
 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СА СЈЕДНИЦА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2019. ГОДИНЕ 

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у периоду од 01.01. – 30.09.2019. године 

је одржала 49. сједница од којих 29 редовних, хитних 11, хитних кореспондентних 4 те  

кореспондентних 5 сједница. 

 

На тим сједницама укупно је донесено или примјено к знању: 

- Одлуке                                           378 

- Закључци                                         84 

- Извјештаји                                          11 

- Информације                                        4 

- Нормативни акти                                 8 

- Друге активности                              12 

 

Одлуке: Број 

одлука: 

Престанак и додјела мандата 119 

Провођење пријевремених избора у 9 градова/опћина одржаних у фебруару 

2019. године 

27 

Рјешења о давање/недавању сагласности на именовање чланова, замјенских 

чланова и предсједника ГИК/ОИК  

95 

Одлуке везане за поступак јавних набавки 

(Поштанске услуге, штампање и паковање, угоститељске услуге, набавка 

горива, услуге оправке и сервисирања службених моторних возила, услуга 

издавања авио карата и  израда софтwера за надоградњу ЈИИС 

10 

Одлука о упису/испису у ЦБС  28 

Одлука о поврату новчаног износа таксе за овјеру  3 

Одлука по жалби/приговорима  8 

Одлука о санкционисању политичких странака  16 

Овјера кандидатских листи и кандидата за Дом народа Парламента ФБиХ 12 

Одлука о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата 

делагетима у Дому народа Парламента Федерације БиХ  

11 

Одлука о потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата 

делагетима у Дому народа Парламента Федерације БиХ и Одлука И и ИИ  о 

допуни одлуке потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата 

делагетима у Дому народа Парламента Федерације БиХ  

5 



Одлука о утврђивању извода из ЦБС  

(Теслић, Милићи, Посушје, Завидовићи, Босанки Петровац, Дервента, Груде) 

7 

Одлука о додјели 15.,16. и 17. мандата из реда Српског народа у Дому народа 

Парламента ФБиХ 

1 

Одлука о додјели признања  2 

Одлука о уплати годишњих чланарина  

(АЦЕЕЕЕО и А WЕБ) 

2 

Одлука о санкционисању предсједника и чланова бирачких одбора  24 

Одлука о поврату новчаних средстава 1 

Друге одлуке  8 

Укупно: 378 

 

Закључци: 

Закључак о покретању поступака утврђивања одговорности  22 

Радни закључак  62 

Укупно: 84 

 

Извјештаји (усвојени или примљени к знању): 

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 31.12.2019 године 

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. - 31.03.2019 године 

Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2019 године 

Извјештај о раду изборних комисија основних изборних јединица у БиХ за 2018. годину 

Извјештај о раду изборних комисија основних изборних јединица у БиХ за период 01.01. 

– 31.3.2019. 

Извјештај о раду бирачких одбора на Општим изборима 2018. године 

Извјештај о провођењу Опћих избора 2018. године 

Извјештај о провођењу закона из надлежности ЦИК БиХ у 2018. години 

Извјештај мониторинга проведбе Акцијског плана Централне изборне комисије БиХ за 

проведбу Стратегије за борбу против корупције 2015. – 2019. 

Извјештај о недостављеним обрасцима изјаве о имовинском стању 

Извјештај о извршеним провјерама предложеног кандидата за функцију предсједавајућег 

Савјета министара БиХ 

Укупно: 11 

 

Информације (примљено к знању): 

Информација о планираним и исплаћеним средствима политичким субјектима у 2018. 

години 

Информација о поднесеним годишњим финансијским извјештајима политичких странка 

за 2018. годину 

Информација о стању у центрима за бирачки списак 

Информација о стању попуњености изборних комисија основних изборних јединица у 

БиХ на дан 10.6.2019. године 

Укупно: 4 



 

 

Нормативни акти 

Инструкција о одређивању и поступању на додатним бирачким мјестима која су 

овлаштена за издавање непотврђених – ковертираних гласачких листића за пријевремене 

изборе 17.2.2019. године 

Критерији и поступак попуне недостајућих мандата у Дому народа Парламента 

Федерације БиХ 

Упутство о допуни и змјени Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовања и 

разрјешењу и обуци чланова изморне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини 

Закључак о утврђивању пречишћеног текста Јединствене методологије и програма обраде 

и вођења евиденција Централног бирачког списка 

Правилник о раду у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ 

Инструкција о поступању изборних комисија основних изборних јединица са гласачким 

кутијама 

Одлука о измјенама Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице 

у БиХ 

Приједлог Одлуке о утврђивању минимума процеса рада за вријеме трајања штрајка у 

ЦИК БиХ 

Укупно: 8 

 

Друге активности 

Планови набавке: 

- Привремени план набавки  

- Одлука о допуни привременог плана набавки за период 1.1 – 31.3.2019. године 

- План набавки за период 1.4. – 30.6.2019 године 

- План набавки за период 1.7 - 30.9.2019 године 

- Нацрт Плана набавки за 2020. 

Захтјев за буџетским средствима по Интрукцији за буџетске кориснике бр. 1 – Документ 

оквирног буџета за период 2020. – 2022. 

Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2020. годину 

Кориговани захтјев за додјелу средстава из буџета за 2020. годину 

Годишњи плани и програм едукације изборне администрације за 2019. године 

Програм рада ЦИК за 2020 годину 

Нацрт Средњорочног плана рада ЦИК БИХ за период 2020. -2022. 

Акцијски план за реализацију препорука по извјештају о обављеној финансијској 

ревизији ЦИК БиХ за 2018. годину. 

Укупно: 12 

 

  



НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЗАКЉУЧЦИ: 

 

1. 23. сједница одржана 21.02.2019. године 

ЦИК БиХ је донијела радни закључак да се организује састанак/радионица са Агенцијом за 

идентификацијске документе, евиденцију и размјену података БиХ. 

 

2. 25. сједница одржана 27.02.2019. године 

ЦИК БиХ је донијела радни закључак да Сектор за правне послове и управно рјешавање и 

Сектор за финансијске и опће послове припреме анализу на основу Захтјева за додатак на 

плату особљу Службе за ревизију и ИКТ, са приједлогом могућег рјешења. 

 

3.     31. сједница одржана 03.04.2019. године 

ЦИК БиХ је донијела радни закључак да генерални секретар ступи у контакт са надлежним 

институцијама и провјери да ли се води регистар чланстава институција у међународним 

организацијама, те да ли постоји регистар, 

 

 

 

 

 

        ИЗВЈЕШТАЈ ИЗРАДИО 

 

            Горан Мишковић 

           Генерални секретар 

 

 

 

 


