Број: 04-2-07-10-1084-3/17
Сарајево, 09.11.2017. године
На основи члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бројеви: 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09
и 103/09) и члана 7. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања
у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14), Централна
изборна комисија Босне и Херцеговине д о н о с и
ПРОГРАМ РАДА
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2018. годину
I. УВОД

На основу Средњорочног плана рада Централне изборне комисије БиХ (2018–2020) број:
07-1-07-10-146-7/17 усвојеног на 51. сједници Централне изборне комисије БиХ
одржаној 17. 10. 2017. године припремљен је Програм рада Централне изборне комисије
БиХ за 2018. годину.
Фокус активности Централне изборне комисије БиХ у 2018. години биће на сљедећим
програмским активностима: 1) спровођењу Општих избора 2018. године,
2) припремама за спровођење изборног процеса и имплементацији резултата избора,
3) контроли и ревизији финансирања политичких странака и изборних кампања и
4) увођењу нових технологија у изборни процес.
Могући проблеми и изазови са којима се Централна изборна комисија БиХ може
сусрести у реализацији наведених активности се односе на сљедеће:







неблаговремено усвајање Закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ због
чега би могло доћи до кашњења у усвајању неопходног сета подзаконских прописа,
модификација, подешавање, инсталирања и тестирања одговарајућег софтвера у
оквиру Јединственог изборног информационог система БиХ (ЈИИСБиХ), те обуке
изборне администрације у Босни и Херцеговини;
недостатак финансијских средстава за рад изборне администрације на локалном
нивоу који се финансирају из буџета нижих нивоа власти;
недовољна обученост бирачких одбора;
недовољна ажурност списка расељених лица који доставља Министарство за људска
права и избјеглице БиХ што може утицати на ажурност Централног бирачког списка;
недостатак финансијских средстава за учешће у активностима партнерских
организација;
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кашњење у извршењу задатака у планираном року због ограничених људских
капацитета у секторима/одсјецима Секретаријата ЦИКБиХ;
непланирано повећање броја политичких субјеката, због чега се може повећати и број
годишњих и постизборних финансијских извјештаја, које Служба за ревизију треба
да контролише;
неспровођење континуиране едукације из области ревизије за ревизорско особље које
због природе посла треба да има лиценцу за рад на пословима ревизије;
недостатак финансијских средстава за спровођење изборних активности и увођење
нових технологија у изборни процес;
повећање броја захтјева за упис у Централни бирачки списак за гласање ван БиХ,
нарочито у посљедњим данима рока, које у знатној мјери одступа од просјечног броја
захтјева у претходним годинама, што може утицати на динамику обраде поднесених
захтјева и повећање планираних трошкова поштанске доставе гласачког материјала.

Закони
Измјене и допуне подзаконских аката бићe урађене уколико Парламентарна скупштина
БиХ усвоји измјене и допуне Изборног закона БиХ, то јест измјене и допуне Закона о
финансирању политичких странака.

Међународни уговори
Програмом рада Централне изборне комисије БиХ у 2018. години није планирано
потписивање међународних уговора (табела V).
Јавне инвестиције
У области јавних инвестиција Централна изборна комисија БиХ је у 2018. години у
оквиру програмске активности 1(ПА1) Спровођење Општих избора 2018. године
планирала активности на оспособљавању простора за магацин Централне изборне
комисије БиХ. Основни циљ ове јавне инвестиције је оспособљавање адекватног
простора за смјештај изборног материјала и опреме Централне изборне комисије БиХ.
Наиме, Савјет министара БиХ је задужило Службу за заједничке послове институција
БиХ да ријеши магацински простор за потребе Централне изборне комисије БиХ 1, а у
складу са понуђеним рјешењем Централна изборна комисија БиХ требаће оспособити
простор за ову намјену (табела VI).

Акт Службе за заједничке послове институција БиХ, број 01-50-2-1399-6/15 од 30. 7. 2015. године.
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II. АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја:
Стратешки циљ:
Средњорочни циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности
политичког финансирања
Специфични циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности
политичког финансирања

Буџет

Кредити

Донација

Остали извори

Укупно

Програм у ДОБ-у

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Планирани квартал за спровођење

Процијењени трошкови

2

Циљана вриједност (н + 1)

1

Полазна вриједност (н)

Носилац
активности
(организациона
јединица)

Извори финансирања

Јединица мјерења (% или описно)

Програми, пројекти и активности

Трошкови

Показатељи резултата или утицаја

Показатељи

14

2.993.000

0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ

I– II

5.563.000

0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160

II–IV

1. Програм: СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ
1.1. Програмска активност – ПА1: Спровођење Општих избора 2018. године

1.1.1 Јавне набавке за Опште изборе 2018. године

Сектор за
финансијске и
опште послове

1.1.2. Запошљавање, ангажман особља и бирачких одбора

Сектор за
финансијске и
опште
послове/Одсјек
за правне
послове

1.1.3. Остале активности око припреме и спровођења Општих
избора 2018. (едукација, међународна сарадња, итд.) (Укупно
85 активности према временском плану за спровођење избора)

1.1.4. Оспособљавање простора за магацин ЦИКБиХ

Број спроведених
јавних набавки

Број запослених
/ангажованих лица

број

број

0

32

0

2.993.000

5.563.000

x

x

Секретаријат
ЦИКБиХ/
ЦИКБиХ

% реализованих
активности

85

0

100

106.000

x

106.000

Сектор за
финансијске и
опште послове

степен реализације

%

0

100

0

x

0

0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160
0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160

I–IV

I–IV

3

ЗБИР СТАВКЕ

8.662.000

x

8.662.000

Сектор за
изборе и ИКТ

број активности

број

1.2.2. Покретање и спровођење управних поступака у складу
са Изборним законом БиХ

ЦИК БиХ /
Секретаријат

Број покренутих и
проведених
управних поступака

број

0

1.2.3. Припрема и спровођење пријевремених избора у складу
са Изборним законом БиХ2

Сектор за
изборе и ИКТ/
ЦИКБиХ

број спроведених
пријевремених
избора

број

0

1.636.200
бирача

1.2.1. Активности на ажурирању и одржавању Централног
бирачког списка (ЦБС)

1.480.785
бирача

1.2. ПА2: Припрема за спровођење изборног процеса и имплементација резултата избора
1.201.000

1.300

1.000.000

1.201.000

x

1.000.000

x

0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160
0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160

x

ЗБИР СТАВКЕ

2.201.000

I–IV

I–IV

I–IV
2.201.000

1.3. ПА3: Контрола и ревизија финансирања политичких странака и изборних кампања
1.3.1. Спровођење ревизије политичких странака

Служба за
ревизију

Број спроведених
ревизија у односу на
број планираних

1.3.2. Спровођење ревизије изборних кампања политичких
странака

Служба за
ревизију

Број спроведених
ревизија у односу на
укупан број
изборних кампања

број

0

125

број

0

60

ЗБИР СТАВКЕ

720.000

80.000

x

720.000

x

80.000

800.000

800.000

0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160
0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160
0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160

I–IV

I–IV

1.4. ПА4: Увођење напредних технологија у изборни процес
1.4.1. Набавка опреме за електронско гласање и пребројавање
гласова

Сектор за
финансијске и
опште послове

Степен реализације

%

0

50

9.915.000

x

9.915.000

1.4.2. Набавка транспарентних гласачких кутија

Сектор за
финансијске и
опште послове

број набављених
транспарентних
кутија

број

0

11.500

385.000

x

385.000

0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160
0133160
Спровођење
закона из
надлежности
ЦИКБиХ
0133160

I–IV

II–III

2

НАПОМЕНА: У складу са Изборним законом БиХ, члан 1.2б ... „Када начелнику општине, односно градоначелнику који је непосредно изабран, престане мандат у складу са законом, средстава за спровођење нових избора
обезбиједиће се у буџету општине, односно града за који се спроводи избор за начелника општине, односно за градоначелника.“
4

ЗБИР А СТАВКЕ

10.300.000

10.300.000

УКУПНО

21.963.000

21.963.000
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III. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја:
Стратешки циљ:
Средњорочни циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање
транспарентности политичког финансирања
Специфични циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање
транспарентности политичког финансирања
Назив закона

Разлози за доношење
закона*

Усклађивање са правним
насљеђем ЕУ (ДА/НЕ)

Планирани квартал за
спровођење

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

1.2.1. (назив закона)

-

-

-

b) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
1.2.2. (назив закона)
1.3. Програмска активност 3 – ПА3: Контрола и ревизија финансирања
политичких странака и изборних кампања

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Програм: Спровођење закона из надлежности Централне изборне комисије
БиХ
1.1. Програмска активност 1 – ПА1: Спровођење Општих избора 2018. године
а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
1.1.1. (назив закона)
b) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
1.1.1. (назив закона)
1.2. Програмска активност 2 – ПА2: Припрема за спровођење изборног
процеса и имплементација резултата избора
а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА

а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
1.3.1. (назив закона)
b) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
1.3.1. (назив закона)
1.4. Програмска активност 4 – ПА4: Увођење нових технологија у изборни процес
а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
1.4.1. (назив закона)
b) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА
1.4.2. (назив закона)
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IV. ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ
Општи циљ / принципи развоја:
Стратешки циљ:
Средњорочни циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности
политичког финансирања
Назив подзаконског акта

Разлози за доношење подзаконског акта*

Планирани квартал за
спровођење активности

1

2

3

Специфични циљ 1: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање
транспарентности
политичког финансирања
1.1. Програмска активност 1 (ПА1): Спровођење Општих избора 2018.
Правилник о вођењу и употреби Централног бирачког списка

Обавеза утврђена Поглављем 3 Изборног закона БиХ

I

Правилник о начину провјере потписа подршке и обрасци за овјеру политичких
субјеката за учешће на непосредним изборима у БиХ
Правилник о начину спровођења избора у БиХ

Обавеза утврђена Поглављем 4 Изборног закона БиХ

I

Обавеза утврђена Поглављем 2 Изборног закона БиХ

I

Упутство о изгледу и начину испуњавања обрасца изјаве о имовинском стању

Обавеза утврђена Поглављем 15 Изборног закона БиХ

I

Упутство о престанку и додјели мандата

Обавеза утврђена Поглављем 1 и 2 Изборног закона БиХ

I

Упутство о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у
БиХ
Упутство о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама

Обавеза из Поглавља 17 Изборног закона БиХ

I

Обавеза утврђена Поглављем 6 Изборног закона БиХ

I

Упутство о утврђивању квалификација и именовања чланова бирачких одбора

Обавеза утврђена Поглављем 2 Изборног закона БиХ

I

Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста

Обавеза утврђена Поглављем 2 Изборног закона БиХ

I

Упутство о поступку спровођења посредних избора за органе власти у БиХ

Обавеза утврђена Поглављем 9, 10 и 11 Изборног закона
БиХ
Обавеза утврђена Поглављем 5 Изборног закона БиХ

I

Обавеза утврђена Поглављем 1 Изборног закона БиХ

I

Усаглашавање интерних аката у складу са Законом о
финансирању политичких странака

IV

Правилник о организацији рада и утврђивању резултата гласања у Главном
центру за бројање
Упутство о роковима и редослиједу изборних активности
1.3. Програмска активност 3 (ПА3): Контрола и ревизија финансирања
политичких странака и изборних кампања
Израда недостајућих и измјене и допуне постојећих интерних аката Службе за
ревизију

I
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V. ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја:
Стратешки циљ:
Средњорочни циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање
транспарентности политичког финансирања
Назив међународног уговора

Разлози за закључивање међународног уговора*

Планирани квартал за
спровођење активности

1

2

3

Специфични циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање
транспарентности политичког финансирања
1. Програм: Спровођење закона из надлежности ЦИКБиХ
1.1. Програмска активност 1 (ПА1): Спровођење Општих избора 2018. године
1.1.1. назив међународног уговора

-

-

-

-

1.3.1. назив међународног уговора

-

-

1.4. Пројектна активност 4 (ПА4): Увођење нових технологија у изборни
процес
1.4.1. назив међународног уговора

-

-

1.2. Програмска активност 2 (ПА2): Припрема за спровођење изборног
процеса и имплементација резултата избора
1.2.1. назив међународног уговора
1.3. Пројектна активност 3 (ПА3): Контрола и ревизија финансирања
политичких странака и изборних кампања
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VI. ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ
Општи циљ/принципи развоја:
Стратешки циљ:
Средњорочни циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање
транспарентности политичког финансирања
Специфични циљ:
Назив пројекта јавних инвестиција

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта

Планирани период реализације

1

2

3

Специфични циљ: Спровођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање
транспарентности политичког финансирања
1.1. Програмска активност 1. (ПА1): Спровођење Општих избора 2018.
године
1.1.1. Оспособљавање простора за магацин Централне изборне комисије БиХ

Основни циљ је оспособљавање адекватног простора (који би
требала понудити Служба за заједничке послове институција БиХ,
а према налогу Савјета министара БиХ) који површином и другим
неопходним елементима треба да задовољи услове за смјештај
изборног материјала и опреме ЦИКБиХ.

У складу са динамиком проналажења
адекватног простора од стране Службе за
заједничке послове институција БиХ и
расположивим средствима
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VII. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА КОД ИЗРАДЕ
ПРОГРАМА РАДА

Приликом израде Програма рада Централне изборне комисије БиХ за 2018. годину
одржан је низ састанака са шефовима свих сектора и одсјека у Секретаријату Централне
изборне комисије БиХ и овај документ је резултат заједничког рада и доприноса свих
сектора и одсјека.
Као чланица Удружења европских изборних званичника (ACEEEO) и Удружења
свјетских изборних тијела (A-WEB) Централна изборна комисија БиХ има обавезу да
учествује у раду органа ових удружења, конференцијама, семинарима и у посматрачким
мисијама које организирају ACEEEO и A-WEB, као и друге међународне организације и
органа за спровођење избора, што омогућава упознавање са најактуелнијим трендовима
у развоју изборних система у демократски развијеним земљама и примјене закона из
области финансирања политичких странака.
Активности планиране у програму рада Централне изборне комисије БиХ у вези са
међународном сарадњом, учешћа у семинарима и едукације прате календар активности
ACEEEO и A-WEB.
Централна изборна комисија БиХ, такође, остварује и изузетно добру сарадњу са
невладиним сектором, прије свега са Удружењем изборних званичника у Босни и
Херцеговини (УИЗБиХ) са којим има потписан Меморандум о разумијевању.

Замјењује предсједницу
Стјепан Микић, члан
Напомена
Министарство финансија и трезора БиХ је дало позитивно мишљење на приједлог
Програма рада Централне изборне комисије БиХ за 2018. годину (акт број:
05-02-2-9324-2/17 од 26. 10. 2017. године). Акт у прилогу.
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