

135 Мерсед Ђонлић, акред. 
посматрач СДП-а Градачац 

23.10.2008. ДА Поновно бројање  на БМ 
025А007 Зељиња Средња 

за канд. СДП-а 

Да Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(24.10.2008) 

136  
СДА Милићи 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање на БМ 
185Б009-Дервента ОШ 

Милићи 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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137  
Амела Баручија - ОО СДА 

Н.Сарајево 

21.10.2008.   
НЕ 

 
Поновно бројање свих гл. 

листића у Општини 
Н.Сарајево 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
138 

Стојан  
Вукајловић - кандидат СРС 

РС-Бања Лука 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

Поновно бројање гл. 
листића прворангираног и 

другорангираног 
кандидата за одборника у 
Скупштину Града Б. Луке 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
139 

 
СДС ОО ЗВОРНИК 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање 

гл.листића на БМ 083Б062 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(24.10.2008) 

 
140 

 
ПДП БАЊА ЛУКА 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање 

гл.листића у Невесињу за 
Радић Весо 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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141 

 
Хрватска коалиција ХСС-
НХИ, ХДЗБиХ, ХДЗ 1990, 

ХНЗ К-24 

 
 

23.10.2008. 

 Захтјев да ЦИК исправи на 
својој веб-страници 
податке (техничка грешка) 
како је у извјештају ГИК-а 
Б. Лука по питању 
коалиције К-24 

   

 
142 

 
БПС Сефер Халиловић ОО 

Градачац 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање на свим 
БМ у опћини Градачац 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
143 

 
Војин Митровић-СНСД, 

Бијељина 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање на свим 
БМ у Бијељини-34 БМ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

ИЖ-64/08 од 
28.10.2008.  

Жалба се одбија 

 
144 

 
Нихад Парић -кандидат 
Наше странке-Вареш 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

  
Поновно бројање гласова 
Наше странке у општини 

Вареш 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

Закључак ЦИК-а 
од 10.11.2008. 

којим се 
приговор 

одбацује као 
неблаговремен 
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145 

 
БПС Мостар 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање гл. 
листића БПС за Град 

Мостар 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
146 

 
Славко Савић -акред. 

посматрач Удружења младих 
Бонитет, Зворник 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 
083Б050 Доња Пилица 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
147 

 
Фадил Јакуповић -Коалиција 
СДУ-ЛДС Сански Мост 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 Поновно бројање на БМ 
032А028 Врхпоље 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

ИЖ-102/08 од 
03.11.2008. 

Жалба се одбија 

 
148 

 
Драган Торлаковић -СДС 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање на БМ 
Угљевик село у општини 

Угљевик 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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149 

 
Биљана Крчмар- 

 Бања Лука 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање на БМ 

034Б065 и 034Б135 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
150 

 
Миљан Јаћимовић-акред. 
Посматрач, Власеница 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 
103Б004 Дом културе-

Власеница 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
151 

 
Цвјетана Савић-акред. 

посматрач Удружења младих 
Бонитет, Зворник 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б024 Китовнице 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
152 

 
Драган Максимовић-акред. 
посматрач на БМ Каракај и 

Цвјетко Ерић – акред. 
посматрач на БМ Доњи 

Шепак 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б044 Јасеница 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-103/08 од 
03.11.2008. 

Жалба се одбија 
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153 

 
Мићо Делић, акред. 

посматрач Удружења младих 
Бонитет, Зворник 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б024 Китовнице 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
154 

 
Стеван Поповић – акред. 
посматрач  „9.април“, 

Зворник 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 
083Б053А и 083Б053Б 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
155 

 
Зоран Текић и Маријана 
Јевтић, акред. посматрач-

Трновица 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б042 Трновица 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
156 

 
Миливоје Вуковић - СНСД 
Кнежево-Скендер Вакуф  

 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 

068Б  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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157 

Владан  
Ђекановић -СДС Котор 

Варош 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање  на БМ 

070Б011 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
158 

 
Недељко Ерделић, акредит. 

Посматрач, Зворник  

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 

083Б050-Зворник 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-98/08 од 
04.11.2008. 

Жалба се одбија 

 
159 

 
Мирче Мартиновић – акред. 

посматрач Власеница 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на Бм 

103Б016 Градина 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
160 

 
Зухра Смака - БПС Зеница 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање у ИЈ 

Зеница  

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер н еутиче на 

изборне 
резултате 
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161 

 
СРС др Војислав Шешељ-ОО 

Пелагићево 

 
22.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање  на БМ 

026Б003 Кладуша 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
162 

 
Ненад Шкрбић - СДС Србац 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Поновно бројање на БМ 

012Б023, 012Б001, 
012Б002, 012Б006, 012Б022 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
163 

 
Велибор Симић, Стеван 

Стевановић, Милка Јанковић, 
Зоран Михаиловић, Жељко 

Ђокић, Дарко Перић -
посматрачи 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Приговор на регуларност 

бројања-Зворник 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
164 

 
СНСД ОО Бос.Грахово 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Приговор на бројање на 
БМ ОШ „Грахово“ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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165 

 
НС Радом за бољитак 

Широки Бријег 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за поновно бројање 

на БМ 168Б003 Ново 
Горажде и 168Б004 Зидине 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
166 

 
Рамзија Орашчанин -СДА 

ОО Бос. Крупа 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

  
Захтјев за поновно бројање 

њених гласова у Бос. 
Крупи 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
167 

 
Горан Татић - СДС ОО 

Србац 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање 

на више БМ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
168 

 
Лучиано Калужа –нез. 
кандидат Удружења 
Словенаца, Теслић 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за поновно бројање 

у ИЈ Теслић 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(24.10.2008) 
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169 

 
НС Радом за бољитак 

Широки Бријег 

 
23.10.2008. 

 
ДА  

 
Захтјев за поновно бројање 

у ИЈ Босанска 
Градишка/Градишка 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
170 

 
Семир Хоџић - кандидат 

БПС-Горажде 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање  

у ИЈ Горажде 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
171 

 
Игор Јанковић-посматрач НС 
Радом за бољитак-Теслић 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за поновним 

бројањем на БМ 074Б004 
Теслић 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
172 

 
СДС ОО Соколац 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновним 
бројањем на више БМ 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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173 

 
СНСД Бања Лука 

 
23.10.2008.г 

 
ДА 

 
Захтјев за поновно бројање 
на неколико БМ у Бања 

Луци  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-89/08 од 
04.11.2008.  Жалба 

се одбија 

 
174 

 
Алекса Симић -СНСД 

Зворник 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање 

083Б007 и 083Б030-
Зворник 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
175 

 
Илија Томић -акредит. 

посматрач ПС-К33-Котор 
Варош 

 
23.10.2008. 

 
ДА  

 
Захтјев за поновно бројање  
на БМ 070Б019 Врбањци 2 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
176 

 
Хрватска странка права 

Ђапић -др Јуришић, Мостар 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање  

у Мостару 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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177 

 
Независна демократска 
странка, ОО Бијељина 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање 

неважећих листића у 
Бијељини 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
178 

 
БПС Тузла 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање 

за ИЈ 050-Тузла 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
179 

 
СНСД Бања Лука 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за поновно бројање 

за општину Дервента 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-93/08 од 
03.11.2008.  Жалба 

се одбија 

 
180 

 
ХДЗ 1990 ОО Усора 

 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за поновно бројање 
на БМ Жабљак 183А006 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-76/08 од 
03.11.2008.  Жалба 

се одбија 
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181 

 
ДНС ОО Сребреница 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање 

на неколико БМ у 
Сребреници 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
182 

 
Милош Антељ, Килавци 
Невесиње, посматрач 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

Поновно бројање на БМ 
161Б003Б за кандидате 

СРС др.В.Шешељ Ристић, 
Радовановић и Жерајић 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
183 

 
Странка 

пензионера/умировљеника 
БиХ ,Лукавац 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно 
бројање, наводе 377 

гласова а ЦИК објавила 
359 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
184 

НС Радом за бољитак, 
Теслић 

23.10.2008. НЕ Захтјев за поновно бројање 
у ИЈ 074 Теслић 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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185 

 
Вид Ивановић, независни 

кандидат, Бос.Брод 

 
23.10.2008. 

 
ДА 

 
Поновно бројање на БМ 

016Б Бос.Брод 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-72/08 од 
03.11.2008.гЖалба 
се одбија 

 
186 

 
ПДП ОО Осмаци 

 
23.12.2008. 

 
Не 

 
Захтјев за поновно бројање 
и поништење изборног 
процеаса на БМ 081Б003 

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
187 

 
ПДП  Бања Лука 

 
23.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање гласова у 

ИЈ Град Бања Лука  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
188 

 
ПДП Бања Лука  

 
23.10.2008. 

 
Да 

Поновно бројање гл. 
листића на БМ 034Б006 
Бочац јер је једно лице 
гласало седам пута,  

(видео- снимак) и на БМ 
034Б006А једно лице 

узимало више гл. листића 
и убацивало у кутију  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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189 

 
ПДП Бања Лука 

 
23.10.2008. 

 

 
Да 

 
Поновно бројање на БМ 

070Б022 Омладински дом 
Вечићи Котор Варош 

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 
5.30 став 2. и 3, 
одбацити као 
непотпун  

 
 

 ИЖ-82/08 од 
03.11.2008. Жалба 

се одбија 

 
190 

 
СНСД ОО Фоча  

 
23.10.2008. 

 
Не  

 
Поновно бројање гл на 
свим гл мјестима у Фочи 

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, одбацити као 

непотпун  

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
191 

 
Миленко Томић, 

акредитовани посматрач  

 
23.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање на БМ 

029Б016 у ОШ „Кнез Иво 
од Семберије“ 

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, одбацити као 

непотпун  

 
 

 

 
192 

 
СДП ОО Босански Брод  

 
23.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гл 
стиглих путем поште  

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тч. 2 и 
3, одбацити као 

непотпун  

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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193 

 
Љиљана Гавриловић, 

кандидат  

 
23.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање на БМ 

182Б011, 182Б016 и 
182Б019 

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, одбацити као 

непотпун  

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
194 

 
СНСД Бања Лука  

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање на 
подручју општине  

Невесиње и Берковићи  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

ИЖ-97/08 од 
03.11.2008.г и ИЖ-
92/08 од 04.11.2008. 
Жалба се одбија 

 
195 

 
ОИК Нови Травник  

 
22.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање гласова 

за начелника у овој 
општини јер је мала 

разлика у броју гласова 
између два кандидата  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
196. 

 
Марко Грабовац, НК 

Босански Брод  

 
23.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање гласова 
за одборнике у СО Бос. 
Брод за Марка Грабовца, 
велики број неважећих гл 

листића  

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2, 
и 3, одбацити као 

непотпун  

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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197 

 
Душан  Симић кандидат  

 
23.10.2008. 

 
Не 

 
Поновно бројање гласова 
на БМ 012Б013, 012Б021, 

012Б024, 012Б026  

 
Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
198 

 
СДУ 2002. БиХ Странка 

социјалне правде, ОО Центар 
Сарајево 

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање гласова 
за ОВ Центар Сарајево на 
БМ због великог броја 
неважећих гл листића  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
199 

 
СДУ 2002. БиХ Странка 

социјалне правде ОО Кладањ 

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање гласова 

за ОВ Кладањ  

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

непотпун  

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
200 

 
СДУ 2002. БиХ Странка 
социјалне правде, ОО 

Вогошћа 

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање гласова 
за ОВ Вогошћа на БМ због 
великог броја неважећих 

гл листића  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 
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201 

 
СДУ 2002. БиХ Странка 

социјалне правде ОО Илиџа 

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање гласова 
за ОВ Илиџа на БМ због 
великог броја неважећих 

гл листића  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
202 

 
ХСС НХИ Бос. Брод  

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање гл. 
листића путем поште у 
опћини Бос.Брод и у 
опћини Дервента, и 

утврдити број неважећих 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
203 

 
Савез СДА – СБиХ Котор 
Варош, акредитовани 

посматрач Харис Хибић 

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање на БМ 

070Б022 Омладински дом 
Вечићи 

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, одбацити као 

непотпун  

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
204 

 
Покрет за Семберију, 

Бијељина  

 
23.10.2008. 

 
Да 

 
Поновно бројање на 21 БМ 

у ИЈ Бијељина  

 
Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

непотпун  

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

ИЖ-110/08 од 
06.11.2008.  

Враћање списа 
ЦИК-у 



 290 

 
205. 

 
Стеван Поповић, акредит. 

посматрач, Зворник 
  

 
23.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање гасова на 

БМ Доњи Локањ 
083Б053А и Доњи Локањ 

083Б053Б 

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
206 

 
Зоран  Текић акредит. 
посматрач, Зворник  

 
23.10.2008. 

 
Да  

 
Поновно бројање гласова 
на БМ Трновица 083Б042  

 
Да 

 
Провјерити у 
ГЦБ и Одсјеку 

ИКТ 

 

 
207 

 
Божица Ерић -Бијељина 

 
24.10.2008. 

Не Поновно бројање у 
Бијељини за кандидаткињу 
ПДП-а Божицу Ерић, бр.10 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

непотпун и 
неблаговремен 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
 
208 

 
Недељко Крављача-Бијељина 

 
 

24.10.2008 
 

 
 

Не 

 
Поновно бројање у 

Бијељини за кандидата 
ПДП-а Недељка Крављачу, 

р.бр. 26 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

непотпун и 
неблаговремен 

 
Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 
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209 

Хрватска странка права-
Ђапић-др Јуришић, 

Нови Травник 

 
24.10.2008. 

 
 

Не 

 
На неправилности у 

бирачким одборима,(ХДЗ 
1990, ХСС-НХИ, БПС, 

ХДЗ БИХ) 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

непотпун и 
неблаговремен 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
210 

 
Миладин Стјепановић -

Братунац 

 
24.10.20080. 

 
       Не 

Поновно бројање на БМ 
Кравица 001, село Кравица 
025, Реповац 026, Осамско 

012, Јежестица 027. 

Не Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате 

 

 
211 

 
СДС ОО -ГРАДИШКА 

 
24.10.2008. 

 
Не 

Жалба/захтјев НЕ НЕ  

 
 

212 

 
ПДП-ОО ЗВОРНИК 

 
24.10.2008. 

 
Не 

Жалба/захтјев за поновно 
пребр. гласова ПДП-а у 

Зворнику-БМ 083Б034БиА 
Тршић, 030 Јардан,050 
Доња Пилица,053АиБ 
Д.Локањ,033А Челопек 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, одбацити као 

непотпун и 
неблаговремен 

            
 
     Не 
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213 

МАРА-МАРИЦА-
ФИЛИПОВИЋ, кандидат 

СДС-а 
ДОБОЈ 

 
24.10.2008. 

 
Не 

 
Захтјев/жалба за поновно 
пребројавање гласова 

СДС-а у Добоју-резултат 
умањен за 58 гласова 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, одбацити као 

непотпун и 
неблаговремен 

 
 

Не 
 

 

 
 

214 

ГРУПА КАНДИДАТА СА 
ЛИСТЕ СДС-БРАТУНАЦ 

 
24.10.2008. 

Не Захтјев за поновно 
пребројавање у општини 

Братунац 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, одбацити као 

непотпун и 
неблаговремен 

Не ИЖ-100/08 од 
03.11.2008.  Жалба 

се одбија 

 
215 

МАРИЈА ВУЈАНЧЕВИЋ-
кандидат СДС-а, 

КНЕЖЕВО 

 
24.10.2008. 

     
 
 

 
 

216 

 
БОСС-Мирнес Ајановић, 

ОО БАНОВИЋИ 

 
 

24.10.2008. 

 
 

НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање 
на више БМ у Бановићима-

дописивање гласова 
кандид. СДА 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
 

НЕ 
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217 
 
 

 
СДС БАЊА ЛУКА-ЗАХТЈЕВ 

ЗА КНЕЖЕВО 

 
 

24.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за исправку грешке 
приликом уписивања бр. 
гласова у ИЈ Кнежево-БМ 

068Б007-Зуква 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
 

НЕ 

 

 
218 

 
А-СДА ОО ГРАДАЧАЦ 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно бројање 
гласова за кандидатску 

листу А-СДА за Градачац 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
НЕ 

 

 
219 

 
СМИЉА НАЋИЋ -кандидат 

ПДП-а 
БИЈЕЉИНА 

 
 24.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно бројање 
гласова за кандидаткињу 

Смиљу Наћић са 
одборничке листе ПДП-а 

р.бр.8 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
НЕ 

 

  
 

220 

МИРОСЛАВ ЧУЛИЋ - 
НОВИ ГРАД/БОС.НОВИ 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно бројање 
гласова на БМ 007Б031 

Блатна  

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
НЕ 

ИЖ-122/08 од 
11.11.2008. Жалба 

се одбија 
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221. 

СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС-ОО ЗВОРНИК 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за пребројавање на 
више БМ у Зворнику, 
наводи да је странка 

оштећена за више од 300 
гласова. 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
НЕ 

 

 
222. 

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
НАРОДА СРПСКЕФ –

ЗВОРНИК 

 
24.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за пребројавање 
гласова унутар странке. 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тч. 2 и 
3, исти одбацити 
као неблаговремен 

и непотпун 

 
НЕ 

 

 
 

223 

 
ДНС-ОО БОС.ГРАХОВО 

 
 
 24.10.2008. 

 
  
  ДА 

 
Захтјев за поновно 

пребројавање у општини 
Бос. Грахово 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
 
      НЕ 

 

 
 

224 

РАДОВАН ЂУКАРИЋ -
кандидат СДС-а, 

КНЕЖЕВО 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

 
Захтјев за поновно 
пребројавање на БМ 
068Б007-Влатковићи 

(Добио 47 гласова а ЦИК 
објавио 30) 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен и 
неовлашћен 

 
 

НЕ 
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225 

 
ДНС- ОО СРЕБРЕНИЦА 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

 
Жалба/захтјев на изборне 
резултате у Сребреници  

(на СНСД-Радомир 
Павловић) 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен 

 
НЕ 

 

 
226 

 
ДСНС- ОО ОСМАЦИ 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

Примједба за гласачко 
мјесто 081Б004 Цапарде 
(Александар Мирковић и 
Бобан Сикимић, чл. БО 
начинили повреду) 

 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неовлашћен и 
непотпун 

 
НЕ 

 

 
227. 

ЉУБО ПЕТРОВИЋ-
предјсдник ОО СДС-а 

ОСМАЦИ 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

Примједба за гласачко 
мјесто 081Б004 Цапарде 
(Александар Мирковић и 
Бобан Сикимић, чл. БО 
начинили повреду) 

 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен 

 
НЕ 

 

 
228. 

 
АДМИР ЂОНЛИЋ -
АКРЕДИТОВАНИ 
ПОСМАТРАЧ 

 
24.10.2008. 

     



 296 

 
229 

ХАМДИЈА ТАЛЕТОВИЋ -
АКРЕДИТОВАНИ 
ПОСМАТРАЧ 

 
24.10.2008. 

     

 
230 

ОГЊЕН САВИЋ-РАМИЋИ-
БАЊА ЛУКА 

 
24.10.2008. 

ДА Поновно бројање за све 
кандидате СДП-а 

ДА  ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(21.10.2008) 

 
231. 

 
ХУСЕИН РАШИДОВИЋ -
АКРЕД. ПОСМАТРАЧ-

САПНА 

 
24.10.2008. 

ДА Захтјев за поновно бројање 
за Амелу Мемић -СДА на 
БМ 082А005А у ОИЈ 

Сапна 

 ДА ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(24.10.2008) 

 
232. 

 
ОИК БИХАЋ- АЛВИР 

АЛИБАБИЋ  

 
24.10.2008. 

 Захтјев за поновно бројање 
за Алвира Алибабића 

 ДА ДОНЕСЕНА 
ОДЛУКА О 
УСВАЈАЊУ 
ЗАХТЈЕВА И 
НАРЕДБА ЗА 
ПОНОВНО 
БРОЈАЊЕ 

(24.10.2008) 
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233. 

ЂОРЂЕ АНЂИЋ-
КАНДИДАТ СДС-А ЗА 
НАЧЕЛНИКА-РУДО 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за пребројавање 
својих гласова-ЦИК 
констатовао 154 гласа 
мање од ОИК Рудо 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2 
и 3, исти одбацити 
као неовлашћен 

 
НЕ 

 

 
234 

НУСРЕТ ПАЛАВРА -
кандидат СДА за ОВ Ново 

Сарајево 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно бројање 
на више БМ у Новом 

Сарајеву 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен 

 
НЕ 

 

 
235 

 
МИРА БОРОЈЕВИЋ-

КНЕЖЕВО 

 
24.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно 
бројање-чланови БО неким 

кандидатима 
одузимали/дописивали 

гласове 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неовлашћен и 
непотпун 

 
 

НЕ 

 

 
236 

 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА-ОО ДОБОЈ 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

Странци умањен број 
гласова-наводе примјер 

канд. Данило Тешановић и 
Јадранка Савић 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен  

 
НЕ 
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237 

 
ОО СДА-БОС. ПЕТРОВАЦ 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

Жалба/захтјев за поновно 
бројање гласова странке-
сматрају да су оштећени за 

110 гласова 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен  

 
НЕ 

 

 
238 

 
СТРАНКА ЗА БИХ- ОС 

ФОЈНИЦА 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно бројање 
на БМ 114А005-ПРОКОС 

1,016-ПРОКОС 2,006-
МАЈДАН И 003-
Г.ЋАРШИЈА 2 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен  

 
НЕ 

 

 
239 

 
РАНКО НЕДИЋ-СДС 

СРБАЦ 

 
23.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно бр. 
гласова кандидата за 
начелника - 29 гласова 

недостаје 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен  

 
НЕ 

 

 
240 

 
СДС 1990 ИЗВОРНА-ФОЧА 

 
22.10.2008. 

  
БМ ДРАГОЧАВА 
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241 

ИВАН СТЕВИЋ-
АКРЕДИТОВАНИ 

ПОСМАТРАЧ-ЗВОРНИК 
 

 
23.10.2008 

  
БМ ТРШИЋ 

   

 
242 

 
СДП- ОО ГРАДАЧАЦ 

 
23.10.2008. 

 За више БМ-077 
ХАКИЈА ОСМИЋ 

   

 
243 

САША БЈЕЛИЦА 
ИВО ОШКНЕЛ -БИЈЕЉИНА 

 
23.10.2008. 

     

 
244 

 
МЕРСЕД ТУРБИЋ -ЏИНДА-

ГРАДАЧАЦ 

 
23.10.2008. 

  
ВУЧКОВЦИ-БМ 025А011-

СДП 
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245 

 
СДП-ГРАДАЧАЦ 

01/1-292/08 

 
23.10.2008. 

НЕ БМ 025А009Б 
БМ 025А009А 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 

неовлашћен 

 ИЖ-105/08 од 
03.11.2008. Жалба 

се одбацује 

 
246 

ФУАД ТУРБИЋ -
АКРЕДИТОВАНИ 
ПОСМАТРАЧ 

 
23.10.2008. 

  
ВУЧКОВЦИ 1-БМ 

025А011 

   

 
247 

 
ХСС-НХИ ЗА ОПШТИНУ 

ОРАШЈЕ 

 
23.10.2008. 

 БМ 022А005 
БМ 022А009 
БМ 022А010 

   

 
248 

 
БРАНКА БОШКИЋ-
МРКОЊИЋ ГРАД 

 
24.10.2008. 
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249 

 
СДС 1990- ИЗВОРНА 

ФОЧА 

 
24.10.2008. 

     

 
250 

 
РАМО ХУСАГИЋ –СДП, 

ТУЗЛА 

 
23.10.2008. 

 
 
 

Не 

 
 

Захтјев за пон. бројање  гл. 
листића у ИЈ Тузла 

 
 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

ИЖ-124/08 од 
18.11.2008. 

 
 

251 

 
СДА - ОО БОСАНСКА 

ДУБИЦА 

 
 

23.10.2008. 

     

 
 

252 

 
 

ПДП- ОО БРАТУНАЦ 

 
 

23.10.2008. 
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253 

 
БОРО ВУКАЈЛО -АКРЕД. 
ПОСМАТРАЧ-БАЊА ЛУКА 

 
23.10.2008. 

     

 
254 

 
СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС-ЗВОРНИК 

 
23.10.2008. 

     

 
255 

СНСД-АКРЕДИТОВАНИ 
ПОСМАТРАЧИ-

ВИШЕГРАД, Раденко Дроца, 
Миро Шекарић 

 
23.10.2008. 

 
 
 

Не 

 
 

Захтјев за пон. бројање гл. 
листића у ИЈ Вишеград 

 
 

Не, поднесен од 
неовлашћеног 
лица, захтјев 
одбацити. 

 
 

Нема основа за 
поновно бројање, 
јер не утиче на 

изборне 
резултате. 

 

 
256 

 
РАМИЗ РАМАДАНОВИЋ -

СДП ТУЗЛА 

 
28.10.2008. 

 
НЕ 

Захтјев за поновно 
бројање-БМ 050А038 имао 
46 гласова, а приказано 26. 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
НЕ 
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257 

 
ОИК НОВИ ТРАВНИК- 

ИРМА ЦЕРИЋ 

 
28.10.2008. 

     

 
258 

 
НИКОЛИЋ МИЛАДИН-
ЦАПАРДЕ/ОСМАЦИ 

 
28.10.2008. 

     

 
259 

 
СТОЈАНКА ЏИНО -

НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 
ИСТОЧНА ИЛИЏА 

 
28.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за поновно 

бројање-контрола свих 
неважећих листића 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
НЕ 

 

 
260 

МИЛАН БЕНОВИЋ-
НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 

УГЉЕВИК 

 
28.10.2008. 

 
ДА 

 
Захтјев за поновно бројење 

на свим БМ 

Не, не наводи 
елементе из чл. 

5.30 став (2) тач. 2. 
и 3, одбацити као 
неблаговремен 

 
НЕ 
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261 

 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА РС-УГЉЕВИК 

 
28.10.2008. 

    Закључак ЦИК-а од 
10.11.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

 
262 

СНСД-УГЉЕВИК 
ПЕРО МИТРОВИЋ И 
ГРУПА ОДБОРНИКА 

 
28.10.2008. 

  
Захтјев за поновно бројање 

  Закључак ЦИК-а од 
10.11.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

 
263 

 
ХСП ЂАПИЋ-ДР ЈУРИШИЋ 

 
05.11.2008. 

  
Захтјев за поновно бројање 
БМ 171А022 Љубушки 

  Закључак ЦИК-а од 
10.11.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

 
264 

 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА- ОО 
ВУКОСАВЉЕ 

 
28.10.2008. 

  
Захтјев за поновно бројање 

мобилних тимова и 
гласова из иностранства 

  Закључак ЦИК-а од 
10.11.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 
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265 

 
СРС ДР В. ШЕШЕЉ 

 
03.11.2008. 

  
Захтјев за поновно 

бројање-Брано Ђукић-
Чибук 

  Закључак ЦИК-а од 
10.11.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

 
266 

 
ХДЗ 1990-ТОМИСЛАВГРАД 

 
03.11.2008. 

  
МОЛБА 

  Закључак ЦИК-а од 
10.11.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

 
 

267 

 
СТИПО РАДОВАЦ -

ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА-
ЈАЈЦЕ 

 
03.11.2008. 

    Закључак ЦИК-а од 
10.11.2008. којим се 
приговор одбацује 
као неблаговремен 

 

  
 
 

                                                       
 
ПРИЛОГ 12. 
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    ЖАЛБЕ АПЕЛАЦИОНОМ ОДЈЕЉЕЊУ СУДА БиХ ПОДНЕСЕНЕ НА ОДЛУКУ О ОБЈАВЉИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ЛОКАЛНИХ 
ИЗБОРА 2008. ГОДИНЕ ОД 20.10.2008. 

  ПОДНОСИЛАЦ ЖАЛБЕ БРОЈ ПРЕДМЕТА И 
ДАТУМ  НАВОДИ ЖАЛБЕ РЈЕШЕЊЕ СУДА БиХ 

АПЕЛАЦИЈА 
УСТАВНОМ 
СУДУ БиХ 

1 ПЕРО ШПИРИЋ, МРКОЊИЋ 
ГРАД 

05-1-07-5-3243-1-3/08 од 
21.10.2008. 

Пријава неправилности на БМ 064Б004 у 
уношењу резултата у образац ЗР за Перу 
Шпирића -СРСРС 

Одлука ЦИК-а од 22.10.2008.  Наређује 
се поновно бројање за све политичке 
партије и њихове кандидате на БМ 
064Б004 у основној изборној јединици 
Мркоњић Град 

НЕ 

2 СДА ОО ГОРАЖДЕ 05-1-07-5-3243-1-4/08 од 
21.10.2008. 

Неправилности на БМ 167А010Б и 167А007 
а односе се на погрешно уписан број 
листића на обрасцу ЗР за СДА ОО Горажде 

Одлука ЦИК-а од 22.10.2008. 
Наређује се поновно бројање за 
Мустафу Геца у основној изборној 
јединици Горажде 

НЕ 

3 СНСД МОДРИЧА 05-1-07-5-3243-1-5/08 од 
21.10.2008. 

Сматрају да су оштећени у погледу додјеле 
броја мандата за Скупштину општине 
Модрича 

ИЖ-52/08 од 27.10.2008. Жалба се 
одбија НЕ 
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4 СДС ОО ГРАДИШКА 05-1-07-5-3243-1-6/08 од 
21.10.2008. 

Жалба због погрешно утврђеног 
чињеничног стања те да мандати нису 
правилно распоређени 

ИЖ-51/08 од 27.10.2008. Жалба се 
одбија НЕ 

5 

1. СДС ОО ПЕЛАГИЋЕВО-2x;   
2. СРС др ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ ПЕЛАГИЋЕВО;   
3. НС РАДОМ ЗА БОЉИТАК 
ПЕЛАГИЋЕВО;                         
4. ПДП ПЕЛАГИЋЕВО 

05-1-07-5-3243-1-7/08 од 
22.10.2008. 

Жалба на одлуку о утврђивању и 
објављивању резулт. Лок. избора 2008.гјер 
су уочене бројне нерегуларности приликом 
гласања на подручју општине Пелагићево, 
што је коначно утицало на крајње резултате 

СДС ИЖ-58/08 од 03.11.2008. Жалба се 
одбија; ИЖ-55/08 од 03.11.2008;   
СРС др В. Шешељ ИЖ-54/08 од 
03.11.2008;                               НС 
Радом за бољитак ИЖ-56/08 од 
03.11.2008.                              ПДП ИЖ-
57/08 од 03.11.2008. 

НЕ 

6 СДС ОО ВЛАСЕНИЦА 05-1-07-5-3243-1-8/08 од 
22.10.2008. 

Жалба на одлуку о утврђивању и 
објављивању резулт. Лок. избора у 
Власеници. На БМ 103Б004 Дом културе 
пронађен фотокопиран гл. листић, а 
оригиналан је изнесен 

ИЖ-71/08 од 29.10.2008. 
Жалба се одбија НЕ 
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7 СНСД ОО ИСТОЧНА ИЛИЏА 05-1-07-5-3243-1-9/08 од 
22.10.2008. 

Повреде Изборног закона БиХ на БМ 
132Б009 Добриња 4 у смислу да је након 
пребројавања гласова утврђено да има 
вишка гл. Листић,а што упућује на сумњу 
да је унесено неколико листића на БМ, те је 
у близини БМ пронађен листић СДС 
идентичан оригиналном гл. листићу и на 
њему је црвеном стрелицом означено за 
кога да се гласа 

ИЖ-53/08 од 29.10.2008. Жалба се 
одбија 

ДА                         
ЦИКБиХ је 
упутио одговор 
на наводе из 
апелације 
Уставном суду 
БиХ 04.12.2008. 

8 СНСД ОО ВИШЕГРАД 05-1-07-5-3243-1-10/08 од 
22.10.2008. 

Жалба на резултате на БМ 147Б012 Незуци 
и 147Б006 Бикавац Вишеград, те траже 
исправку резултата на тим мјестима 

ИЖ-66/08 од 03.11.2008. 
Жалба се одбија НЕ 

9 ЕДИН ХАРАЧИЋ ТУЗЛА 05-1-07-5-3243-1-11/08 од 
23.10.2008. 

Жалба због сумње у исправност Одлуке 
којом је ријешен приговор Енеса 
Мешановића 

ИЖ-74/08 од 30.10.2008. вратио се 
предмет. Суд БиХ сматра да није жалба 
већ захтјев 

НЕ 
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10 ЕНВЕР ИМШИРОВИЋ МУЊА 05-1-07-5-3243-1-12/08 од 
23.10.2008. 

Жалба на објављене прелиминарне 
резултате  

ИЖ-121/08 од 17.11.2008. 
Жалба се одбија НЕ 

11 МАРКО ВИДАК 05-1-07-5-3243-1-13/08 од 
23.10.2008. 

Жалба на утврђене и објављене резултате 
од 20.10.2008. 

ИЖ-68/08 од 05.11.2008. Жалба се 
одбија - у истом поступку ријешени и 
захтјев и жалба  

НЕ 

12 МИЛУТИН САВЧИЋ ХАН 
ПИЈЕСАК 

05-1-07-5-3243-1-15/08 од 
22.10.2008. 

Жалба на коначну листу збирних резултата 
и број гласова ПДП у СО Хан Пијесак 

ИЖ-75/08 од 03.11.2008. 
Жалба се одбија НЕ 

13 СДА ОО ЦЕНТАР САРАЈЕВО 05-1-07-5-3243-1-16/08 од 
22.10.2008. 

Жалба на расподјелу мандата општинских 
вијећника у ОВ Центар Сарајево из СДА у 
односу на СДП 

ИЖ-67/08 од 29.10.2008.  
Жалба се одбацује као недопуштена НЕ 
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14 СДС ОО ГЛАМОЧ 05-1-07-5-3243-1-17/08 од 
24.10.2008. 

Жалба на начин пребројавања гл. листића у 
изборној јединици Гламоч 

ИЖ-70/08 од 29.10.2008. 
Жалба се одбија НЕ 

15 СДС ОО ШАМАЦ 05-1-07-5-3243-1-18/08 од 
24.10.2008. 

Жалба због утврђене грешке на БМ 021Б019 
у Шамцу 

ИЖ-60/08 од 29.10.2008. 
Жалба се одбацује као неблаговремена НЕ 

16 
ЗАВИЧАЈНИ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ-
МИЛЕ МАРЧЕТА 

05-1-07-5-3243-1-19/08 од 
28.10.2008. 

Жалба због злоупотребе положаја шефа 
Шумске управе Драгана Лукача који 
службеним аутомобилима довози бираче из 
Бање Луке, Рибника и Дрвара 

ИЖ-99/08 од 03.11.2008. 
Жалба се одбацује као неблаговремена НЕ 

17 СДП ОО ОСМАЦИ 05-1-07-5-3243-1-20/08 од 
28.10.2008.г 

Жалба на објављене прелиминарне 
резултате и траже поновно бројање на БМ 
081Б004 Цапарде 

ИЖ-88/08 од 03.11.2008.г-Жалба се 
одбацује као неблаговремена НЕ 

18 
НЕЗАВИСНА 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
БИЈЕЉИНА 

05-1-07-5-3243-1-21/08 од 
29.10.2008. 

Жалба на Одлуку о измјени Одлуке бр:05-
01-07-1-3237/08 од 27.10.2008. јер ЦИК БиХ 
није у њу уврстио све промјене на БМ 
029Б014 и 029Б015 за Бијељину 

ИЖ-108/08 од 03.11.2008. 
Жалба се одбацује као неблаговремена НЕ 
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19 ДРАГАН РАДОВАНОВИЋ 05-1-07-5-3243-1-22/08 од 
29.10.2008. 

Жалба због неправилно утврђеног 
материјалног права, те да је он као кандидат 
СРС др Војислав Шешељ освојио више 
гласова него што му је уписано (на БМ 
Лакат гласала његова родбина за њега, а он 
на том БМ нема ниједан глас - нелогично) 

ИЖ-109/08 од 03.11.2008. 
Жалба се одбацује као неоснована НЕ 

20 
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ 
САВЕЗ ГЛАВНИ ОДБОР 
ВИШЕГРАД 

05-1-07-5-3243-1-23/08 од 
29.10.2008. 

Жалба јер је приликом поновног 
пребројавања гл. листића утврђено 
одступање од података на појединим БМ те 
траже поништење резултата избора  и 
расписивање нових за ниво СО Вишеград 

ИЖ-104/08 од 04.11.2008. 
Жалба се одбија као неоснована НЕ 

21 СНСД БАЊА ЛУКА (ЗА 
БИЈЕЉИНУ) 

05-1-07-5-3243-1-24/08 од 
29.10.2008. 

Жалба на Одлуку о измјени Одлуке бр:05-
01-07-1-3237/08 од 27.10.2008. јер ЦИК БиХ 
није у њу уврстио све промјене на БМ 
029Б014 и 029Б015 за Бијељину, те траже 
поновно пребројавање на још 30 БМ 

ИЖ-111/08 од 03.11.2008. 
Жалба се одбацује као неблаговремена НЕ 

22 ЛУЧИАНО КАЛУЖА 05-1-07-5-3243-1-25/08 од 
30.10.2008. 

Жалба на одлуку о утврђивању и 
објављивању резулт. Лок.  избора 2008. јер 
је у општини Теслић био велики број 
неважећих гл. листића, те да су их свјесно 
правили чланови БО, конкретно на БМ 
074Б022 

ИЖ-114/08 од 03.11.2008. 
Жалба се одбацује  НЕ 
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23 ХДЗ БИХ ОО ЈАЈЦЕ 05-1-07-5-3243-1-26/08 од 
30.10.2008. 

Жалба на објављене резултате за 
општинско вијеће Јајце, те да су на њиховој 
листи уписани погрешни подаци 

ИЖ-113/08 од 05.11.2008. 
Жалба се одбацује  НЕ 
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Прилог 13. 
        

             ПРЕГЛЕД ОБАВЈЕШТЕЊА (ПРИЈАВА) КОЈЕ ЈЕ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ ДОСТАВИЛА ТУЖИЛАШТВИМА (БиХ,
КАНТОНАЛНИМ И ОКРУЖНИМ), ВЕЗАНО ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2008. 

Р.Б. 
БРОЈ И ДАТУМ 
ОБАВЈЕШТЕЊА 

(ПРИЈАВЕ) 

РАЗЛОЗИ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ 
ОБАВЈЕШТЕЊА 

(ПРИЈАВЕ) 
ТУЖИЛАШТВИМА 

КРАТКИ 
НАВОДИ 

ОБАВЈЕШТЕЊА 
(ПРИЈАВЕ) 

ТУЖИЛАШТВО 
КОЈЕМ ЈЕ 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  
(ПРИЈАВА) 

ДОСТАВЉЕНА 

ПРОСЛИЈЕЂЕНО 
НА НАДЛЕЖНОСТ 
ТУЖИЛАШТВУ 

АКТ-УПИТ 
ЦИКБиХ У 

КОЈОЈ ФАЗИ 
СЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАЛАЗИ 

ОДГОВОР 
ТУЖИЛАШТВА
У КОЈОЈ ФАЗИ
СЕ ПРЕДМЕТ

НАЛАЗИ 

1 05-1-07-5-2518/08 од 
19.09.2008. 

Приговор СДС ОО Добој   
Постоји основ да је 

почињено кривично дјело 
повреда слободе 

опредјељења бирача из 
члана 151 Кривичног 

закона БиХ 

Предсједник ОО 
СНСД Добој и 

кандидат за начелника 
Здравко Миличевић 
наводно су грађанима 

дијелили летке 
пријетећег садржаја да 
ће бити затворен у 

затвор ко буде гласао 
за Обрена Петровића 

и СДС   

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине 

Тужилаштво БиХ је акт 
ЦИКБиХ са комплетним 

списом предмета 
прослиједило Окружном 
тужилаштву Добој, 

16.10.2008,  јер се ради о 
Локалним изборима, а не 
о изборима за институције 

БиХ 

Акт број: 05-1-07-
5-2518/08 од 
16.01.2009. 
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2 05-1-07-5-2798/08 од 
19.09.2008. 

Изјаве Иве Бошњака, 
Стјепе Бошњака и 
Фрање Марјановића      
Постоји основ да је 

почињено кривично дјело 
превара при гласању из 
члана 152. и повреда 

тајности гласања из члана 
153. Кривичног закона БиХ 

Пријава се односи на 
поступак актуелног 
предсједика СО 
Пелагићево Анту 
Матића, који је 

обилазио наведена 
лица из изјаве у мјесту 
њиховог боравишта и 

умјесто њих 
попуњавао формуларе 

за гласање  

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине   

Акт број: 05-1-07-
5-2797/08.од 
16.01.2009. 

Актом бр:А-78/09 о
05.02.2009.г 

Тужилаштво БиХ на
обавјештава да је 

обавјештење ЦИКБи
прослиједило на 

надлежност Окружно
тужилаштву Добој

3 05-1-07-5-2634-1-60/08 
од 30.09.2008. 

Пријава Покрета за 
Прњавор                 

Постоји основ да је 
почињено кривично дјело  
из Кривичног закона БиХ 

У пријави наводе да 
су предсједник СНСД 
ОО Прњавор Драго 
Калабић и кандидат 
СНСД за начелника 

Драго Томаш, 
16.09.2008, у 

љекарској ординацији 
тражили на груб 

начин од др Миодрага 
Марјановића да 

повуче кандидатуру за 
начелника 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине   

Акт број: 05-1-07-
5-2798/08 од 
16.01.2009. 

Актом бр:А-78/09 о
05.02.2009. 

Тужилаштво БиХ на
обавјештава да је 

обавјештење ЦИКБи
прослиједило на 

надлежност Окружно
тужилаштву Б. Лук
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4 05-1-07-5-3055/08 од 
03.10.2008. 

Пријаве Удруге Хрвата 
Феникс                  

Постоји основ да је 
почињено кривично дјело 
изборна превара из члана 

154. и кривотворење 
службене исправе из члана 

226. став (2) Кривичног 
закона БиХ, односно члана 
377. Кривичног закона РС 

 Феникс Удруга 
Хрвата повратника у 

Бос. Посавину 
примила је 2.084 
пријаве  за гласање 
ван БиХ и доставила 
их ЦИКБиХ која је те 
пријаве разматрала на 

47. сједници  и 
закључила да их не 
могу узети као ваљан 
доказ о држављанству 

јер су издате од 
ненадлежног органа 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине 

Тужилаштво БиХ је акт 
ЦИКБиХ са комплетним 

списом предмета 
прослиједио 
Кантоналном 

тужилаштву Орашје, 
дана 15.10.2008,  јер се 

ради о Локалним 
изборима, а не о изборима 

за институције БиХ 

Акт број: 05-1-07-
5-3055/08 од 
16.01.2009. 

Актом бр:КТА-379/0
од 04.02.2009. 
Кантонално 
тужилаштво 

Посавског кантона
обавјештава ЦИКБи
да је комплетан спи
достављен Окружно
тужилаштву Добој

Актом бр.КТА-820/0
од 18.02.2009. 

Окружно тужилаштв
Добој обавјештава
ЦИК да је истрага п
предмету у току и да
провјера отежана зб
спорости циркулисањ

поднесака 
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5 05-1-07-5-2634-1-13/08 
од 04.10.2008. 

Анонимна пријава Групе 
грађана Кнежево      
Постоји основ да је 

почињено кривично дјело 
повреда слободе 

опредјељења бирача из 
члана 151. Кривичног 

закона БиХ 

Кандидат СНСД за 
начелника општине 

Кнежево Чедо 
Вуковић, тренутно 
директор Шумског 

газдинства 
"Чемерница", 
злоупотребљава 

положај на начин да 
купује гласове бирача, 
а заузврат даје један 

метар дрва 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине 

Тужилаштво БиХ је акт 
ЦИ БиХ са комплетним 

списом предмета 
прослиједило Окружном 
тужилаштву Бања Лука 
дана 15.10.2008, јер се 
ради о Локалним 

изборима, а не о изборима 
за институције БиХ 

Акт број: 05-1-07-
5-2634-1-13/08 од 

16.01.2009. 

Актом бр:КТА ИИ
195/08 од 26.01.2009

Тужилаштво нас 
обавијештава да је

пријаву прослиједил
ЦЈБ Бања Лука-секто
криминалистичке 

полиције 

6 05-1-07-5-2634-1-
122/08 од 05.10.2008. 

Жалба СНСД ОО  
Власеница                

Постоји основ да је 
почињено кривично дјело 

повреда слободе 
опредјељења бирача из 
члана 151. Кривичног 

закона БиХ 

Начелник комуналне 
инспекције и  

кандидат СДС-а за 
начелника Општине 
Власеница Небојша 
Џебо пријетио је 
брачном пару 

Миљанић Миленку и 
Малини који држе 
СТР у Јевтићима јер 
су чланови СНСД-а 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине 

Тужилаштво БиХ је акт 
ЦИКБиХ са комплетним 

списом предмета 
прослиједио Окружном 
тужилаштву Источно 

Сарајево дана 15.10.2008,  
јер се ради о Локалним 

изборима, а не о изборима 
за институције БиХ 

Акт број: 05-1-07-
5-2634-1-122/08 
од 16.01.2009. 

Актом бр:А-262/08 о
26.01.2009.г 

Тужилаштво нас 
обавијештава да је

утврдило да не посто
основ сумњи да се
ради о кривичном 
дјелу за које се 

гоњење предузима п
служб.дужности 
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7 05-1-07-5-2634-1-
129/08 од 05.10.2008. 

Жалба СНСД ОО  
Власеница                

Постоји основ да је 
почињено кривично дјело 

повреда слободе 
опредјељења бирача из 
члана 151. Кривичног 

закона БиХ 

Директор ОДКП 
"Чистоћа"  из 

Власенице Радован 
Максимовић и 

замјеник начелника  
Радомир Стевановић 
вршили су притисак 

на Сретена 
Васиљевића члана 

СНСД да ће остати без 
посла у ОДКП 

"Чистоћа" ако не гласа 
за СДС 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине   

Акт број: 05-1-07-
5-2798/08 од 
16.01.2009. 

Актом бр:А-78/09 о
05.02.2009. 

Тужилаштво БиХ на
обавјештава да је 
обавјештење  
ЦИКБиХ 

прослиједило на 
надлежност Окружно
тужилаштву Источн

Сарајево 

8 05-1-07-5-2634-1-
100/08 од 07.10.2008. 

Анонимна пријава групе 
грађана Босански Брод  

Пријава у вези са 
понашањем актуелног 

начелника Вида 
Ивановића који је 
отворио бјанко 

наруџбу код фирме 
"Маркет Нешо" те 
грађанима дијели 
пакете, а заузврат 

тражи глас 

Републичко 
тужилаштво Добој   

Акт број: 05-1-07-
5-2634-1-100/08 
од 16.01.2009. 
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9 05-1-07-5-2634-1-
103/08 од 07.10.2008. 

Анонимна пријава групе 
грађана Јајце  

Пријава у вези с 
понашањем актуелног 
начелника Нисвета 
Хрњића који је из 

буџета општине дигао 
новац као помоћ 

социјално угроженим 
лицима и дијели по 

50КМ по једном 
потенцијалном 

гласачу, а заузврат 
тражи глас 

Кантоналном 
тужилаштву Травник   

Акт број: 05-1-07-
5-2634-1-103/08 
од 16.01.2009. 

05.02.2009. 
Кантонално 

тужилаштво нас 
обавјештава да су 

узели у рад  
обавјештење ЦИК-

10 05-1-07-5-3139/08 од 
09.10.2008. 

Пријава Фахре 
Хајдаревић из Аустрије    

Постоји основ да је 
почињено кривично дјело 

повреда слободе 
опредјељења бирача из 
члана 151. и Изборна 
превара из члана 154. 
Кривичног закона БиХ 

 Наводи да су се 
15.07.2008. у 

Сребреници издавале 
исправе БиХ 

грађанима Србије 
српске 

националности, ради 
омогућавања гласања 

на територији 
општине Сребреница 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине   

Акт број: 05-1-07-
5-2798/08 од 
16.01.2009. 
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11 05-1-07-5-3091-1-
125/08 од 09.10.2008. 

Пријава БПС-Сефер 
Халиловић ОО Зеница      
Постоји основ да је 

почињено кривично дјело 
повреда слободе 

опредјељења бирача из 
члана 151. Кривичног 

закона БиХ 

 Наводе да је члан БО 
и посматрач испред 

БПС-Сефер 
Халиловић, Синан 

Хусејиновић, на БМ у 
Шерићима примио 
мито у износу од 

1.000,00 КМ 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине   

Акт број: 05-1-07-
5-2798/08 од 
16.01.2009. 

Актом бр:А-78/09 о
05.02.2009. 

Тужилаштво БиХ на
обавјештава да је 

обавјештење ЦИКБи
прослиједило на 
надлежност 
Кантоналном 

тужилаштву ЗЕ-ДО
кантона 

12 05-1-07-5-3017/08 од 
10.10.2008. 

Анонимна пријава 
достављена путем ОИК 

Добој                    
Постоји основ да је 

почињено кривично дјело 
Изборна превара из члана 

154. Кривичног закона БиХ 

У пријави се наводи 
да је Перо Крњић за 
изборе дијелио 

коверте за гласање 
Хрватима у Хрватској, 
тако да су он и Ненад 
Крижић покупили 

коверте умјесто да се 
пошаљу поштом  

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине 

Тужилаштво БиХ је акт 
ЦИКБиХ са комплетним 

списом предмета 
прослиједило Окружном 
тужилаштву Добој, 

16.10.2008, јер се ради о 
Локалним изборима, а не 
о изборима за институције 

БиХ 

Акт број: 05-1-07-
5-2518/08 од 
16.01.2009. 
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13 05-1-07-5-2634-1-
127/08 од 14.10.2008. 

СДА ОО Трново      
Постоји основ да је 

почињено кривично дјело 
повреда слободе 

опредјељења бирача из 
члана 151. и Изборна 
превара из члана 154. 
Кривичног закона БиХ 

У пријави наводе да је 
СБиХ у више наврата 
у општини Трново 
извршила изборну 
превару и куповину 
гласачког тијела тако 
што је гласачима 

дијелила јунице, као и 
да се на неким 

бирачким списковима 
налазе умрла лица, те 
да су се одређена лица 

противзаконито 
пререгистровала 

Тужилаштво Босне и 
Херцеговине   

Акт број: 05-1-07-
5-2798/08 од 
16.01.2009. 

Актом бр:А-78/09 о
05.02.2009. 

Тужилаштво БиХ на
обавјештава да је 

обавјештење ЦИКБи
прослиједило на 
надлежност 
Кантоналном 

тужилаштву  Сарајев

        

      

       
 



  

ПРИЛОГ 14. – Извјештај Конгреса локалних и регионалних власти Сајета 
Европе 

 
 

 
КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ 
 
 
15. сједница 
 
Јесење засједање 
Стразбур, 02. и 03.12.2008. године 
 
 
 
 
Локални избори у Босни и Херцеговини (посматрани 5. октобра 2008. 
године) 
 
 
Препорука 256 (2008)2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Усвојио је Стални одбор Конгреса 03.12.2008. године (видјети документ CG(15)34REC, 
нацрт препоруке представио Н. Мермаген (Уједињено Краљевство, L, ILDG), Репортер). 
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Конгрес, 
 

1. Позива се на: 
 

a. Статутарну резолуцију Одбора министара (2007) 60. конгреса локалних и 
регионалних власти Савјета Европе, посебно њеног члана 2, став 4, којим се 
Конгресу повјерава припремање извјештаја и препорука послије посматрања 
локалних и/или регионалних избора; 

 
      б.   Принципе наведене у Европској повељи о локалној самоуправи (ECLSG), коју је  
            Босна и Херцеговина ратификовала 12.07.2002. године и која је ступила на снагу 
            01.11.2002. године. 
 

ц.  Своје пријашње извјештаје о изборима посматраним у Босни и Херцеговини и/или 
     њених конститутивним ентитетима, као и извјештаје о локалној и регионалној 
     демократији у БиХ; 

 
      д.  Своје образложење (меморандум) CG(15)34REP о локалним (општинским)  
           изборима у БиХ, одржаним 05. октобра 2008. године, са детаљима налаза  
           посматрачке мисије Конгреса; 
            

 
2. Присјећа се своје улоге у надгледању локалних и регионалних избора, на основу 

принципа да је одржавање локалних и регионалних избора у складу са 
међународним изборним стандардима битно за консолидовање демократије и 
обезбјеђење добре власти; 

 
3. Поздравља чињеницу да је расељеним лицима пружено посебно права гласа на 

општинским изборима 2008, као и одлуку да се становницима Сребренице из 1991. 
године дозволи да гласају за тренутно мјесто боравишта или за Сребреницу, без 
обзира на њихово садашње пребивалиште; 

 
4. Поздравља чињеницу да су ови избори одржани у складу са међународним 

стандардима и стандардима Савјета Европе. 
 

5. Међутим, ипак препоручује: 
 

      а.  Да се побољша означавање просторија за бирачка мјеста, као и унутар зграда гдје је  
           смјештено неколико бирачких мјеста како би се олакшало учешће гласача;  

 
      б.  Да се омогући бољи приступ бирачким мјестима лицима са инвалидитетом; 
 
      ц. Да се предузму конкретне мјере против коришћења мобилних телефона на бирачким 
          мјестима како би се искључила могућности уношења мобилних телефона у 
          кабину за гласање; 
 
      д.  Да се одреди дужи рок за бројање листића коришћених за гласање по 
           пропорционалном систему; 
   
      е.  Да се побољша презентација гласачких листића да они буду  
          лакши за коришћење у смислу величине, фонта, презентације и формата; 
 
     ф.  Да се охрабри коришћење одвојених гласачких кутија за различите врсте гласачких 
          листића који се користе; 
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     г.  Да се избјегне коришћење привремених објеката, као што су шатори, за бирачка 
          мјеста; 

 
     х. Да се побољшају механизми за регистрацију избјеглица које живе изван 
         БиХ с циљем избјегавања ситуација да се потенцијални бирач не може 
         регистровати искључиво због административних препрека. 

 
6. Конгрес препоручује Одбору министара Савјета Европе да евидентира ову 

препоруку и пропратно образложење (меморандум) и да их достави бх. властима, те 
релевантним тијелима међувладиног сектора, Венецијанској комисији, Генералној 
дирекцији за демократију и политичке послове и комесару за људска права. 

 
7. Такође позива Парламентарну скупштину Савјета Европе да узме у обзир наведене 

препоруке у оквиру њене надзорне процедуре. 
 

8. Конгрес поново потврђује спремност да подржи и помогне властима БиХ у 
њиховим напорима да консолидују локалну демократију у складу са обавезама које 
је БиХ преузела у смислу међународних изборних стандарда и Европске повеље о 
локалној самоуправи. 
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КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ 
 
Јесење засједање 
CG(15)34REP 
07.11.2008. године 
 
 
СТАЛНИ ОДБОР 
 
 
Локални избори у Босни и Херцеговини  
посматрани 05. октобра 2008. године 
 
 
Nigel Mermagen, Уједињено Краљевство (L, ILDG) 
 
 
Образложење  
Биро Конгреса 
 
 
Сажетак: 
 
Након службеног позива власти Босне и Херцеговине за посматрање општинских избора у 
БиХ, у недјељу 05.10.2008. године, и на основу Изборног закона БиХ, којим је oмогућен 
приступ изборима међународним и домаћим посматрачима, Конгрес је именовао 
посматрачку мисију, коју су чинили чланови Конгреса и Одбора регија ЕУ. Делегацију је 
предводила гђица Marie-Rose Kоrо, члан француске делегације у Конгресу (имена чланова 
делегације наведена су у Додатку I). 
Улога делегације Конгреса била је да процијени изборни процес, те обезбиједи његову 
усклађеност са међународним стандардима и условима за демократске и отворене изборе. 
 
Посматрачка мисија оцијенила је да су избори спроведени у складу са међународним 
стандардима и стандардима Савјета Европе за демократске изборе. Гласање је прошло без 
већих инцидената. Делегација Конгреса је, међутим, жалила због тако малог одзива бирача 
у цијелој земљи, посебно у великим градовима, и етничке подијељености која је кварила 
кампању. 
 

R: Дом регија/ L: Дом власти 
      ILDG: Независна и либерална демократска група Конгреса 

ЕPP/CD: Група европске народне странке - Демокршћани Конгреса 
SOC: Група социјалиста Конгреса 
NR: Члан који не припада политичкој групи Конгреса 
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Садржај 
 

 
I. Увод 
 
II. Изборна администрација и процес 

 
III. Главни налази и посматрања 

 
IV. Закључци 

 
 
Додаци 
 
Додатак I - Састав делегације Конгреса 
 
Додатак II - Саопштење за јавност делегације Конгреса од 06.10.2008. године 
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I. Увод 
 

1. Делегација би жељела да захвали властима Босне и Херцеговине на њиховој 
помоћи и сарадњи. Осим тога, делегација је захвална гђици Каролин Рево, 
специјалном представнику генералног секретара Савјета Европе у БиХ, г. Есаду 
Маврићу, и осталом особљу Канцеларије Савјета Европе у Сарајеву на њиховој 
подршци и помоћи, који су неопходни за добро дјеловање и ефикасност 
посматрачке мисије. 

 
2. Делегација Савјета Европе, која је подијељена у седам тимова, учествовала је на 

неколико припремних састанака - састанак у Сарајеву са Централном изборном 
комисијом БиХ (ЦИКБиХ), затим састанак са члановима Делегације БиХ у 
Конгресу, представницима међународне заједнице у БиХ и политичких партија. 
Остали састанци одржани су у Бањој Луци, Приједору, Мостару, Сребреници, 
Добоју, Брчком и Сарајеву (за детаљан програм видјети Додатак III). 

 
3. За разлику од прртходих година, ОДИХР, институција ОЕБС-а задужена за 

надгледање избора, није послала своју мисију да посматра Изборе 05.10.2008. 
године, што је до одређене мјере значило већу улогу и одговорност за мисију 
Конгреса. 

 
II. Изборна администрација и процес 

 
4. Различити државни и ентитетски закони пружају основу за демократски изборни 

процес. Посебно Изборни закон БиХ даје добар оквир за спровођење избора. Закон 
је усвојен 2001. године и измијењен је у 2002, 2004, 2005, 2006. и 2008. години. 
Најновије измјене Изборног закона уводе заступљеност мањине и посебна правила 
регистрације бирача за пријашње становнике Сребренице. 

 
5. Гласање је одржано у 149 општина у цијелој земљи. Три милиона грађана БиХ, који 

су напунили 18 година и који су регистровани у Централном бирачком списку, 
могло је гласати за избор 140 начелника и 142 локална вијећа/скупштина (које се 
састоје од 3,145 вијећника/одборника). Општинска вијећа/скупштине општина 
бирани су по систему пропорционалне заступљености са изборним прагом од 3%. 

 
6. На изборима је регистровано 80 политичких партија, 239 независних кандидата и 

41 коалиција. У 140 општина било је 566 кандидата за начелника и 29,641 
кандидата за 142 локална вијећа/скупштине. Сви начелници бирани су непосредно, 
осим у граду Мостару и Брчко Дистрикту БиХ, гдје је наметнут систем посредног 
бирања. 3 

 
7. Како је наведено у Изборном закону БиХ, хијерархијска структура за спровођење 

ових избора састоји се од: ЦИК-а БиХ на државном нивоу, општинских изборних 
комисија (ОИК) и бирачких одбора. Број чланова у бирачким одборима варирао је 
између седам, пет и три члана, у зависности од броја регистрованих бирача у 
општини. 

 
 

8. Општинске изборе у потпуности су финансирале и организовале државне власти, 
што је случај од 2004. године. 

 
9. Расељена лица добила су посебно право гласа на Општинским изборима 2008. 

                                                 
3 Информацију пружила Мисија ОЕБС-а у БиХ. 
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године: могли су бирати да ли ће гласати за мјесто свог пребивалишта или за своју 
пријератну изборну јединицу лично или у одсуству. Измјене Изборног закона БиХ, 
донесене 07.05.2008. године, дају пријератним становницима Сребренице 
специјално право гласања. Како је био случај са расељеним лицима, становници 
Сребренице из 1991. године имају право да изаберу да ли ће гласати за мјесто свог 
пребивалишта или за Сребреницу, без обзира на њихово садашње пребивалиште. 
Бирачи су на неколико мјеста први пут били у могућности да изаберу представнике 
националних мањила (34 општине резервисале су укупно 37 мандата за 
представнике таквих мањина).  

 
III. Главни налази и посматрања 

 
10. Изборе је посматрао велики број локалних посматрача које су углавном одредиле 

политичке партије. Делегација Конгреса сусрела се са представницима невладиних 
организација или независним посматрачима на бирачким мјестима која је 
посјетила. 

 
11.  Делегација је са задовољством констатовала да су ЦИКБиХ, као и бројне 

општинске комисије  које је посјетила дан прије одржавања избора испунили све 
своје обавезе за припремање избора те да су поштовали све законске рокове. 
Закључено је да постоји здрава радна атмосфера повјерења и сарадње између 
чланова ЦИКБиХ и осталих изборних комисија. 

 
12. Равноправност полова је поштована у већини бирачких одбора, а значајним бројем 

одбора предсједавале су жене. 
 

13. Општинске изборне комисије пружиле су помоћ бирачима и отварањем 
телефонских линија, које су могли назвати за детаљне информације о бирачким 
мјестима у којима треба да гласају. Након што је посјетила одређени број ОИК-а, 
делегација је овакву праксу оцијенила дјелотворном. 

 
14. Очигледно је да су политичке партије потрошиле велике износе новца у својим 

предизборним кампањама. То се може процијенити на основу великог броја 
постера и плаката. Делегација није могла доћи до тачних података о изворима 
финансирања од представника политичких партија.  

 
15. ЦИКБиХ је предузео велики број иницијатива за повећање учешћа бирача 

публиковањем летака, постера, емитовањем ТВ и радио-спотова, а све с циљем 
подизања свијести за дан одржавања избора. Такође су одређена лица која су 
путовала у рурална подручја како би бирачима појаснила систем гласања и изборне 
процедуре. ЦИКБиХ је такође уложио велики напор да обавијести пријашње и 
садашње становнике Сребренице о специјалној процедури гласања која се односи 
на њих.  

 
16. Иако је ЦИКБиХ извијестио делегацију да употреба мобилних телефона није 

дозвољена у кабинама за гласање, на већини бирачких мјеста примијећено је да 
бирачима није указано на чињеницу да не смију користити мобилне телефоне. На 
неколико бирачких мјеста примијећено је да су бирачи и/или чланови бирачких 
одбора разговарали мобилним телефона на бирачком мјесту, па чак и у кабини за 
гласање. 

 
17. Упркос систему који је представио ЦИКБиХ, а који је сваком бирачу давао 

могућност да у веома кратком року сазна мјесто на којем ће гласати једноставним 
слањем SMS поруке, делегација је примијетила да на улицама није било јасних 
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знакова који означавају близину бирачког мјеста. Делегација је такође примијетила 
да у зградама (посебно школама), гдје је била лоцирана већина бирачких мјеста, 
знакови нису увијек јасно указивали на упуте за различита бирачка мјеста. Ово је 
веома често изазивало окупљање и забуну испред бирачког мјеста. 

 
18. Обезбјеђење је било присутно на скоро свим посматраним бирачким мјестима, са 

полицијским службеником који је стајао испред сваког бирачког мјеста, спреман да 
се умијеша у случају потребе. 

 
19. Једна од главних тема дискусије са члановима ЦИК-а БиХ и представницима 

политичких партија било је неуврштавање 2.048 босанских Хрвата избјеглица у 
Хрватској на бирачки списак који могу учествовати на изборима. Ове избјеглице, 
које углавном долазе из општина Дервента и Босански Брод, нису били у 
могућности да предоче доказ о бх. држављанству. Избјеглице из БиХ, њих 10.759, 
који живе изван граница БиХ, поднијели су пријаве за гласање на општинским 
изборима. ЦИКБиХ је прихватио 6.465 захтјева ових бирача наводећи различите 
разлоге за одбијање осталих. Одбијање осталих бирача било је тема већине дневних 
листова и веома је критиковано од политичких партија, које су вјеровале да су она 
политичке природе. Ипак, ЦИКБиХ је увјерила делегацију да су разлог одбијања 
објективне препреке административне природе. 

 
20. Приступ лица са инвалидитетом бирачким мјестима био је ограничен на већини 

бирачких мјеста која смо посјетили.    
 

21. Бројање гласова, које је у потпуности завршено неколико сати након избора, било 
је дуг и захтјеван процес на многим бирачким мјестима због величине гласачког 
листића за пропорционално гласање, дужине кандидатских листи, те великог 
формата гласачког листића и презентације. Специфичан проблем примијећен је у 
Новом Сарајеву, гдје је гласачки листић за избор начелника штампан на обје стране 
папира, а имена одређеног броја кандидата била су видљива на другој страни. Ово 
је збуњивало бираче и многи листићи су били неважећи. 

 
22. На већини бирачких мјеста једна гласачка кутија је коришћена за гласање за оба 

листића, што се показало као мучна процедура током бројања гласова, јер су тањи 
листићи упадали у дебље листиће и било их је тешко наћи у тренутку бројања. 

 
23. Сви чланови бирачких одбора прошли су обуку прије избора коју су организовале 

општинске изборне комисије и ЦИКБиХ. Канцеларија CоЕ у Сарајеву такође је 
организовала обуку за 150 чланова бирачких одбора.  

 
24. Чланови делегације Конгреса који су боравили у Брчко Дистрикту БиХ 

примијетили су да је Водич за спровођење избора, који је израђен уз финансијску 
помоћ Канцеларије CоЕ у Сарајеву, био веома често коришћен и консултован на 
бирачким мјестима. 

 
25. У Брчком, одређени број бирачких мјеста био је смјештен у привременим 

објектима (шаторима), што може изазвати низ проблема, зависно од временских 
услова, дневног свјетла, итд. 

 
26. Помоћ при гласању је такође примијећена на дан одржавања избора. Много 

старијих лица тражило је помоћ при гласању од чланова породице, иако је у веома 
ријетким случајевима примијећена и помоћ чланова бирачких одбора. 
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IV.  Закључци  

 
27. Генерално, закључено је да су избори технички веома добро организовани и у 

складу са међународним стандардима и стандардима Савјета Европе за демократске 
изборе. Гласање је протекло без већих инцидената. 

 
28. Обука коју је спровео ЦИКБиХ заједно са Савјетом Европе показала се веома 

корисном за све чланове бирачких одбора. 
 

29. Чланови тимова стекли су утисак да су многи бирачки одбори квалитетно радили. 
Чланови бирачких одбора били су добро припремљени за испуњавање својих 
задатака. Могуће проблеме рјешавали су веома професионално и уз највећу 
дискрецију. 

 
30. Избори су одржани у мирној атмосфери, безбједност и јавни мир осигурани су на 

бирачким мјестима. 
 

31. Посматрачима је жао што је предизборну кампању обиљежила  националистичка 
реторика уз изостанак јавне дебате о локалним питањима. Избори, а посебно 
кампања, били су укаљани наводима о миту, реториком која разбуктава етничку 
подијељеност и апатијом бирача, што је резултирало лошим одзивом бирача на дан 
одржавања избора у цијелој земљи, а посебно у великим градовима.  

 
Препоруке Конгреса властима Босне и Херцеговине на основу посматрања 
Локалних избора садржане су у документу: CG(15)34, Препорука.  
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ДОДАТАК I 
 

САСТАВ ДЕЛЕГАЦИЈЕ КОНГРЕСА 05.10.2008. 
 

Чланови Конгреса 
 

• Marie-Rose Kоrо, регионални вијећник Basse-Normandie (Француска, SOC, R)- шеф 
делегације 

• Mаmуkа Аbуlаdzе, Градско вијеће Рустави (Грузија, ILDG, L) 
• Mehboob Khаn, члан, Вијеће Kirklеss Metropolitan Boroуgh (Велика 

Британија/Rоyауmе-Uni, SOC, R) 
• Amy Kооpmаnschаp, начелник Diemen (Холандија, SOC, L) 
• Nigel Mermagen, вијећник, Вијеће дистрикта Soуth Somerset (Велика Британија, 

ILDG, L) 
• Jens Nilssom, комесар, предсједавајући општинског извршног одбора, Ostersуnd 

(Шведска, SOC, L) 
•  Hana Richtermocova, замјеник начелника, Horic (Чешка Република, NR,L) 
• Аli Taner, начелник Антоново (Бугарска, ILDG, R) 

 
 
 
Одбор регија ЕУ 
 

• Martin Heatley (UK/EPP), члан вијећа округа Wаrwickshire 
• Joseph Cordina  (MT/PES), начелник Haghra  
• Doreen Hyddart (UK/АLDE), члан градског вијећа Newcastle уpon Туnе 
• Јerzy Zајаkаlа (PL/UEN-ЕА), начелник Љубјанка 

 
 
 
Секретаријат Конгреса 
 

• Јеаn-Philippe Bozoуls, извршни секретар Коморе за локалне власти 
• Lilit Nikоghоsyаn, замјеник секретара Институционалног одбора 
• Gonуl Kоcаk, Секретаријат Конгреса 
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ДОДАТАК II 

 
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ДЕЛЕГАЦИЈЕ КОНГРЕСА  

06.10.2008. године 
 
 

Локални избори у БиХ: Добар демократски напор, али лош одзив у већим градовима 
 
Сарајево, 06.10.2008. године - Општински избори у Босни и Херцеговину, 05.10.2008. 
године, спроведени су у складу са демократским принципима, али су покварени лошим 
одзивом бирача у цијелој земљи, посебно у већим градовима, и етничком подијељеношћу. 
 
Избори су технички веома добро организовани и обука коју је Централна изборна 
комисија БиХ спровела у сарадњи са Савјетом Европе показала се корисном за све чланове 
бирачких одбора.  
 
Ово је прелиминарни закључак делегације Конгреса локалних и регионалних власти 
Савјета Европе, која је такође укључивала и четири члана Одбора регија ЕУ. Делегација је 
05.10.2008. године посматрала гласање и бројање гласова на 120 бирачких мјеста у 
Сарајеву, Бањој Луци, Мостару, Сребреници, Брчком, Зворнику, Палама и Братунцу. 
 
Посматрачи признају да је било побољшања у односу на прошле изборе, укључујући 
измјене Изборног закона БиХ, који дозвољава заступљеност мањина и специјална правила 
регистрације бирача за бивше становнике Сребренице. Такође поздрављају чињеницу да 
изборе у потпуности финансирају државне власти. 
 
Међутим, избори и посебно изборна кампања били су обиљежени реториком која 
распламсава етничку подијељеност и апатијом бирача, које су резултирале лошим одзивом 
бирача на дан одржавања избора. Разлог томе може бити и чињеница да током кампање 
није вођена политичка дебата о питањима која муче грађане. 
 
Током јесење сједнице Конгреса (02.12.2008. године), шеф делегације, Marie-Rоsе Kоrо 
(Француска, SOC) презентоваће све налазе мисије. 
 
Конгрес охрабрује власти Босне и Херцеговине да реализују препоруке како би 
унаприједили демократске процесе у земљи. 
 
Чланови Конгреса 

• Marie-Rose Kоrо, регионални вијећник Basse-Normandie (Француска, SOC, R)- шеф 
делегације 

• Mаmуkа Аbуlаdzе, Градско вијеће Рустави (Грузија, ILDG, L) 
• Mehboob Khаn, члан, Вијеће Kirklеss Metropolitan Boroуgh (Велика 

Британија/Rоyауmе-Uni, SOC, R) 
• Amy Kооpmаnschаp, начелник Diemen (Холандија, SOC, L) 
• Nigel Mermagen, вијећник, Вијеће дистрикта Soуth Somerset (Велика Британија, 

ILDG, L) 
• Jens Nilssom, комесар, предсједавајући општинског извршног одбора, Ostersуnd 

(Шведска, SOC, L) 
•  Hana Richtermocova, замјеник начелника, Horic (Чешка Република, NR,L) 
• Аli Taner, начелник Антоново (Бугарска, ILDG, R) 

 
Одбор регија ЕУ 

• Martin Heatley (UK/EPP), члан вијећа округа Wаrwickshire 
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• Joseph Cordina  (MT/PES), начелник Haghra  
• Doreen Hyddart (UK/АLDE), члан градског вијећа Newcastle уpon Туnе 
• Јerzy Zајаkаlа (PL/UEN-ЕА), начелник Љубјанка 

 
 
Секретаријат Конгреса 

• Јеаn-Philippe Bozoуls, извршни секретар Коморе за локалне власти 
• Lilit Nikоghоsyаn, замјеник секретара Институционалног одбора 
• Gonуl Kоcаk, Секретаријат Конгреса 
 
 

Прес-контакт 
 
Dmitri Marchenkov, Јединица за комуникацију Конгреса, тел.:+33 03 88 41 32 81, 
dmitri.marchenkov@coe.int 
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