




PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

1

dr. Suad Arnautović 
dr. Irena Hadžiabdić

PRAKTIKUM 
ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U 

BOSNI I HERCEGOVINI

(IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE)

 

Sarajevo, 2022. godine



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

2

Izdavač: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo,

telefon: 033/251 300, faks: 033/251 329, e-pošta: info@izbori.ba, mrežna stranica: www.izbori.ba

Za izdavača: dr. Suad Arnautović, predsjednik

Autori: dr. Suad Arnautović i dr. Irena Hadžabdić

Suradnik: Goran Mišković

DTP: MOJIĆ DOO, Pavlovića put 14, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tisak: MOJIĆ DOO, Pavlovića put 14, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Za tiskaru: Novica Gligić

Naklada: 600

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 41.  sjednici SIP-a BiH, održanoj 25. 8. 
2022. godine, odobrilo je ovaj priručnik za uporabu izbornoj administraciji Bosne i Hercegovine 
na Općim izborima 2022. godine.
                                 

Priručnik se distribuira besplatno!

CIP - Katalogizacija u publikaciji 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka 
Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
 
342.8(496.7)"2022"(035) 
 
ARNAUTOVIĆ, Suad 
         Praktikum za izborna povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini / 
Suad Arnautović, Irena Hadžiabdić. - Izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Središnje 
izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, 2022. - 108 str. : ilustr. ; 29 cm 
 
Tekst na hrv. jeziku. - O autorima: str. 106-107. - Bibliografija: str. 105 i uz tekst. 
 
ISBN 978-9958-555-72-5 
 
1. Hadžiabdić, Irena 
 
COBISS.BH-ID 50962694 
----------------------------------- 
 



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

3

SADRŽAJ

Predgovor 5
I. MJERODAVNOST, KOORDINACIJA, NADGLEDANJE I 
REGULIRANJE ZAKONITOSTI RADA IZBORNIH POVJERENSTAVA 7

II. POSTUPAK IZBORA, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
IZBORNOGA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE  8

2.1 Postupak javnoga oglašavanja upražnjenih pozicija izbornih povjerenstava  8
2.2 Rad povjerenstva za izbor  12
2.3 Uvjeti za imenovanje člana izbornoga povjerenstva 21
2.4 Mjerodavnosti Središnjega izbornog povjerenstva BiH u 
postupku imenovanja  23
2.5 Postupak razrješenja člana izbornoga povjerenstva  28

III. MJERODAVNOSTI IZBORNOGA POVJERENSTVA 30
3.1 Organizacija rada izbornoga povjerenstva i postupak odlučivanja  30
3.2 Mjerodavnosti izbornoga povjerenstva  33
3.3 Financiranje izbornoga povjerenstva  34
3.4  Izlaganje Privremenih biračkih popisa  37
3.5 Određivanje biračkih mjesta, podjela biračkih mjesta 39
3.6 Imenovanje i obuka članova biračkih odbora  42
3.7 Rezervna lista 44
3.8 Sigurnost i primopredaja izbornoga materijala  46
3.9 Dostava glasačkih listića 47
3.10 Glasačke kutije 51
3.11 Pečat 51
3.12 Dostava izbornoga materijala od strane izbornoga 
povjerenstva biračkim odborima                                             52
3.13 Primopredaja izbornoga materijala od strane biračkoga 
odbora prema izbornom povjerenstvu                                              53
3.14 Primopredaja izbornoga materijala od strane izbornoga 
povjerenstva prema Središnjem izbornom povjerenstvu BiH  55
3.15 Informiranje birača i drugih sudionika u izbornom procesu 58
3.16 Izborni promatrači 60
3.17 Rad s promatračima 61

IV.  IZBORNI DAN  64
4.1 Pripreme i organizacija rada  izbornoga povjerenstva na izborni dan  64
4.2  Radnje na dan izbora na biračkom mjestu 65
4.3 Individualna odgovornost članova biračkoga odbora 68
4.4 Glasovanje  69
4.5 Glasovanje u Brčko distriktu BiH 70



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

4

4.6 Pomoć druge osobe  71
4.7 Glasovanje na biračkim mjestima za glasovanje u odsustvu  74
4.8 Glasovanje na biračkim mjestima za glasovanje 
nepotvrđenim-kuvertiranim glasačkim listićima 74
4.9 Glasovanje birača putem mobilnoga tima  79
4.10 Zatvaranje biračkoga mjesta 83
4.11 Zapisnik o radu biračkoga odbora 83
4.12 Brojanje glasačkih listića na biračkom mjestu 84
4.12.1 Brojanje glasačkih listića – prvi krug 87
4.12.2 Brojanje glasačkih listića – drugi krug 88

V. ŽALBE I PRIGOVORI 90
5.1 Mjerodavnosti izbornoga povjerenstva po prigovorima i žalbama 90
5.2 Postupak rješavanja prigovora/žalbi 91
5.3 Primjeri iz sudske prakse 95

VI. PREKRŠAJNA I KAZNENA ODGOVORNOST  98
6.1 Prekršajna odgovornost  98
6.2 Kaznena odgovornost 103

L I T E R A T U R A 105
O AUTORIMA 106



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

5

Predgovor

Drage predsjednice i predsjednici,

članice i članovi izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini,

nakon što je 2018. godine tiskan prvi Praktikum za rad izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica 
u Bosni i Hercegovini, izuzetna nam je čast i privilegija biti autorima novoga dopunjenog i izmijenjenog 
izdanja za Opće izbore u BiH 2022. godine. Cilj ovoga priručnika je biti “pri ruci“ svakom predsjedniku 
i članu općinskoga/gradskoga izbornog povjerenstva (u daljnjem tekstu: OIP), tj. u vašem svakodnevnom 
radu na vrlo zahtjevnim poslovima organizacije i realizacije izbornoga procesa u Bosni i Hercegovini. 

Djelokrug rada i mjerodavnosti OIP-a su jasno propisani Izbornim zakonom BiH i nizom podzakonskih 
propisa koje donosi Središnje izborno povjerenstvo BiH. OIP, također, usvaja svoj poslovnik kojim propisu-
je vlastite proceduralne i procesne radnje. Sve to zahtijeva od OIP-a minucioznu pažnju i striktnu primjenu 
zakonske norme, a naročito kod rješavanja prigovora i donošenja prvostupanjskih upravnih akata.

Autori smatraju kako će ovaj Praktikum biti od koristi vama, predsjednicima i članovima OIP-a, kao ko-
ristan podsjetnik za vaš svakodnevni rad.

Praktikum obrađuje postupak izbora, imenovanja i razrješenja izbornoga povjerenstva osnovne izborne je-
dinice pa preko mjerodavnosti izbornoga povjerenstva, zaštite izbornoga prava, dolazi do izbornoga dana 
i unosa obrade i kontrole izbornih rezultata. Kroz cijeli svoj sadržaj Praktikum je prožet vrlo učinkovitim 
ilustracijama pojedinih izbornih radnji i procesa, koje pomažu njihovom boljem i lakšem razumijevanju i 
provedbi. Također, vrlo korisno je i izdvajanje kratkih, ali važnih napomena uz svaki segment Praktikuma. 
Čak se čini da bi, za one iskusnije iz izborne administracije, samo grupiranje ovih kratkih i važnih napom-
ena bilo od iznimne koristi.

Naposljetku, želimo skrenuti pažnju da se elektronička verzija ovoga Praktikuma može preuzeti na mrežnoj 
stranici Središnjega izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba, tako će biti dostupna i najširem krugu onih 
koji su zainteresirani za praćenje rada OIP-a i osnovne mjerodavnosti ovih vrlo važnih tijela za provedbu 
izbora.

Sarajevo, kolovoz 2022. godine.    

                                        AUTORI

                               dr. Irena Hadžiabdić

                                        prof. dr. Suad Arnautović
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ČLANOVI TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA DUŽNI SU:

•	 savjesno, stručno i odgovorno obavljati dužnosti koje su im povjerene;
•	 poslove vršiti čestito i učinkovito prema profesionalnim standardima;
•	 čuvati ugled tijela kojega predstavljaju;
•	 strpljivo, pristojno i ljubazno s dužnom pažnjom i poštovanjem se ponašati 

prema građanima u ostvarivanju njihovih prava tijekom izbornoga dana i 
poštovati njihovu osobnost, dostojanstvo, jednakost i ravnopravnost;

•	 biti ažurni, profesionalni i precizni u ispunjavanju zakonskih obveza;
•	 izgledati i odijevati se prikladno;
•	 razvijati kolegijalne i korektne odnose prema drugim članovima tijela za 

provedbu izbora.
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I. MJERODAVNOST, KOORDINACIJA, NADGLEDANJE I REG-
ULIRANJE ZAKONITOSTI RADA IZBORNIH POVJERENSTAVA

Povijesno promatrano organizacija i provedba izbora u Bosni i Hercegovini utvrđena je Anek-
som 3. Sporazum o izborima u kojem je navedeno: “S ciljem promoviranja slobodnih, poštenih i 
demokratskih izbora i postavljanja temelja reprezentativne uprave te osiguranja postupnoga pos-
tizanja demokratskih ciljeva u cijeloj Bosni i Hercegovini, sukladno odgovarajućim dokumentima 
Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi, Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne 
i Hercegovine i Republika Srpska (“strane”) sporazumjele su se kako slijedi: 

Članak I: Uvjeti za demokratske izbore

Strane su obvezne osigurati uvjete za organizaciju slobodnih i poštenih izbora, posebno politič-
ki neutralan ambijent; obvezne su štititi i primjenjivati pravo tajnoga glasovanja bez straha ili 
zastrašivanja; obvezne su osigurati slobodu izražavanja i tiska; obvezne su omogućiti i poticati 
slobodu udruživanja (uključujući političke stranke); obvezne su osigurati i slobodu kretanja.“

Pored navedenog, odredbama članka 5. Stalno izborno povjerenstvo, Aneksa 3. propisano je: 
“Strane su suglasne osnovati stalno izborno povjerenstvo koje će biti odgovorno za provedbu 
budućih izbora u Bosni i Hercegovini.“1

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u studenom 2001. godine usvojila je Izborni zakon 
Bosne i Hercegovine kojim se uređuje izbor članova i izaslanika Parlamentarne skupštine Bosne i 
Hercegovine i članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te načela koja važe za izbore na svim 
razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.2 

Zakonom je utvrđeno kako je Središnje izborno povjerenstvo BiH neovisno tijelo koje podnosi 
izvješće neposredno Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i čije ovlasti iz nje proizlaze. 
Središnje izborno povjerenstvo BiH, pored ostaloga, ima sljedeće mjerodavnosti/ovlasti:

•	 koordinira, nadgleda i regulira zakonitost rada svih izbornih povjerenstava i biračkih odbo-
ra sukladno Izbornom zakonu BiH, 

•	 donosi administrativne propise za provedbu Izbornoga zakona BiH, 

•	 obavještava izborno povjerenstvo ili birački odbor ili bilo koje drugo tijelo mjerodavno za 
provedbu izbora kako ne postupaju sukladno odredbama ovoga Zakona, ili ih krše, i mje-
rodavnom tijelu nalaže poduzimanje odgovarajućih mjera, 

•	 obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom.3

Sukladno navedenom, Središnje izborno povjerenstvo BiH usklađuje rad svih izbornih povjeren-
stava na način da donosi propise o provedbi Izbornoga zakona BiH, prati putem dostavljenih izv-
ješća postupanja izbornih povjerenstava, daje instrukcije o posebnim aktivnostima te utvrđuje rad-
nje i rokove za izvršenje izbornih radnji. Ovakvu mjerodavnost Središnjega izbornog povjerenstva 
BiH potvrdio je i Ustavni Sud Bosne Hercegovine odlukom donesenom 26. svibnja 2012. godine.4

1 Opći okvirni sporazum za mir u Bosni Hercegovini; izvor: http://www.ohr.int/?page_id=1252.
2 Članak 1.1 Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine.
3 Ibid., članak 2.9 
4 Odluka Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine po apelaciji S. T. (“Službeni glasnik BiH“, broj 63/12).
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II. POSTUPAK IZBORA, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA 
IZBORNOGA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE 

2.1 Postupak javnoga oglašavanja upražnjenih pozicija izbornih povjerenstava 

Članovi izbornih povjerenstava imenuju se putem javnoga oglasa. Javni oglas raspisuje općinsko/
gradsko vijeće/skupština općine/grada u roku od 60 dana prije dana isteka mandata, a u izbornoj 
godini 30 dana prije dana isteka mandata člana izbornoga povjerenstva te ga objavljuje u tiskanim, 
elektroničkim medijima ili na neki drugi pogodan način.

Osnovni elementi koje treba sadržavati javni oglas su:

•	 pravni temelj za raspisivanje javnoga oglasa,5 
•	 broj članova koji se traži i razdoblje na koje se imenuju članovi izbornih povjerenstava,6 
•	 uvjete koje treba ispunjavati član izbornoga povjerenstva,7

•	 naznaku o obveznoj multietničkoj i spolnoj zastupljenosti,8

•	 koje osobe ne mogu biti članovi izbornoga povjerenstva,9

•	 obvezna dokumentacija koju su kandidati dužni priložiti, 
•	 nadnevak zatvaranja javnoga oglasa i način dostave prijave na javni oglas.

Prikaz radnji za imenovanje članova izbornih povjerenstava

5 Članak 2.12 stavak (5) Izbornoga zakona BiH.
6 Ibid., članak 2.12 
7 Ibid., članak 2.2
8 Ibid., članak 2.2 stavak (4) i članak 2.12 
9 Ibid., članak 2.3 
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Važno!!!

U izbornom razdoblju općinsko/gradsko vijeće/skupština općine/grada imenuje zamjenskoga 
člana izbornoga povjerenstva bez javnoga oglašavanja najkasnije u roku od sedam (7) dana od 
prestanka mandata (članak 2.15 IZ BiH), a i na ovo imenovanje potrebna je suglasnost SIP-a 
BiH. 

Ako se ne izvrši imenovanje novoga člana općinskoga izbornog povjerenstva u roku od 30 dana, 
Središnje izborno povjerenstvo BiH može izvršiti imenovanje novoga člana općinskoga izbor-
nog povjerenstva.

Primjer Javnoga oglasa za imenovanje člana izbornog povjerenstva
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2.2 Rad povjerenstva za izbor 

Općinsko/gradsko vijeće/skupština općine/grada za provedbu javnoga oglasa imenuje povjeren-
stvo. Broj članova i sastav povjerenstva utvrđuje općinsko/gradsko vijeće/skupština općine/grada 
vodeći računa da obvezno imenuje jednoga člana pravne struke i/ili osobe s izbornim iskustvom te 
da oni ne sudjeluju kao kandidati u javnom oglasu. 

Povjerenstvo svoj rad organizira u sjednicama te je obvezno donijeti Poslovnik o radu i izvršiti 
izbor rukovodstva. O održanim sjednicama povjerenstvo izrađuje zapisnik.

Zadatak natječajnoga povjerenstva je:

•	 po zatvaranju javnoga oglasa natječajno povjerenstvo vrši pregled i klasifikaciju prijava 
kandidata na one koje ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunja-
vaju uvjete, 

•	 potom se izrađuje Zapisnik koji sadrži sve relevantne podatke za svakoga kandidata koji 
se javio na javni oglas, 

•	 obavještava pisanim putem sve prijavljene kandidate o rezultatima izvršene klasifikacije, 
•	 dostavlja pisani poziv preporučenom poštom, e-poštom ili putem telefaksa kandidatima 

koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem koji obvezno sadrži nadnevak i termin 
zakazanoga intervjua najkasnije 3 dana prije dana održavanja intervjua, 

•	 natječajno povjerenstvo vodi detaljan zapisnik o intervjuu koji, između ostaloga, obvezno 
sadrži postavljena pitanja i odgovore kandidata, bodovanje i utvrđivanje rang-liste kandi-
data, 

•	 natječajno povjerenstvo postavlja tri pitanja s liste pitanja pripremljene od strane Središn-
jega izbornog povjerenstva BiH iz pet različitih područja izbornoga zakonodavstva i iz-
bornoga procesa i to: mjerodavnosti izbornih povjerenstava i biračkih odbora, provedba 
izbora i zaštite izbornoga prava, planiranja aktivnosti i proračuna, etičkoga kodeksa tijela 
za provedbu izbora i poslovnika o radu izbornih povjerenstava, 

•	 svaki član natječajnoga povjerenstva ocjenjuje sva tri odgovora kandidata dodjelom bodo-
va od 1 do 5. Broj bodova na intervjuu za svakog kandidata predstavlja zbroj bodova koje 
je kandidat dobio od svakoga člana natječajnoga povjerenstva na intervjuu, podijeljen s 
brojem članova natječajnoga povjerenstva koji su sudjelovali na intervjuu,

•	 nakon završenoga ocjenjivanja na temelju intervjua vrši se preostalo bodovanje prema 
sljedećem kriteriju:

a) stručna sprema,

Stručna sprema Broj bodova
Visoka stručna sprema 5
Viša stručna sprema 3

Ukoliko su kandidati pravni stručnjaci s iskustvom u provedbi izbora i/ili izborni stručnjaci, 

dodatno se boduju i to:

Dodatno bodovanje Broj bodova
Znanstveno zvanje (mr./dr.) iz područja pra-

va ili iz područja izbora
mr. – 2

dr. – 3
Nositelji pravosudnih funkcija 3

Položen pravosudni ispit 2
Nazočnost obukama u organizaciji SIP-a 

BiH 
1
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b) izborno iskustvo,

Izborno iskustvo Broj bodova
1. Predsjednik izbornoga povjerenstva  4
2. Član izbornoga povjerenstva 3
3. Tajnik izbornoga povjerenstva  2
4. Zamjenski član izbornoga povjerenstva 2
5. Predsjednik biračkoga odbora 2
6. Član/zamjenik člana biračkoga odbora 1

Natječajno povjerenstvo prilikom bodovanja kandidata na temelju izbornoga iskustva, boduje 
samo jednu (najvišu) dužnost koju je obavljao.

•	 Bodovanje se vrši zbrajanjem ukupnoga broja bodova na temelju: stručne spreme, znanst-
venoga zvanja i izbornoga iskustva i uspjeha postignutog na intervju. Ukupan broj bodova 
kandidata predstavlja zbroj osvojenih bodova. 

•	 Natječajno povjerenstvo izrađuje rang-listu s redoslijedom kandidata prema uspjehu (uk-
upnom broju bodova) i podnosi pisano izvješće mjerodavnom tijelu o provedenom postup-
ku kvalifikacije kandidata s prijedlogom rang-liste. 

•	 Mjerodavno tijelo, cijeneći položaj kandidata na listi, donosi odluku o imenovanju članova 
izbornoga povjerenstva. Ukoliko mjerodavno tijelo odstupi od predložene rang-liste dužan 
je u svojoj odluci obrazložiti razloge odstupanja.10

Važno!!!

•	 Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje.
•	 Prigovori na rad konkursne komisije se upućuju gradskom/općinskom vijeću, odnosno 

skupštini grada/općine.
•	 Nadležni organ može odstupiti od predložene rang-liste samo u slučaju ispunjenja uv-

jeta multietičnosti komisije. Svako odstupanje od utvrđene rang-liste mora se posebno 
obrazložiti.

10 Članak 7., 8., 9. i 10. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, razrješenju, i obuci članova izbor-
noga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
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2.3 Uvjeti za imenovanje člana izbornoga povjerenstva

Uvjeti i kriteriji za imenovanje člana izbornoga povjerenstva utvrđeni su Izbornim zakonom BiH 
i Naputkom o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju i razrješenju i obuci članova povjeren-
stva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.

Sukladno navedenom, kako bi osoba bila član izbornoga povjerenstva potrebno je ispunjavati 
sljedeće opće uvjete:

•	 da je osoba s pravom glasa, 
•	 da posjeduje odgovarajuću stručnost i iskustvo u provedbi izbora.11

Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se: 

•	 članstvo u izbornom povjerenstvu, 
•	 članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom u BiH.12

Pored općih uvjeta član izbornoga povjerenstva mora ispunjavati i posebne uvjete: 

•	 da ima prebivalište u općini/gradu za koju se imenuje izborno povjerenstvo, 
•	 da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet bolonjskoga 

sustava studiranja s najmanje 180 ETCS.

11 Članak 2.2 Izbornog zakona BiH i  članak 2. stavak (1) Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju,  imenovanju 
obuci i razrješenju članova izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.
12 Članak 2. stavak (3) Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju,  imenovanju obuci i razrješenju članova izbor-
noga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.
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Izuzetno: 

•	 u općinama koje imaju do 700 upisanih birača, član izbornoga povjerenstva može biti 
osoba s prebivalištem iz druge susjedne općine, ukoliko u općini za koju se imenuje iz-
borno povjerenstvo, nema prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete tražene javnim 
oglasom, a radi primjene članka 2.14 stavak (1) Izbornoga zakona BiH, vodeći računa o 
posljednjem popisu stanovništva,

•	 član izbornoga povjerenstva može biti osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme, 
završen Pravni fakultet, odnosno završen Pravni fakultet bolonjskog sustava studiranja 
s najmanje 180 ETSC,

•	 član izbornoga povjerenstva može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI. 
stupanj stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od 2.000 birača upisanih 
u Središnji birački popis ili se radi o ponovnom izboru (reimenovanju) člana izbornoga 
povjerenstva, odnosno ako je potrebno ispoštovati odredbe članka 2.14 stavak (1) Izbor-
noga zakona BiH.13

Važno!!!

Član izbornoga povjerenstva ne može biti osoba:

•	 koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a ovoga Zakona,
•	 koja je član najvišega izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjed-

nik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnoga odbora ili glavnoga odbora),
•	 koja je nositelj izabranoga mandata ili je član izvršnoga tijela vlasti, osim u slučajevima 

predviđenim člankom 2.12 stavak 4. ovoga Zakona, 
•	 koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti,  
•	 kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili prop-

isa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri (4) godine, računajući od dana pra-
vosnažnosti odluke, 

•	 Središnje izborno povjerenstvo BiH odlučuje čini li težina povrede ili osobna odgovor-
nost osobu nepodobnom da bude član izbornoga povjerenstva.14 

Pored navedenih uvjeta koje treba ispunjavati član izbornoga povjerenstva, općinsko vijeće/sk-
upština općine prilikom imenovanja člana izbornoga povjerenstva vodi računa o dva gledišta koja 
se odnose na sastav povjerenstva:15

•	 sastav izbornog povjerenstva je multietničan,
•	 u sastavu izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati ravnopravna zastupljenost spolova. 

13 Članak 3. st. (1)  i (2) Naputak o utvrđivanju kvalifikacija, broju,  imenovanju obuci i razrješenju članova izbor-
noga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
14 Članak 2.3 Izbornog zakona BiH
15 bid., članak 2.14. 
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UPITNIK O PODATCIMA 

KANDIDATA – IMENOVANOGA ČLANA IZBORNOGA POVJERENSTVA

OPĆINA/GRAD  ______________________________________________________________

PODATCI O KANDIDATU – IMENOVANOM ČLANU IZBORNOGA POVJERENSTVA

Ime i prezime: JMB:

Prebivalište:  O. I. broj:

Kontakt telefon:  

Nacionalna pripadnost:

Stupanj stručne spreme:           VŠS     VSS                   (zaokružiti odgovarajući odgovor)             

Zanimanje:

Trenutno zaposlenje:

Obavlja poslove:

Podatci o izbornom iskustvu:

Dostavljena svojeručno potpisana izjava kako kandidat-imenovani

član nije obuhvaćen odredbom članka 2.3 Izbornoga zakona BiH, 

ovjerenu od strane mjerodavnoga tijela:        

                                                                                          DA NE  (zaokružiti odgovarajući odgovor)

Dostavljena svojeručno potpisana i ovjerena izjava 

kandidata – imenovanog člana o nacionalnom izjašnjenju 

s posljednjega popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini:    

                                                                                           DA  NE (zaokružiti odgovarajući odgovor)

NAPOMENA:            

       M.P.                                         ______________________________________________

                                                        Ovjerava predsjednik SO/SG/ predsjedatelj OV/GV

Upitnik o podatcima kandidata – imenovanoga člana izbornoga povjerenstva

2.4 Mjerodavnosti Središnjega izbornog povjerenstva BiH u postupku imenovanja
 

Imenovanje članova izbornih povjerenstava vrši općinsko/gradsko vijeće/skupština općine/grada 
uz suglasnost Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.16 Nakon provedbe proce-

16  Ibid., članak 2.12 stavak (5)



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

24

dure javnoga oglašavanja te donošenja odluke/rješenja, kompletna dokumentacija o provedbi pos-
tupka izbora člana izbornoga povjerenstva dostavlja se Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne 
i Hercegovine na davanje suglasnosti.

Obvezna dokumentacija koja se dostavlja Središnjem izbornom povjerenstvu BiH:

•	 odluka o imenovanju člana/članova izbornoga povjerenstva,
•	 upitnik o podatcima kandidata – imenovanoga člana izbornoga povjerenstva, 
•	 dokaz o stručnoj spremi kandidata – imenovanoga člana izbornoga povjerenstva, odnosno 

ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
•	 dokaz o izbornom iskustvu kandidata u smislu koji mora sadržavati podatke o nazivu iz-

bornoga povjerenstva i mandatnom razdoblju, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu bi-
račkoga mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkoga odbora te podatak da je 
imenovani kandidat bio angažiran u radu biračkoga odbora i obavljao ovu dužnost,

•	 dokaz o znanstvenom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili o nositelju pravo-
sudne funkcije i/ili nazočnosti obukama u organizaciji Središnjega izbornog povjerenstva 
BiH, ukoliko je kandidat dodatno bodovan,

•	 obrazac PBA-3 o prebivalištu imenovanoga člana izbornoga povjerenstva (ne stariji od tri 
mjeseca, od dana izdavanja od strane mjerodavnoga tijela),

•	 izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata – imenovanoga člana izbornoga povjerenstva 
s posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, svojeručno potpisanu i ovjerenu 
kod mjerodavnoga tijela,

•	 izjavu imenovanoga člana izbornoga povjerenstva da nije obuhvaćen odredbama članka 
2.3 Izbornoga zakona BiH, svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane mjerodavnoga tijela i

•	 akte koji se odnose na objavljivanje javnoga oglasa i rad natječajnoga povjerenstva (odlu-
ka o raspisivanju javnoga oglasa, rješenje o imenovanju natječajnoga povjerenstva, javni 
oglas, dokaz o objavljivanju javnoga oglasa, zapisnike sa sastanaka natječajnoga povjeren-
stva (Zapisnik 1, Zapisnik 2 i Zapisnik 3), izvješće o izvršenoj klasifikaciji kandidata i 
rang-listu s redoslijedom kandidata prema uspjehu (ukupnom broju bodova). 17

Važno!!!

•	 Odluku o imenovanju donosi općinsko/gradsko vijeće/skupština općine/grada uz suglas-
nost Središnjega izbornog povjerenstva BiH.

•	 Mandat člana izbornoga povjerenstva počinje teći od dana davanja suglasnosti Središn-
jega izbornog povjerenstva BiH na odluku/rješenje o imenovanju.

•	 Ukoliko općinsko vijeće/skupština općine ne izvrše imenovanje člana izbornoga pov-
jerenstva u roku od 30 dana, Središnje izborno povjerenstvo BiH može izvršiti imeno-
vanje novoga člana izbornoga povjerenstva.

•	 Predsjednik gradskog/općinskog vijeća, odnosno skupštine grada/općine nije ovlašten 
za podnošenje žalbe na odluku o davanju/nedavanju suglasnosti od strane Središnjega 
izbornog povjerenstva BiH.

17 Članak 12. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju,  imenovanju obuci i razrješenju članova izbornoga pov-
jerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
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SUDSKA PRAKSA:

Odbijanje suglasnosti Središnjega izbornog povjerenstva BiH na imenovanje člana Izbornoga 
povjerenstva. 

Za člana Izbornoga povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja je kandidat za izbore za 
bilo koju razinu vlasti. 

Iz obrazloženja: 

Apelacijsko vijeće smatra kako je odredba članka 2.3. stavak 1. točka 4. Izbornoga zakona BiH 
potpuno jasna i precizna, i kako ne ograničava svoju primjenu na izborno razdoblje u smislu 
odredbe članka 1.1a stavak 1. točka 12. Izbornoga zakona BiH, kao što smatra žaliteljica. Nave-
dena odredba propisuje da za člana izbornoga povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja 
je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti. Nesporno je da se N. K. nalazio na kandidacijskoj 
listi u svojstvu kandidata u ime političkoga subjekta S. R. S. na Lokalnim izborima 2012. godine, 
za Skupštinu općine P., kao i da je navedenu listu ovjerilo Središnje izborno povjerenstvo BiH. Na-
kon izvršene ovjere kandidacijskih listi, u smislu odredbe članka 4.21 stavak 4. Izbornoga zakona 
BiH, politička stranka, koalicija ili lista neovisnih kandidata ne mogu mijenjati kandidacijsku 
listu sve do isteka mandata tijela. To iz razloga što ako mandat kandidata s liste političke stranke 
prestane sukladno članku 1.10 Izbornoga zakona, mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu suk-
ladno članku 13.5. stavak 4. Izbornoga zakona, a sve u cilju osiguranja kontinuiteta rada tijela 
vlasti u slučaju prestanka mandata izabranom nositelju mandata. Stoga i ne stoji tvrdnja žalitelja 
da je svojom izjavom da se više nije kandidirao na izborima, i da se unaprijed odrekao mogućnosti 
da bude zastupnik, izrazio svoj stav da odustaje od kandidature za zastupnika, jer je takva izjava 
irelevantna. Ovakav stav je Apelacijski odjel već ranije zauzeo u predmetima: S1 3 Iž 019595 15 
Iž po žalbi SO Lj., S1 3 Iž 013180 13 Iž donesenim po žalbi G. D., te broj S1 3 Iž 013785 13 Iž 
donesenim po žalbi O. V. i Općinskog vijeća Z. o nedavanju suglasnosti na imenovanje članova 
izbornoga povjerenstva. 

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 019745 15 Iž od 12. 10. 2015. go-
dine)18 

18 Bilten sudske prakse 5/2015.
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SUDSKA PRAKSA:

Ovlasti za podnošenje žalbe na odluku o davanju/nedavanju suglasnosti od strane 
Središnjega izbornog povjerenstva BiH.

Iz obrazloženja:

Naime, iz stanja spisa proizlazi da je žalbu podnio predsjednik Skupštine grada Prijedo-
ra M.D. koji je prema članku 45. stavak 1 Statuta grada Prijedora ovlašten za zastupanje 
i predstavljanje Skupštine grada. Međutim, imajući u vidu mjerodavnosti Skupštine grada 
propisane člankom 39. Statuta, proizlazi da je Predsjednik u ime Skupštine podnošenjem 
žalbe na Odluku Središnjega izbornog povjerenstva BiH poduzeo radnje izvan djelokruga 
mjerodavnosti same Skupštine.

Kako poduzimanje radnje izjavljivanja žalbe od strane Skupštine grada Prijedora ne proi-
zlazi iz Statuta, te kako uz žalbu nije priložen akt Skupštine grda Prijedora iz kojeg bi se 
moglo utvrditi kako je na sjednici odlučivano o pokretanju žalbenoga postupka protiv po-
bijane odluke Središnjega izbornog povjerenstva BiH, to proizlazi da je žalba izjavljena od 
neovlaštene osobe.

 (Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 042093 2 Iž od 24. 1. 2022. 
godine)

SUDSKA PRAKSA:

Imenovanje člana izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice od strane Središnjega 
izbornog povjerenstva BiH.

Iz obrazloženja:

„...Kako imenovanje novoga člana općinskoga izbornog povjerenstva nije izvršila Skupština 
općine Istočni Mostar, to je imenovanje novoga člana OIP Istočni Mostar izvršio SIP BiH 
primjenom odredbe članka 2.14 stavak (3) Izbornoga zakona BiH. Prilikom donošenja žal-
bene odluke, SIP BiH je posebno cijenio kako su započele aktivnosti na provedbi Lokalnih 
izbora 2020. godine, što podrazumijeva, između ostaloga, imenovanje članova i predsjednika 
izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica, u izbornim povjerenstvima u kojima nisu 
imenovani predsjednici, odnosno članovi, kao i da izborno povjerenstvo mora raditi u punom 
sastavu u cilju uspješnoga okončanja provedbe Lokalnih izbora 2020.godine…”

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 035910 20 Iž od 26. 5. 2020. 
godine)
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SUDSKA PRAKSA:

Sukob interesa Povjerenstva za izbor

Iz obrazloženja:

Utemeljeno se žalbom ukazuje na nepravilnosti učinjene od strane Povjerenstva koje je pro-
vodilo proceduru za izbor člana Gradskog izbornog povjerenstva Livno učinjene na način da 
je u sastavu istog kao član sudjelovala I.K., sestra izabrane članice S.P., koja se nije izuzela 
prilikom glasovanja, čime je izravno došlo do sukoba i povrede postupka izbora.

SIP pogrešno smatra da ispitivanje činjenica istaknutih u žalbi, a koje se odnose na srodstvo 
nije u mjerodavnosti SIP-a.

Upravo suprotno, ova mjerodavnost proizlazi iz odredbe članka 2.9 stavak (1) točka 17 Iz-
bornoga zakona BiH, kojom odredbom su dane sve ovlasti SIP-u za provedbu, nadgledanje i 
ispitivanje zakonitosti rada svih izbornih povjerenstava.

Člankom 2.1 stavak (2) Izbornoga Zakona BiH je propisano da su Izborna povjerenstva i bi-
rački odbori neovisni i nepristrani u svom radu te da član izbornoga povjerenstva neće sud-
jelovati u donošenje odluke kada taj član ili član njene uže obitelji ima osobni ili financijski 
interes, ili ako postoji drugi sukob interesa, koji može dovesti u sumnju njegovu sposobnost 
da djeluje nepristrano. 

Ova činjenica je sama po sebi dovoljna da dovede u pitanje pravilnost i zakonitost pobijene 
odluke, čak i u slučaju kada su ispoštovane procedure propisane Uputom o utvrđivanju kval-
ifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornoga povjerenstva, iz razlo-
ga što dovodi u pitanje nepristranost u radu izabranoga povjerenstva. Ovo tim prije što je 
izabrano povjerenstvo imalo mogućnost raditi i odlučiti i u nepotpunom sastavu, kako je to 
propisano Poslovnikom o radu Općinskoga vijeća Livno, a istovremeno, članica povjerenst-
va, sestra izabranoga kandidata je propustila zatražiti svoje izuzeće u radu povjerenstva, a 
što dodatno ukazuje na nepravilnosti u radu iste i pristranosti u njenom odlučivanju.

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 036869 20 Iž od 18. 9. 2020. 
godine)
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SUDSKA PRAKSA:

Primjena odredbi članka 2.14 Izbornoga zakona BiH koja se odnosi na multietničnost 
Povjerenstva

Iz obrazloženja:

Pravilan je zaključak Središnjega izbornog povjerenstva BiH da žaliteljica ovakvim načinom 
izjašnjavanja o pripadnosti konstitutivnom narodu ili skupini ostalih kod imenovanja člano-
va izbornih povjerenstava koristi kao temelj za ostvarivanje prava na imenovanu funkciju, 
te da promjenom izjašnjenja o nacionalnoj pripadnosti u istom postupku imenovanja člana 
izbornoga povjerenstva oduzima prava drugim kandidatima te da je Središnje izborno pov-
jerenstvo BiH dužno onemogućiti zlouporabu. To se potvrđuje i navodima žaliteljice „kako se 
na posljednjem popisu izjasnila kao Bošnjakinja, a nakon određenoga vremena promijenila 
svoje nacionalno izjašnjenje, te se izjašnjava kao Hrvatica, te se smatra da to niti jednim 
propisom nije zabranjeno.“

Navedeno izjašnjenje o pripadnosti konstitutivnom narodu ili skupini ostalih kod imenovanja 
članova izbornih povjerenstava koristi se kao temelj za ostvarivanje prava na imenovanu 
funkciju.

Načelo zakonitosti je osnovno pravno načelo na koje svako tijelo, koje odlučuje, mora paziti 
što je SIP BiH donošenjem pobijane odluke učinio jer promjenom nacionalnoga izjašnjenja 
došlo je do zlouporabe prava u korist jedne osobe i na štetu drugih i to kršenjem izbornoga 
zakona iz čijih odredbi nedvosmisleno proizlazi volja zakonodavca prilikom opredjeljivanja 
za navedeno zakonsko rješenje.

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 041895 21 Iž od 22. 12. 2021. 
godine)

2.5 Postupak razrješenja člana izbornoga povjerenstva 

Članu izbornoga povjerenstva prestaje mandat u slučaju: istjecanja zakonskoga roka na koji je 
imenovan, podnošenja ostavke, smrti, spriječenosti u obavljanju funkcije, nemogućnosti obavljan-
ja funkcije zbog nespojivosti dužnosti ili mogućnosti da bude smijenjen s dužnosti člana izbornoga 
povjerenstva.

 
U slučaju razrješenja članova izbornih povjerenstava, općinsko vijeće/skupština općine pribavlja 
prethodnu suglasnost od Središnjega izbornog povjerenstva BiH.19 

Kada je član izbornoga povjerenstva duže odsutan iz opravdanih razloga (bolest, školovanje, 
stručno usavršavanje i dr.), član se ne razrješava, već se na njegovo mjesto imenuje zamjenski član 
izbornoga povjerenstva.20

Ako članu izbornoga povjerenstva mandat istječe u izbornom razdoblju, mandat se produžava 
do potvrđivanja rezultata izbora. Mandat zamjenskoga člana traje do povratka redovitoga člana 
izbornoga povjerenstva.21

19 Članak 2.16 stavak (1) Izbornog zakona BiH
20 Ibid., članak 2.16 stavak (2) 
21 Ibid., članak 2.15 stavak (4) 



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

29

SUDKSA PRAKSA:

Razrješenje člana izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice od strane Središnjega 
izbornog povjerenstva BiH.

Iz obrazloženja:

„.. Odredba članka 2.16 stavak (1) Izbornoga zakona propisuje da ukoliko je član općinsko-
ga izbornog povjerenstva duže neopravdano odsutan, onemogućava rad povjerenstva ili krši 
odredbe ovoga zakona ili druge propise, općinsko vijeće će uz prethodnu suglasnost Središnjega 
izbornog povjerenstva, odnosno Središnje izborno povjerenstvo BiH može smijeniti ovoga člana. 
U citiranoj odredbi dana je ovlast Središnjem izbornom povjerenstvu za pokretanje postupka 
smjene člana općinskoga povjerenstva što bi spadalo u djelokrug poslova iz članka 2. stavak 
(1) točka 17 Izbornoga zakona. Ukazivanje žalbe na odredbe članka 2.12 stavak (6) Izbornoga 
zakona, koja propisuje da članove općinskoga izbornog povjerenstva razrješava općinsko vijeće 
uz suglasnost SIP-a nema značaja. Ovo iz razloga jer je citirani zakon za slučaj onemoguća-
vanja rada povjerenstva, pored općinskoga vijeća propisao i mogućnost postupanja Središnjega 
izbornog povjerenstva BiH…”

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 036868 20 Iž od 18. 9. 2020. godine i S1 
3 Iž 036869 20 Iž od 18. 9. 2020. godine)

SUDSKA PRAKSA:

Razrješenje člana izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice od strane Središnjega 
izbornog povjerenstva BiH.

Iz obrazloženja:

„...Po shvaćanju suda sve navedeno ukazuje kako su izborom D.K. i M.V. u članstvo Općinsk-
oga odbora SNSD Bosansko Grahovo narušeni načeli rada Općinskoga izbornog povjerenstva 
Bosansko Grahovo iz članka 2.1 stavak (2) Izbornoga zakona BiH (neovisnost i nepristranost) 
kao i odlučivanja na način utvrđen odredbom članka 2.18 stavak (1) Izbornoga zakona BiH, s 
obzirom na to da Općinsko izborno povjerenstvo Bosansko Grahovo broji ukupno tri člana, a 
da se odluke donose natpolovičnom većinom od ukupnoga broja članova. 

Ovo posebno, imajući u vidu činjenicu kako su dva člana (od ukupno tri) Općinskoga izbornog 
povjerenstva Bosansko Grahovo članovi Općinskoga odbora XY Bosansko Grahovo, te da nji-
hova neovisnost i nepristranost može biti ozbiljno dovedena u pitanje u situaciji kada općins-
ko izborno povjerenstvo bude moralo odlučivati o pitanjima koja su od značaja i interesa za 
političku stranku XY Bosansko Grahovo. Dakle, kada navedena dva člana dođu u situaciju da 
zbog osobnoga interesa ili sukoba interesa (interesi političkoga subjekta i osobni interesi) ne 
mogu sudjelovati u donošenju odluka, Općinsko izborno povjerenstvo bi bila onemogućeno da 
donosi odluke sa samo jednim članom, što bi moglo paralizirati cjelokupni izborni proces u 
ovoj osnovnoj izbornoj jedinici. 

Također, i po shvaćanju suda, dokazana nazočnost navedenih članova općinskoga izbornog 
povjerenstva aktivnostima političke stranke XY Bosansko Grahovo u izbornom razdoblju, 
dovodi u sumnju njihovu neovisnost i nepristranost u odlučivanju Općinskoga izbornog pov-
jerenstva...“

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 036869 20 Iž od 18. 9. 2020. go-
dine)
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SUDSKA PRAKSA:

Primjena posljednjega popisa stanovništva u pogledu nacionalne strukture općine 

Iz obrazloženja:

„...Naime, navedena odredba propisuje, između ostaloga, da je sastav izbornoga povjeren-
stva multientičan takav da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale 
u izbornoj jedinici za koju se tijelo mjerodavno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o 
posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini. Prema rezultatima posljed-
njega popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine (Službeni glasnik BiH broj 60/16), struktura 
stanovništva u općini Velika Kladuša je sljedeća: od ukupnoga broja stanovnika 40.419, Bošn-
jaka ima 32.561, odnosno 80,56%, Hrvata 636 ili 1,56%, Srba 146 ili 0,36% i Ostali 6.407 
ili 15,85%. Dakle, ako bi se dala suglasnost na imenovanje D.Ć i F.Č (oboje se izjasnili kao 
Bošnjaci) tada bi sastav OIP Velika Kladuša bio jednonacionalan, što je protivno odredbi član-
ka 2.14 Izbornoga zakona BiH. 

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 027932 18 Iž od 20. 2. 2018. go-
dine)

III. MJERODAVNOSTI IZBORNOGA POVJERENSTVA

3.1 Organizacija rada izbornoga povjerenstva i postupak odlučivanja 

Izborna povjerenstva u svom radu moraju se pridržavati načela neovisnosti i nepristranosti.22 Preds-
jednik i članovi izbornoga povjerenstva će, posebnom odlukom, u cilju učinkovitoga i blagovre-
menog obavljanja svih poslova iz zakonom utvrđene mjerodavnosti, izvršiti internu raspodjelu 
zaduženja, na način da se osigura učinkovito i zakonito izvršavanje svih obveza iz mjerodavnosti 
izbornoga povjerenstva.

Za administrativno-tehničke poslove izborno povjerenstvo može imati tajnika izbornoga povjeren-
stva.23

Način i organizaciju rada izbornoga povjerenstva uređuje se Poslovnikom o radu izbornih pov-
jerenstava.

Poslovnik o radu obvezno sadrži:
•	 način sazivanja sjednice, predsjedavanje sjednicom,
•	 utvrđivanje dnevnoga reda za sjednicu,
•	 način odlučivanja i donošenja odluka na sjednici,
•	 održavanje reda na sjednici,
•	 vođenje zapisnika sa sjednice i način njihovog dostavljanja članovima izbornoga povjeren-

stva, čuvanje službenih materijala izbornoga povjerenstva i način njihovoga arhiviranja i 
•	 sva druga pitanja u svezi s osiguranjem učinkovitoga i zakonitoga rada izbornoga povjerenstva.24 

22 Članak 2.1 stavak (2) Izbornog zakona BiH.
23 Članak 2. Naputka o načinu izvješćivanja izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice
24 Članak 3. Naputka o načinu izvješćivanja izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. 
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Rad izbornoga povjerenstva organizira se kroz sjednice. Sjednice izbornih povjerenstava su javne, 
a javnost rada povjerenstvo osigurava kroz:

•	 obavještavanje javnosti o održavanju sjednice izbornoga povjerenstva, na mrežnoj 
stranici izbornoga povjerenstva ili općine,

•	 omogućavanje akreditiranim promatračima praćenja rada i promatranje svih drugih ak-
tivnosti izbornoga povjerenstva, osim ako izborno povjerenstvo, u interesu morala, jav-
noga reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu ili u drugim slučajevima 
utvrđenim Poslovnikom o radu izbornoga povjerenstva, odluči drugačije,

•	 davanje priopćenja o aktivnostima izbornoga povjerenstva,
•	 davanje obavijesti o tijeku postupka,
•	 održavanje konferencija za javnost,
•	 omogućavanje promatračima političkih subjekata, udrugama građana i međunarodnim 

promatračima nazočnosti sjednicama izbornoga povjerenstva, da promatraju druge ak-
tivnosti izbornoga povjerenstva, kao i da imaju pristup svim značajnim dokumenti-
ma sukladno zakonu, osim ako izborno povjerenstvo, u interesu morala, javnoga reda 
ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu ili u drugim slučajevima utvrđenim 
Poslovnikom o radu izbornoga povjerenstva, odluči drugačije i

•	 objavljivanje donesenih odluka, putem mrežne stranice izbornoga povjerenstva ili 
mrežne stranice općine i/ili oglasne ploče općine ili na drugi način koji odredi izborno 
povjerenstvo.

U cilju organizacije izbornih aktivnosti, izborna povjerenstva donose Akcijski plan koji sadrži ob-
vezno podatke: aktivnost/zadatak, odgovornost, vremenski okvir, resurse, suradnju, komunikacija 
i neophodna sredstva.

R/B Aktivnost

(Što će biti 
urađeno?)

Odgovor-
nost (Tko 

će uraditi?)

Vre-
menski 
okvir

(Koje je 
razdoblje 
realizaci-
je aktiv-
nosti?)

Resursi 
(Koji su 
resursi 
potreb-

ni?)

Suradnja 
(Tko još 
treba biti 

uključen?)

Komunikaci-
ja (Na koji 
način će se 
komunicira-

ti?)

Neophodna 
sredstva 

(Što je po-
trebno od 
sredstava 
za real-
izaciju?)

1. I z l a g a n j e 
Privreme-no-
ga biračkog 
popisa

Svi članovi 
OIP/GIP

l i p a n j 
2018.

Lokacije,

P r i j e -
voz.....

M j e s n e 
zajednice

Sastanci ... Sitni uredski 
materijal

Primjer Akcijskoga plana

Pisana korespondencija i dostava dokumenata između Središnjega izbornog povjerenstva BiH i 
izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice vrši se isključivo putem službene adrese e-pošte, 
koju je za navedene potrebe uspostavilo Središnje izborno povjerenstvo BiH za svako izborno 
povjerenstvo (adresa e-pošte u formatu “kodosnovneizborne jedinice@oik.izbori.ba“), a izuzetno 
po potrebi poštanskom dostavom.

Izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice u BiH obvezno je osigurati redovitu provjeru pris-
tigle pošte na službenoj adresi e-pošte, u neizbornom razdoblju najmanje jednom tijekom radnoga 
dana, a u izbornom razdoblju neprekidno, sukladno izbornim aktivnostima. 25

Središnje izborno povjerenstvo BiH metodom slučajnoga uzorka, kao i u slučaju opravdanih ra-
zloga, u svakoj kalendarskoj godini izvršava neposredan uvid u rad s dokumentacijom i arhivom 
25 Članak 8. Naputak o načinu izvješćivanja izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice
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određenoga broja izbornih povjerenstava osnovne izborne jedinice u BiH, i o tome izrađuje izv-
ješće. 26

Izborno povjerenstvo je obvezno do 31. siječnja tekuće godine dostaviti Središnjem izbornom 
povjerenstvu BiH izvješće o radu, za prethodnu godinu i najmanje jednom mjesečno izvješćivati 
Središnje izborno povjerenstvo BiH prema obrascu (MIOROIJ) elektroničkim putem.27

Obrazac (MIOROIJ) Mjesečno izvješće o radu izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice28

26 Ibid., članak 7. i 8.
27 Ibid., članak 5.
28 Ibid., Članak 2. 
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Važno!!!

Izborno povjerenstvo odluke donosi natpolovičnom većinom od ukupnoga broja članova.29

 

Član izbornoga povjerenstva neće sudjelovati u donošenju odluke kada taj član ili član 
njegove uže obitelji ima osobni ili financijski interes, ili ako postoji sukob interesa koji 
može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrano.30

Dokumentaciju, koja nastane tijekom rada izbornoga povjerenstva, potrebno je čuvati sukladno 
propisima kojima je regulirana ova materija.31

Izborno povjerenstvo trajno čuva sljedeću dokumentaciju:

•	 rješenja o imenovanju biračkih odbora, 
•	 evidenciju o imenovanju članova biračkih odbora, 
•	 evidencije o izdanim certifikatima za uspješnu provjeru znanja,
•	 knjigu protokola,
•	 zapisnike sa sjednica izbornoga povjerenstva.

3.2 Mjerodavnosti izbornoga povjerenstva 

Mjerodavnosti izbornoga povjerenstva utvrđene su Izbornim zakonom i drugim propisima koje je 
donijelo Središnje izborno povjerenstvo BiH.

Osnovne  mjerodavnosti izbornih povjerenstava su:

•	 izlaganje privremenih biračkih popisa, 
•	 određivanje biračkih mjesta, 
•	 imenovanja i obuka članova biračkoga odbora, 
•	 sigurnost i dostava biračkim odborima izbornoga materijala za glasovanje, 
•	 obavještavanje birača o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, sukladno 

propisima Središnjega izbornog povjerenstva BiH, 
•	 odgovorno je za uređenje biračkoga mjesta i druge tehničke pripreme za izbore, 
•	 odgovorno je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim 

centrima za brojanje, 
•	 sjedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini/gradu i dostavljanje Središnjem 

izbornom povjerenstvu BiH i
•	 drugi poslovi sukladno zakonu i propisima Središnjega izbornog povjerenstva BiH.32

29 Članak 2.18 Izbornog zakona BiH.
30 Ibid., članak 2.13. 
31 Članak 7. Naputka o načinu izvješćivanja izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.
32  Članak 2.13 Izbornoga zakona BiH.
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3.3 Financiranje izbornoga povjerenstva 

Sredstva za provedbu izbora su sredstva za materijalne troškove i sredstva za naknade za rad tijela 
za provedbu izbora.
Sredstva za materijalne troškove su sredstva za osiguranje vršenja ovlasti općinskih izbornih pov-
jerenstava iz članka 2.13 i Odluke Središnjega izbornog povjerenstva BiH, dok su sredstva za 
naknade za rad tijela za provedbu izbora, sredstva utvrđena u članku 2.12 stavak (9) i članku 2.19 
stavci (16) i (17)  Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine. 

Važno!!!

•	 Sva tijela vlasti na svim razinama i dužnosnici u Bosni i Hercegovini i diplomats-
ko-konzularnim predstavništvima BiH obvezni su pomagati tijelima mjerodavnima 
za provedbu izbora.33 

•	 U proračunu općine/grada osiguravaju se sredstva za vršenje ovlasti izbornih pov-
jerenstava.

•	 Sredstvima za vršenje ovlasti i provedbu izbora samostalno raspolaže u okviru odo-
brenoga proračuna izborno povjerenstvo.

•	 Sredstva za provedbu izbora moraju se osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke Središnjega izbornog povjerenstva BiH.34

•	 U slučaju da proračun za fiskalnu godinu u kojoj se održavaju izbori nije usvojen, 
mjerodavne institucije osiguravaju sredstva za vrijeme privremenoga financiranja, 
bilo iz prenesenih sredstava akumuliranoga viška prihoda, preostaloga nakon pokrića 
rashoda iz prethodnih fiskalnih godina, iz sredstava tekućih pričuva ili sredstava iz 
bilo kojeg drugog izvora ili kategorije prihoda.35

Članovi izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice imaju pravo na stalnu mjesečnu nakna-
du za svoj rad, u visini od 30% isplaćenoga paušala zastupnika, odnosno vijećnika u toj osnovnoj 
izbornoj jedinici u neizbornom razdoblju, dok u izbornom razdoblju imaju pravo na  mjesečnu 
naknadu u visini 100% isplaćenoga paušala zastupnika, odnosno vijećnika u toj osnovnoj izbornoj 
jedinici.

Članovi izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice, koja nema utvrđenu naknadu za rad 
zastupnika, odnosno vijećnika u vidu paušala ili ukoliko naknada za rad zastupnika, odnosno 
vijećnika nije utvrđena u fiksnom mjesečnom iznosu, nego je vezana za dužnost koju vijećnik, 
odnosno zastupnik obavlja u općinskom vijeću, skupštini općine ili gradskom vijeću, skupštini 
grada, odnosno njihovim radnim tijelima, kao i za broj održanih sjednica, imaju pravo na stalnu 
mjesečnu naknadu u neizbornom razdoblju u visini od:

•	 90,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa upisano do 5.000 birača,

•	 150,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa upisano do 20.000 birača,

•	 210,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-

33 Ibid., članak 2.1 stav (3)
34 Ibid., članak 1.2a
35 Ibid., članak 1.2 i 1.2a
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račkog popisa upisano do 50.000 birača,
•	 270,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-

račkog popisa upisano do 100.000 birača i
•	 350,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-

račkog popisa upisano preko 100.000 birača.

U izbornom razdoblju ta naknada iznosi:

•	 300,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa upisano do 5.000 birača,

•	  500,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa upisano do 20.000 birača,

•	  700,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa upisano do 50.000 birača,

•	  900,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa upisano do 100.000 birača i

•	 1.100,00 KM u osnovnim izbornim jedinicama u kojima je u izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa upisano preko 100.000 birača.

Članovima izbornoga povjerenstva isplaćuje se utvrđena naknada u iznosima i prema broju up-
isanih birača za tu osnovnu izbornu jedinicu, ukoliko je to za njih povoljnije i ukoliko je moguće 
osigurati sredstva u proračunu osnovnih izbornih jedinica za tekuću fiskalnu godinu. Mjerodavno 
tijelo utvrđuje visinu naknade za članove izbornoga povjerenstva za svaku fiskalnu godinu, s obzi-
rom na promjene visine paušala vijećnika/zastupnika, broj upisanih birača za tu osnovnu izbornu 
jedinicu i raspoloživa sredstva općina/gradova.36

Za potrebe blagovremenoga planiranja i osiguranja sredstava u proračunu, izborno povjerenstvo 
izrađuje Financijski plan i dostavlja ga mjerodavnom tijelu na usvajanje.

U slučaju da općina/grad ne može osigurati sredstva, nedostajuća sredstva su dužni osigurati en-
titeti i županije.37

36 Članak 1. i 2. Odluke o visini naknade za rad članova izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i 
Hercegovini
37 Izborni zakon BiH, članak 1.2 a stavak (2)
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Primjer financijskoga plana 
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3.4  Izlaganje Privremenih biračkih popisa 

Središnje izborno povjerenstvo BiH sa stanjem na dan raspisivanja izbora izrađuje izvode iz 
Središnjega biračkog popisa, koji se dostavljaju izbornim povjerenstvima i Centrima za birački 
popis, a koji se izlažu na uvid javnosti u razdoblju od 120. do 90. dana prije dana održavanja izbora 
u svrhu izrade konačnih izvoda iz Središnjega biračkog popisa. Izvod se izrađuje u elektroničkoj 
verziji, po osnovnim izbornim jedinicama i biračkim mjestima s prethodnih izbora te ne sadrži 
podatke o jedinstvenom matičnom broju i adresi birača.

Izborna povjerenstva dužna su izložiti izvode iz Središnjega biračkog popisa kako bi državljani 
BiH s biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih 
podataka kod mjerodavnoga tijela. Također, dužni su na pogodan način obavijestiti birače da se 
izvod iz Središnjega biračkog popisa nalazi u Centru za birački popis, mjesnim zajednicama i 
drugim pogodnim mjestima utvrđenim planom izlaganja Privremenoga biračkog popisa, kako bi 
mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod mjerodavnoga tijela i opredijeliti 
se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasovanja i način glasovanja – osobno ili u odsus-
tvu).  

Uz izvod Središnje izborno povjerenstvo BiH dostavlja izbornim povjerenstvima i obrazac zaht-
jeva kojim raseljena osoba ima mogućnost odabrati biračku opciju određenu člankom 20.8 Iz-
bornoga zakona BiH. Izborna povjerenstva primaju zahtjev od raseljene osobe, a i dostavljaju ga 
Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u elektroničkoj formi radi ažuriranja izvoda iz Središnjega 
biračkog popisa za raseljene osobe. 

Izborna povjerenstva donose plan izlaganja izvoda. Ovaj plan obuhvaća način obavještavanja jav-
nosti o trajanju izlaganja ovoga izvoda i mjestima na kojima će izvodi iz Središnjega biračkog 
popisa biti izloženi, odnosno dostupni, kao i način obavještavanja raseljenih osoba o eventualnoj 
promjeni biračke opcije u centru za birački popis. Izborna povjerenstva putem plana osiguravaju 
svim zainteresiranim osobama pristup kako bi mogli provjeriti podatke u izvodu iz Središnjega 
biračkog popisa, te izvršiti njihovu ispravku kod mjerodavnoga tijela. Izlaganje izvoda iz Središn-
jega biračkog popisa traje 30 dana. 38

38 Ibid., članak 18
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OPĆINA RIBNIK

Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 02-03-29/22.godinu.

Nadnevak: 30. 5. 2022 godine

Na temelju članaka 16., 17. I 18 Pravilnika o uporabi i izradi izvoda iz Središnjeg biračkog popisa 
(„Službeni Glasnik BiH“ 27/22), Općinsko izborno povjerenstvo općine Ribnik je 30. 5. 2022. godine, 
donijelo

P L A N

Izlaganja Izvoda iz privremenog središnjeg biračkog popisa Vrijeme izlaganja trajat će 30 
dana počevši od 4. 6. 2022 do 4. 7. 2022 godine.

BIRAČKO MJESTO MJESTO IZLAGANJA NAČIN IZLAGANJA
 
061B001 Ribnik

Zgrada SO Ribnik Šalter dvorana i centar za bir. popis
 Soba br.28 zgrada općine

061B002 Busije Kuća-lokal kod Risović Đoke Zadužena osoba – Risović Đoko
061B003 Crkveno Zgrada ŠG Ribnik - RJ Crkveno Oglasna ploča
061B004 Donji Vrbljani Zgrada MZ Vrbljani Zadužena osoba – uposleni u MZ
061B005 Gornji Vrbljani STR“ZORA“ kod Jokića Zadužena osoba Jokić Neđo
061B006 Slatina OŠ „D. Maksimović“ Slatina Oglasna ploča
 
061B007 Rastoka

TR „Vračar“ Rastoka Zadužena osoba – osoba u objektu
TR „Vodenica“ Rastoka Zadužena osoba – osoba u objektu

061B008 Previja Zgrada MZ Previja Zadužena osoba – uposleni u MZ
061B016 Donji Ribnik TR „Ljubo“ Donji Ribnik Zadužena osoba – Todorović Mlađen
 
061B009 Zableće

UR „Savić“ Donje Zableće Zadužena osoba – uposleni
G.Zableće-Mjesna zajednica Oglasna tabla

061B010 Gornja Previja TR-Braco- Gornja Previja Zadužena osoba – Ćirić Gojko
061B011 Čađavica UR „Papilon“ Čađavica Zadužena osoba – Malešević Boško
061B012 Sitnica Zgrada MZ Sitnica Zadužena osoba – zaposleni u MZ
061B013 Bunarevi Kuća-lokal Kočić Mirko Zadužena osoba – Kočić Mirko
061B014 Donje Ratkovo Mjesna zajednica Oglasna ploča

 
Sve uočene nepravilnosti u popisima trebaju se dostaviti u Centar za birački popis u zgradi 
općine soba br. 28, osobno ili putem zadužene osobe.
Birači, koji se ne nalaze na izloženom popisu, a posjeduju odgovarajući identifikacijski doku-
ment (CIP-sovu osobnu iskaznicu) mogu se obratiti u Centar za birački popis u zgradi općine 
soba br. 28
Rad centra je svakog radnog dana u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.
Za sva biračka mjesta na području općine, provjera registracije birača, može se izvršiti u cen-
tru za registraciju birača, koji se nalazi u zgradi SO Ribnik, ured broj 28. ili na telefonski broj 
050/431-022.
Osobe, koje su se registrirale kao raseljene osobe, a se ne nalaze na priv. biračkom popisu, isti 
svoju biračku opciju mogu provjeriti u centru za birački popis.
PREDSJEDNIK OIP-a

Slika 4. Plan izlaganja izvoda iz Privremenoga biračkog popisa
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3.5 Određivanje biračkih mjesta, podjela biračkih mjesta

Izborno povjerenstvo na propisanom obrascu donosi odluku o određivanju biračkih mjesta najkas-
nije 65 dana prije održavanje izbora.39 

Postupak određivanja biračkih mjesta vrši se sukladno Naputku o vrstama, načinu i rokovima za 
određivanje biračkih mjesta40 i on obuhvaća:

•	 preliminarno raspoređivanje ulica na biračka mjesta, 
•	 konačno utvrđivanje biračkih mjesta,
•	 donošenje odluke o određenim biračkim mjestima i
•	 određivanje lokacija biračkih mjesta.

Izborna povjerenstva, u pravilu, formiraju tri tipa biračkih mjesta, i to: 

•	 redovita biračka mjesta, na kojim biračko pravo ostvaruju birači koji glasuju za osnovnu 
izbornu jedinicu trenutačnoga prebivališta/boravišta; 

•	 biračka mjesta za glasovanje u odsustvu, na kojim biračko pravo ostvaruju raseljene osobe 
kod kojih se osnovna izborna jedinica za koju glasuju razlikuje od osnovne izborne jed-
inice trenutačnoga boravišta, i 

•	 biračko mjesto za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima, na kojim biračko pravo 
mogu ostvariti birači koji su upisani u izvod iz Središnjega biračkog popisa za glasovanje 
izvan BiH, a na dan održavanja izbora nađu se u zemlji, kao i redoviti birači koji se ne 
nalaze na zaključenom izvodu iz Središnjega biračkog popisa, a posjeduju važeći identi-
fikacijski dokument iz članka 5.12 Izbornoga zakona BiH i potvrdu o mjestu prebivališta, 
odnosno dokaz o entitetskom državljanstvu za glasovanje u Brčko distriktu BiH. 

1. Biračka mjesta izborna povjerenstva formiraju putem računalnoga programa „Pasivna 
registracija birača“.41

Biračka mjesta označavaju se u ovisnosti o tipu kojem pripadaju na sljedeći način: 

a) Redovita biračka mjesta: 

1) pripadajući kod općine (001-199), oznaka entiteta (A i B), redni broj biračkoga mjesta 
(001-499), 

2) pripadajući kod izborne jedinice Brčko distrikt BiH (200C) i redni broj biračkoga mjesta 
(001-499), 

3) naziv biračkoga mjesta koji može odgovarati nazivu naselja ili mjesne zajednice u kojoj 
se biračko mjesto nalazi. Svako biračko mjesto mora imati različit naziv (npr. biračko 
mjesto 133A001 Sokolje 1, 133A002 Sokolje 2).

b) Biračka mjesta za glasovanje u odsustvu: 

1) pripadajući kod općine (001-200), oznaka entiteta ili Brčko distrikta BiH (A, B, C), 
redni broj biračkoga mjesta (501-599).

c) Biračka mjesta ovlaštena za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića: 

1)  pripadajući kod općine (001-200), oznaka entiteta ili Brčko distrikta BiH (A, B, C) i tri 
slova N (NNN). 

39 Članak 5.1. Izbornioga zakona BiH
40 „Službeni glasnik BiH broj 27/22“
41 Članak 3. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta
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Oznake entiteta i Brčko distrikta BiH su sljedeće: 

A – Federacija BiH, 

B – Republika Srpska i

C – Brčko distrikt BiH.42

Za potrebe određivanja biračkih mjesta izborno povjerenstvo se koristi podatcima o broju birača u 
osnovnoj izbornoj jedinici i broju birača u određenoj ulici, te geografskom rasporedu ulica.

Kako bi preliminarno utvrdilo broj biračkih mjesta, izborno povjerenstvo ukupni broj birača u 
izbornoj jedinici dijeli brojem 800.43

Primjer 1.

Broj birača 10.000:800 = 12,5 približno 13 biračkih mjesta

Nakon ovoga postupka, vrši se označavanje na karti područja ulica u neposrednoj blizini koja 
mogu pripadati zajedničkom biračkom mjestu.

Uvidom u raspored ulica i broj birača u pojedinim ulicama, izborno povjerenstvo vrši preliminarno 
grupiranje ulica prema najbližem biračkom mjestu, vodeći računa o udaljenosti birača od biračk-
oga mjesta.

Po grupiranju ulica na biračkom mjestu, izborno povjerenstvo utvrđuje koliki broj birača je ra-
spoređen na biračkom mjestu.

Karta 1. Primjer uporabe mape za određivanje BM

Ukoliko je broj birača veći od dozvoljenoga broja propisanoga Izbornim zakonom BiH, izborno 
povjerenstvo formira novo biračko mjesto, preraspoređujući kompletnu ulicu ili dio ulice na novo 
biračko mjesto.

42 Ibid., članak 4. 
43 Izborni zakon BiH, članak 5.2. stavak (1)
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Izuzetno: 

Ukoliko ne postoji mogućnost pridruživanja kompletne ulice, iz razloga što sadrži veći broj 
birača od 1.000, a nema određene kućne brojeve, izborno povjerenstvo kompletnu ulicu dod-
jeljuje jednom biračkom mjestu. Navedeno biračko mjesto će izborno povjerenstvo podijeliti 
na više biračkih mjesta abecedno/azbučno na A, B itd.

Primjer 2.

Radnička ulica broji 1365 birača i nema određene kućne brojeve, te se pridružuje jednom birač-
kom mjestu 000A001, nakon toga se vrši potpodjela biračkoga mjesta na A i B biračko mjesto 
000A001A (prezimena koja počinju A – K) i 000A001B (prezimena koja počinju od L – Ž) abeced-
no/azbučno. Ovaj postupak se odvija kroz aplikacije “Pasivna registracija“ i “SBP“, koji su dio 
Jedinstvenoga izbornog informacijskoga sustava Bosne i Hercegovine (JIIS BiH).

Važno!!!

Na biračkom mjestu u pravilu ima do 800 birača, a taj broj ne može biti i veći od 1.000.44

Poslije izvršenoga raspoređivanja ulica na biračkom mjestu, putem aplikacije “Pasivna regis-
tracija“ vrši se unos/otvaranje biračkih mjesta.

Otvorenom biračkom mjestu pridružuju se ulice prema preliminarnom rasporedu koji je urađen u 
prethodnim koracima.

Nakon što je izborno povjerenstvo izvršilo unos svih ulica na biračka mjesta provjerava broj birača 
na njima, te donosi odluku o određenim biračkim mjestima. Navedena biračka mjesta koristit će 
se za postupak ždrijebanja članova biračkih odbora, te za izradu Izvoda iz Središnjega biračkog 
popisa.

Najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, izborno povjerenstvo objavljuje koja su biračka 
mjesta određena za biračka mjesta kao i lokacije. 45

Izborna povjerenstva su dužna prilikom određivanja lokacija biračkih mjesta voditi računa da bi-
račka mjesta budu prilagođena uvjetima potrebnim za rad članova biračkoga odbora, neometanom 
odvijanju procesa glasovanja i osiguranju tajnosti glasovanja. Također, pri određivanju lokacija 
potrebno je voditi računa i o biračima s invaliditetom na način da im se omoguće neometan pristup 
biračkom mjestu.

Važno!!!

•	 Biračko mjesto se ne može nalaziti u vjerskom objektu, zgradi tijela vlasti, zgradi koja je 
vlasništvo političke stranke ili u kojoj je sjedište političke stranke, zgradi koja je rabljena 
kao mjesto za mučenja ili zlostavljanja, ili mjestu gdje se služi ili konzumira alkohol.46

•	 Središnje izborno povjerenstvo BiH može promijeniti lokaciju biračkoga mjesta ako ut-
vrdi kako nije pogodna za glasovanje.47

44 Ibid., članak 5.2 stavak (1)
45 Ibid., članak 5.1 stavak (5)
46 Ibid.,članak 5.1 stavak (3)
47 Ibid., članak 5.1 stavak (2)
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3.6 Imenovanje i obuka članova biračkih odbora 

U biračkim odborima zastupljeni su predstavnici političkih subjekata koji su ovjereni za sudjelo-
vanje na izborima u izbornoj jedinici u kojoj se imenuju birački odbori, primjenjujući sustav ždri-
jebanja koji je provelo Središnje izborno povjerenstvo BiH sukladno članku 5.15 stavak (2) Izbor-
noga zakona BiH.

Središnje izborno povjerenstvo BiH najkasnije 60 dana prije dana održavanja izbora dostavlja iz-
bornim povjerenstvima osnovnih izbornih jedinica popis političkih subjekta i omjer zastupljenosti 
u biračkim odborima prema rezultatima javno provedenoga ždrijeba.48

Pozicija utvrđe-
na ždrijebom

Lista ovjerenih političkih subjekata 

za osnovnu izbornu jedinicu

Omjer zastupljenosti u dod-
jeli mjesta u BO

1. Stranka A 1/1
2. Stranka B 1/1
3. Koalicija X 1/1
4. NK Z 1/1

Do .... N ................................... .........
Tablica – Poredak i zastupljenost političkih subjekta

Izborno povjerenstvo za potrebe dodjele biračkih mjesta priprema tablicu biračkih mjesta u svojoj 
izbornoj jedinici s poretkom od početnoga biračkog mjesta koje nosi oznaku XXXA001...  itd.

BM Broj članova 
BO

Dodjela mjesta u biračkom odboru Krug dodjele 
mjesta

XXXA001 3

XXXA002 3

XXXA003 3

do 
XXXA......

Tablica – Poredak biračkih mjesta

Izborna povjerenstva dodjelu mjesta u biračkim odborima započinju od rednoga broja 1, a završa-
vaju je posljednjim rednim brojem na listi, čime se završava jedan krug (prvi krug) dodjele mjesta 
u biračkim odborima. 

Nakon iscrpljivanja cijele liste ovjerenih političkih subjekata (Tablica 1.), prvi krug dodjele mjesta 
je završen. Krugovi dodjele mjesta se ciklično ponavljaju sve do konačne popune svih pozicija u 
svim biračkim odborima.

48  Članak 10. stavak (2) Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora
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BM Broj čla-
nova BO

Dodjela mjesta u biračkom odboru Krug dod-
jele mjesta

XXXA001 3 Stranka A Stranka 
B

Koalicija 
X

- - 1

XXXA002 3 NK Z Stranka 
A

Stranka B 2

XXXA003 3 Koalicija 
X

NK Z Stranka A - - 3

do 
XXXA......

Tablica – Prikaz dodijeljenih pozicija političkim subjektima u biračkim odborima

Izborno povjerenstvo obvezno je blagovremeno uputiti pisani poziv svim političkim subjektima 
iz Tablice 1., ovjerenim za sudjelovanje na izborima u izbornoj jedinici za koju se imenuje birački 
odbor, nazočiti dodjeli mjesta u biračkom odboru, koje će obaviti izborno povjerenstvo najkasnije 
60 dana prije dana održavanja izbora. Političkom subjektu, koji nije bio nazočan kod postupka 
dodjele mjesta u biračkom odboru, izborno povjerenstvo dužno je dostaviti tablični pregled rezul-
tata dodjele pozicija odmah po okončanju postupka, a najkasnije u roku od dva dana. 

Prijedlog kandidata za članove biračkih odbora politički subjekt dostavlja izbornom povjerenstvu 
na obrascu SG-1 – izjava, koji je potpisala ovlaštena osoba vodeći računa da predloženi kandidati 
ispunjavaju posebne uvjete i da su fizički sposobni za obavljanje poslova u biračkom odboru.49

Mjesta zamjenika članova biračkih odbora popunjavaju se iz istih političkih subjekata koji su ždri-
jebanjem određeni za popunjavanje članstva za dano biračko mjesto.

Važno!!!

Član biračkoga odbora mora ispunjavati posebne uvjete:

•	 imati prebivalište u općini/gradu za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan 
u izvod iz Središnjega biračkog popisa za biračko mjesto za koje se imenuje,

•	 imati najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stupanj stručne spreme,
•	 imati certifikat koji je izdalo izborno povjerenstvo ili Središnje izborno povjerenstvo BiH 

i 
•	 da mu nije izrečena sankcija od Središnjega izbornog povjerenstva BiH.50

Nakon donošenje odluke, izborno povjerenstvo obvezno je dostaviti političkim subjektima Odluku 
o imenovanju članova biračkih odbora, te je objaviti na oglasnoj ploči ili na drugi pogodan način 
staviti na uvid javnosti.51

Na odluku izbornoga povjerenstva o imenovanju predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih 
zamjenika može se uložiti prigovor izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata od prijema odluke o 
imenovanju biračkih odbora.

49 Ibid., članak 10. stavak (6)
50 Ibid., članak 2
51 Članak 10. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora.
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Svi imenovani članovi biračkih odbora dužni su završiti obuku koju organizira izborno povjeren-
stvo sukladno Planu i programu edukacije koji je donijelo Središnje izborno povjerenstvo BiH. 
Nakon završene obuke prema utvrđenoj metodologiji vrši se provjera znanja, te se uspješnim čla-
novima biračkih odbora dodjeljuju certifikati.52

3.7 Rezervna lista

Izborno povjerenstvo je obvezno, najkasnije deset dana nakon što Središnje izborno pov-
jerenstvo Bosne i Hercegovine raspiše izbore, objaviti oglas radi izrade rezervnoga popisa. 
Nakon isteka roka za prijavu kandidata po objavljivanju oglasa, izborno povjerenstvo na 
temelju dostavljene dokumentacije po javnom oglasu, provjerava ispunjavaju li kandidati 
opće i posebne uvjete iz javnoga oglasa, te ukoliko kandidati ispunjavaju propisane uvjete 
iste će imenovati na rezervni popis.

Javnosti se na pogodan način omogućuje na uvid rezervni popis i to putem oglasne ploče 
općine/grada, putem interneta ili na neki drugi način, kako bi javnost bila upoznata sa sas-
tavom rezervnoga popisa.   

Ukoliko se na objavljeni javni oglas, ne prijavi dovoljan broj kvalificiranih kandidata 
propisano izborno povjerenstvo će se obratiti, tijelima vlasti na svim razinama kako bi 
se osigurala popuna rezervne liste. Rezervnu listu u prvom redu će činiti učenici završnih 
razreda srednjih škola, studenti visokoškolskih ustanova, neuposlene osobe koje se vode na 
evidencijama zavoda za upošljavanje, uposleni u gradskoj/općinskoj javnoj administraciji.

Ukoliko član biračkoga odbora, odnosno njegov zamjenik iz opravdanih razloga odustane 
od rada u biračkom odboru, a na dostavljenoj listi nema preostalih kandidata političkoga 
subjekta isti se popunjava kandidatom s rezervne liste. Kandidati s rezervnoga popisa, 
imaju pravo na naknadu za svoj angažman, na način da oni koji budu imenovani u članstvo 
biračkoga odbora, primaju naknadu za svoj rad u članstvu biračkoga odbora, a oni koji 
budu angažirani u tim za otvaranje vreća za pravilno sjedinjavanje izbornih rezultata pri-
maju naknadu za taj angažman.53 

52 Ibid., članak 20. 
53 Ibid., članak 11.
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Tekst Javnoga oglasa za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa
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3.8 Sigurnost i primopredaja izbornoga materijala 

Središnje izborno povjerenstvo BiH odgovorno je za pravovremeno tiskanje, distribuciju i sig-
urnost izbornoga materijala do preuzimanja glasačkoga materijala od strane izbornoga povjeren-
stva.54 

Izborni materijal dijeli se na osjetljivi i neosjetljivi. Osjetljivi izborni materijal je: 

•	 glasački listići – za redovita biračka mjesta, za glasovanje u odsutnosti i u diplomats-
ko–konzularnim predstavništvima (imaju otisak pečata i naziv odgovarajućega DKP), za 
glasovanje putem pošte (imaju oznaku POŠTA), 

•	    obrasci (zapisnik o radu biračkoga odbora – ZARBO, obrazac za brojno stanje BS – redovi-
to biračko mjesto, obrazac za brojno stanje BSO – biračko mjesto za glasovanje u odsustvu 
(koji se koristi i u DKP BiH), obrazac za brojno stanje BSN – biračko mjesto za glasovanje 
nepotvrđenim glasačkim listićima, obrazac za brojno stanje BSM – mobilni tim, obrazac 
za brojno stanje Posebnoga mobilnog tima, obrazac  za  zbrojne  rezultate  ZR – većinski 
glas (za biračko mjesto, za Glavni centar za brojanje i izborno povjerenstvo), obrazac za 
zbrojne rezultate ZR – proporcionalna zastupljenost (za biračko mjesto, za Glavni centar za 
brojanje i izborno povjerenstvo), pomoćni obrazac za brojanje, obrasci izgleda omotnica za 
nepotvrđene-kuvertirane glasačke listiće i za mobilne timove i za Posebni mobilni tim, pri-
mopredajni obrasci PO, primopredajni obrazac BO-IP, zapisnik s otvaranja vreće, pomoć 
druge osobe-PDO obrazac, zapisnik o primopredaji glasačkih listića-ZPGL

•	 izvodi iz SBP-a (za birače na redovitim BM, za birače koji imaju status raseljenih osoba, za 
birače koji glasuju nepotvrđenim glasačkim listićima i birače koji glasuju putem mobilnih 
timova i posebnih mobilnih timova) i 

•	 pečat.

Neosjetljivi izborni materijal je:

•	 kandidacijske liste, 
•	 dio potrošnoga biračkog materijala (posteri, glasačke kutije i dr.). 

Neosjetljivi materijal dostavlja se najkasnije 20 dana prije dana izbora, dok se osjetljivi materijal 
(listići, obrasci i pečat) dostavlja najkasnije 3 dana prije dana održavanja izbora.55

Važno!!!

Osjetljivi izborni materijal:

•	 glasački listići, obrasci koji se koriste na biračkom mjestu (ZARBO, BS, BSO, BSN, 
BSM, ZR i dr.),56 pečat i  izvodi iz konačnoga Središnjeg biračkog popisa po biračkim 
mjestima.    

Ostali izborni materijal:
•	 kandidacijske liste i dio potrošnoga izbornog materijala (posteri, glasačke kabine i dr.).

54 Članak 2.9 točka 7. Izbornog zakona BiH.
55 Članak 3. i 4. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
56 Ibid., članak 91.  
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3.9 Dostava glasačkih listića

Glasački listići se dostavljaju izbornim povjerenstvima u paletama čiji broj ovisi o broju glasačkih 
kutija u kojima se dostavljaju glasački listići. Svaka paleta sadrži sljedeće podatke:

•	 jedinstvena oznaka, odnosno serijski broj palete,
•	 naziv osnovne izborne jedinice, 
•	 broj kutija koji se nalazi na paleti,   
•	 brojevi biračkih mjesta na koje se kutije s palete odnose i
•	 podatci o ukupnom broju i tipu glasačkih listića koji se nalaze na paleti.  

Na paletama su kutije u kojima se nalaze paketi s glasačkim listićima. Svaka kutija sadrži sljedeće 
podatke:

•	 broj biračkoga mjesta,  
•	 naziv osnovne izborne jedinice,   
•	 oznaka tipa glasačkih listića koji su zapakirani u kutiju,   
•	 podatci o ukupnom broju glasačkih listića zapakiranih u kutiju i  
•	 podatci o rednom broju kutije i ukupnom broju kutija za dano biračko mjesto.  

Svaka kutija sadrži određeni broj vakuum pakiranja u kojima se nalaze glasački listići. Svako bi-
račko mjesto dobiva jednu ili više kutija s glasačkim listićima odgovarajućega tipa u ovisnosti o 
tipu biračkoga mjesta (redovito biračko mjesto ili biračko mjesto za glasovanje u odsustvu).  Sva-
ko vakuum pakiranje sadrži sljedeće podatke:

•	 tip glasačkih listića, 
•	 broj redovitoga biračkog mjesta,
•	 nazivom i kodom osnovne izborne jedinice i
•	 ukupan brojem glasačkih listića, koji se nalaze u pakiranju, uz numeraciju broja pakiranja 

za svaku razinu na način koji odredi Središnje izborno povjerenstvo BiH.

Glasački listići se pakiraju u vakuum pakiranja na sljedeći način:

Za redovita biračka mjesta broj glasačkih listića se utvrđuje prema broju birača na izvodu iz 
Središnjega biračkog popisa za biračka mjesta, koji se zaokružuje na sljedećih 10. Vakuum paki-
ranje je od 100 listića istog tipa, a ako je broj listića za određeno BM manji od 100, ili ako ukupan 
broj listića nije djeljiv sa 100, ostatak se smješta u posebno vakuum pakiranje. U slučaju kada je 
ta razlika veća od 50, glasački listići se pakiraju u posebno vakuum pakiranje, a ukoliko je 50 ili 
manje, onda se ti listići smještaju u isto vakuum pakiranje od 100 listića.

Za biračka mjesta za glasovanje nepotvrđenim-kuvertiranim glasačkim listićima listići se 
pakiraju u omotnice za glasovanje sa zaštitnom omotnicom. Omotnice se pakiraju u kartonske 
kutije koje sadrže oznaku biračkoga mjesta, naziv općine, broj omotnica i potpis ovlaštene osobe 
iz Središnjega izbornog povjerenstva BiH. Ukupan broj omotnica iznosi 5% od broja birača s pop-
isa birača koji imaju pravo glasovati nepotvrđenim-kuvertiranim glasačkim listićima na zadnjim 
izborima zaokružen na prvih 10.

Za biračka mjesta u odsustvu glasački listići su zapakirani u omotnice u kojima je kombinacija 
listića po općinama za koje su upisani birači u Središnji birački popis (koji imaju status raseljene 
osobe). Na svakoj omotnici je zaporka kombinacije i nazivi općine na koju se kombinacija odno-
si. Za svaku kombinaciju dodaje se i jedna rezervna kombinacija. Ove omotnice su u kutijama, a 
različite kombinacije su podijeljene unutar kutije (na kutiji je lista kombinacija i broj omotnica za 
svaku kombinaciju).
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Za mobilni tim glasački listići se pakiraju u zaštitne omotnice na kojima je upisan broj kombi-
nacije. Ove omotnice i personalizirane omotnice pakiraju se u kartonsku kutiju koja sadrži broj 
mobilnoga tima, broj omotnica, i potpis ovlaštene osobe Središnjega izbornog povjerenstva BIH. 
Ukupan broj kompleta jednak je broju birača na izvodu za glasovanje mobilnim timom zaokružen 
na prvih deset, ako su birači koji glasuju putem mobilnoga tima iz te osnovne izborne jedinice, 
odnosno uvećan za jedan, ako je broj birača do pet, zatim za dva ako je broj birača do deset i za tri 
ako je broj birača veći od deset, a koji nisu iz te osnovne izborne jedinice.57

Izborni materijal se dostavlja u dostavnim ciklusima na temelju Plana dostave izbornoga materijala 
pripremljenoga od strane Središnjega izbornog povjerenstva BiH, a koji sadrži nadnevak i satnicu 
otpreme izbornoga materijala, planirani nadnevak i satnicu dostave izbornoga materijala izbornom 
povjerenstvu te osobu zaduženu za prijevoz od strane Središnjega izbornog povjerenstva BiH. 

Mjerodavno izborno povjerenstvo dužno je tijekom preuzimanja izbornoga materijala od Središn-
jega izbornog povjerenstva BiH provjeriti ukupan broj primljenih kutija glasačkih listića i preosta-
loga izbornog materijala i potvrditi prijem u odgovarajuće primopredajne obrasce izbornoga ma-
terijala – obrazac PO-1 i obrazac PO-2). Potpisani preslik obrazaca izborno povjerenstvo zadržava 
za svoje potrebe, a ostale preslike zadržava Središnje izborno povjerenstvo BiH.58  

Važno!!!

Ukoliko izborno povjerenstvo, nakon prijema izbornoga materijala, uoči određene nedostatke 
u pogledu količine i vrste primljenoga izbornog materijala, dužno je odmah, a najkasnije u 
roku od 12 sati od prijema izbornoga materijala, pismeno izvijestiti Središnje izborno pov-
jerenstvo BiH kako bi se otklonili uočeni opravdani nedostaci.  

57 Članak 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
58 Ibid., članak 5.
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Obrazac Primopredajni PO-1



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

50

Obrazac Primopredajni PO-2
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3.10 Glasačke kutije

Glasačke kutije, koje se koriste na biračkom mjestu na izborima u Bosni i Hercegovini, su trans-
parentne glasačke kutije izrađene od polipropilena, dimenzije gornji širi dio 570 x 540 mm (s 
ručkama), donji uži dio 410 x 410 mm i visine 460 mm s prorezom za ubacivanje glasačkoga 
listića na poklopcu dimenzija 230 x 21 mm. Kapacitet glasačkih kutija je 2000 – 2500 glasačkih 
listića formata A4. Glasačke kutije sadrže sigurnosne plombe – pečate za transparentne glasačke 
kutije koji je sastavni dio transparentne glasačke kutije sljedećih karakteristika: izrađen je od ko-
polimer polipropilena s UV inhibitorima, bijele je boje, sadrži jedinstveni 7-znamenkasti broj, 
debljine 3.7 mm, dužine 296 mm i širine 21 mm. 

Ove glasačke kutije se koriste isključivo za provedbu izbora koje raspisuje i provodi Središnje 
izborno povjerenstvo BiH.  Izborna povjerenstva osnovnih izbornih jedinica su obvezna:

•	 čuvati dokumentaciju o zaprimljenim transparentnim glasačkim kutijama te voditi urednu 
evidenciju o broju i stanju,

•	 propisno skladištiti transparentne glasačke kutije na pogodno i sigurno mjesto osigurava-
jući ih od oštećenja i otuđenja,

•	 u slučaju oštećenja ili otuđenja transparentnih glasačkih kutija odmah obavijestiti o ovim 
činjenicama Središnje izborno povjerenstvo BiH, uz dostavu pisanoga izvješća s obrazlo-
ženjem razloga predmetnoga stanja, 

•	 dostaviti evidenciju brojnoga stanja transparentnih glasačkih kutija uz redovito godišnje 
izvješće o radu Središnjem izbornom povjerenstvu BiH i  

•	 blagovremeno pripremiti i dostaviti transparentne glasačke kutije na biračka mjesta za 
provedbu izbora s osjetljivim i neosjetljivim materijalom, a najkasnije 12 sati prije otva-
ranja biračkih mjesta.

Izborna povjerenstva osnovnih izbornih jedinica u svojim rezervama imaju metalne glasačke kuti-
je, dostavljene prethodnih godina od strane Središnjega izbornog povjerenstva BiH i obvezna su 
ih čuvati kao rezervu kako bi se koristile u slučaju nedovoljnoga broja transparentnih glasačkih 
kutija. Izuzetno metalne glasačke kutije se mogu koristiti i za druge potrebe samo uz prethodnu 
suglasnost Središnjega izbornog povjerenstva BiH.59

3.11 Pečat

Za potrebe provedbe izbora Središnje izborno povjerenstvo BiH je propisalo uporabu pečata koji 
za cilj ima utvrđivanje autentičnost i sigurnosne ispravnosti glasačkoga listića koji se koristi na 
biračkom mjestu na izborima u Bosni i Hercegovini.  

Pečat, koji se koristi na biračkom mjestu na izborima u Bosni i Hercegovini, može upotrebljavati 
samo ovlaštena službena osoba, tj. član biračkoga odbora zadužen za izdavanje glasačkoga listića 
na biračkom mjestu.

59 Članak 2., 3. i 4. Instrukcije o postupanju izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica s glasačkim kutijama
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Nakon završetka glasovanja i zatvaranja biračkoga mjesta, član biračkoga odbora zadužen za iz-
davanje glasačkoga listića i otiskivanje pečata, pečat predaje predsjedniku biračkoga odbora koji 
pečat predaje predsjedniku izbornoga povjerenstva i zajedno s ostalim glasačkim materijalom pa-
kira prema shemi pakiranja. Pečat se čuva u sefu-kasi ili na drugom mjestu u službenim prostori-
jama izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice, odnosno diplomatsko-konzularnoga pred-
stavništva Bosne i Hercegovine u kojem se organizira glasovanje, a upotrebljava se samo na dan 
izbora na biračkom mjestu na način da se osigura njegova neovlaštena i protupravna uporaba.60 

3.12 Dostava izbornoga materijala od strane izbornoga povjerenstva biračkim odborima

Izborno povjerenstvo predaje izborni materijal biračkom odboru na temelju plana predaje izbor-
noga materijala. Prema ovome planu, izborno povjerenstvo dan prije, a najkasnije 12 sati prije 
otvaranja biračkih mjesta, dostavlja biračkom odboru izborni materijal i to:

•	 izvod iz Središnjega biračkog popisa za određeno biračko mjesto,
•	 odgovarajući broj glasačkih listića,
•	 odgovarajući broj glasačkih kutija,
•	 komplet obrazaca za biračko mjesto, 
•	 kandidacijske liste, odnosno postere s izgledom glasačkih listića na kojima se glasuje u toj 

izbornoj jedinici,
•	 postere s uputama o načinu glasovanja i informativnim sadržajima za birače, 
•	 Zapisnik iz članka 11. stavak (1) ovoga Pravilnika,
•	 potrošni materijal prema specifikaciji iz Zapisnika neophodan za proces glasovanja i bro-

janja glasačkih listića,
•	 pečat za dodatnu zaštitu glasačkih listića, 
•	 popis članova BO s naznakom političkoga subjekta koji ih je nominirao za svako BM, a 10 

dana prije izbora formirati mobilne BO.

Birački odbor provjerava je li izborni materijal, koji je primio od izbornoga povjerenstva, kom-
pletan i u ispravnom stanju te potpisuje u Zapisnik, kao i način skladištenja originalno preuzetoga 
izbornog materijala od trenutka preuzimanja do trenutka početka rada biračkoga odbora. Predsjed-
nik i članovi biračkoga odbora odgovorni su za sigurnost biračkoga materijala na biračkom mjestu 
od trenutka prijema materijala pa do završetka svih svojih dužnosti nakon zatvaranja biračkoga 
mjesta, okončanja procesa brojanja i uručenja glasačkoga materijala.

Važno!!!

	Ukoliko birački odbor utvrdi da izborni materijal nije kompletan ili je u neispravnom 
stanju, odmah o tome obavještava izborno povjerenstvo koje je obvezno u kontaktu sa 
Središnjim izbornim povjerenstvom BiH otkloniti sve nedostatke u najkraćem roku, a 
najkasnije do otvaranja biračkoga mjesta.

	Birački materijal se u noći prije otvaranja biračkoga mjesta čuva u zaključanim pros-
torijama na lokaciji biračkoga mjesta. Policija osigurava birački materijal u noći prije 
otvaranja biračkih mjesta na lokacijama biračkih mjesta.

60 Čl. 2., 5., 7. i 8. Odluke o načinu izrade, obliku i  sadržaju, čuvanju, uporabi i uništavanju pečata kojim se otisku-
ju glasački listići na izborima u Bosni i Hercegovini
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U slučaju da birački odbor, prije otvaranja biračkoga mjesta, prilikom ručnoga brojanja primljenih 
glasačkih listića za svaku izbornu razinu odmah obavještava izborno povjerenstvo ukoliko utvrdi 
da:

•	 u vakuum pakiranjima glasačkih listića nađu materijal koji nije glasački listić, ili glasačke 
listiće na kojima nema ispisanih kandidata, ili glasački listić ne sadrži  kandidacijske liste 
za izbornu jedinicu, ili glasačke listiće koje nije propisalo Središnje izborno povjerenstvo 
BiH, obvezan je odvojiti ih i utvrditi njihov broj, kao i utvrditi broj glasačkih listića koji 
su ispravni,

•	 u vakuum pakiranjima glasačkih listića prime manji broj glasačkih listića od predviđenoga 
broja, a utjecao bi na proces glasovanja zbog nedostatka glasačkih listića. 

Izborno povjerenstvo po ovoj obavijesti obvezno je otići na biračko mjesto i utvrđenu nepravilnost 
zapisati u Zapisnik o radu biračkoga odbora u dio “Prije otvaranja biračkoga mjesta“, te dostaviti 
pisano izvješće o utvrđenoj nepravilnosti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH.

Ukoliko navedene nepravilnosti utječu na rad biračkoga odbora u smislu nedostatka glasačkih 
listića za njihov rad, izborno povjerenstvo od biračkih odbora, s bližih biračkih mjesta uzima mak-
simalno po 100 glasačkih listića, te ih dostavlja biračkom odboru kojem nedostaju glasački listići. 
Ovaj postupak se obavlja zapisnički, a birački odbor iste te činjenice upisuje u Obrazac brojnog 
stanja u dio 3 “Broj naknadno zaduženih/izuzetih glasačkih listića“, gdje birački odbor kojem su 
izuzeti glasački listići upisuje broj izuzetih glasačkih listića, a birački odbor kojem su dani glasač-
ki listići upisuje broj preuzetih glasačkih listića.61

3.13 Primopredaja izbornoga materijala od strane biračkoga odbora prema izbornom 
povjerenstvu

Nakon zatvaranja biračkih mjesta i okončanja procesa brojanja i svih aktivnosti na biračkom 
mjestu, birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu upakiran izborni materijal na propisan 
način.

Izborno povjerenstvo pri preuzimanju izbornoga materijala od biračkoga odbora provjerava je li 
izborni materijal upakiran na propisan način i potvrđuje prijem u primopredajnom obrascu izbor-
noga materijala BO – IP. Ukoliko uoči kako izborni materijal nije propisno upakiran ili  određeni 
materijal nedostaje, poziva birački odbor kako bi otklonio uočene nedostatke pod kontrolom izbor-
noga povjerenstva, a nakon čega priprema izborni materijal s biračkih mjesta za predaju Središn-
jem izbornom povjerenstvu BiH.

61 Čl. 16., 17. i 18. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
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Obrazac BO-IP
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3.14 Primopredaja izbornoga materijala od strane izbornoga povjerenstva prema 
Središnjem izbornom povjerenstvu BiH 

Dok materijal ne preuzme Središnje izborno povjerenstvo BiH, izborno povjerenstvo skladišti ma-
terijal na sigurno mjesto te priprema odgovarajuće primopredajne obrasce (Obrazac PO-3, obrazac 
PO-4 i obrazac PO-5). Izborno povjerenstvo nakon prijema izbornoga materijala sa svih biračkih 
mjesta, a u roku od 12 do 24 sata po zatvaranju biračkoga mjesta, predaje Središnjem izbornom 
povjerenstvu BiH zaštitne vreće s glasačkim listićima i materijalom koji se broji u Glavnom centru 
za brojanje (omotnice listića birača koji su glasovali u odsustvu, mobilnim timovima i nepotvrđen-
im listićima, originalne obrasce s redovitim biračkim mjestima, i prozirne vreće s izvodima iz 
Središnjega biračkog mjesta, zapisnicima i pomoćnim obrascima za drugi krug brojanja po kan-
didatima), a preostali materijal s redovitih biračkih mjesta počevši od četvrtoga dana nakon dana 
izbora, a najkasnije 8 dana nakon dana izbora.

O nadnevku i vremenu predaje i preuzimanja izbornoga materijala, izborno povjerenstvo obav-
ještava Središnje izborno povjerenstvo BiH, koje izrađuje poseban operativni plan predaje i 
preuzimanja toga materijala.

Središnje izborno povjerenstvo BiH prilikom preuzimanja izbornoga materijala od izbornoga pov-
jerenstva provjerava je li  izborni materijal propisno upakiran, nakon čega potvrđuje prijem u 
odgovarajuće primopredajne obrasce izbornoga materijala, i to: 

•	 primopredajni obrazac biračkoga materijala PO-3 – izborni materijal s biračkih mjes-
ta za glasovanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima, 

•	 primopredajni obrazac biračkoga materijala PO-4 – dokumentacija za Središnje iz-
borno povjerenstvo BiH i  

•	 primopredajni obrazac biračkoga materijala PO-5 – izborni materijal s redovitih bi-
račkih mjesta.  

U slučaju da osnovna izborna jedinica ima veći broj biračkih mjesta od broja rubrika navedenih 
u primopredajnom obrascu, upotrijebit će veći broj prethodno pripremljenih primopredajnih 
obrazaca, uz naznaku na svakom obrascu o nazivu i zaporci osnovne izborne jedinice za koju se 
obrazac popunjava. Središnje izborno povjerenstvo BiH pri preuzimanju izbornoga materijala od 
izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice provjerava je li izborni materijal upakiran na 
propisan način i potvrđuje prijem u primopredajnom obrascu izbornoga materijala. Ukoliko uoči 
određene nedostatke, nalaže izbornom povjerenstvu otklanjanje uočenih nedostataka. Potpisane 
preslike obrazaca izborno povjerenstvo zadržava za svoje potrebe, a ostale preslike predaju se 
Središnjem izbornom povjerenstvu BiH. 62

62 Članak 13. Pravilnika o provedbi izbora
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PO-3

Datum/nadnevak/vrijeme

Potpis

Datum/nadnevak/vrijeme

Potpis

Datum/nadnevak/vrijeme

Potpis

  Kopija /  preslik

Br. pečata Br. pečata

PROZIRNA VREĆA

koverte sa gl. 

PROZIRNA VREĆA

Br. pečata

ISKORIŠTENE

 VREĆA - CRVENA 
VREĆA                           

ZELENA

3.Podaci o transportnoj 
kompaniji/ prevozniku 
(VOZAČ)

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima)

ISKORIŠTENE NEISKORIŠTENE ISKORIŠTENE

Broj lične karte/ osobne iskaznice

koverte sa gl. 

NEISKORIŠTENE

listićima za glasanje 

NEISKORIŠTENE

Br. pečata

Broj lične karte/ osobne iskaznice

 VREĆA-NARANĐASTA

koverte sa gl. 

Br. pečata

PROZIRNA VREĆA

     PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
OPĆINA/IZBORNA JEDINICA:
ŠIFRA:

1.Otpremu materijala potpisuje: 
za IK/IP                                 

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima)

u odsustnosti u odsustnosti

koverte sa gl.koverte sa gl.

mobilnim timom

 2.VRSTA MATERIJALA:   GLASANJE U ODSUTNOSTI/NEPOTVRĐENI/MOBILNI TIM                             

BROJ BIRAČKOG 
MJESTA

koverte sa gl. 
listićima listićima 

mobilnim timom

Br. pečata

listićima za glasanje listićima za glasanje listićima za glasanje 

  1   BIJELA  -    CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH                                            
 2    PLAVA -    ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BiH
  3   ZELENA  - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
  4   ŽUTA -       ZA TRANCPORTNU KOMPANIJU( VOZAČA)

nepotvrđenim nepotvrđenim

Broj lične karte/ osobne iskaznice
4.Prijem materijala potpisuje   
(PRATILAC)

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima)

Obrazac PO-3
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 PO-4

BROJ BIRAČKOG MJESTA Br. pečata BROJ BIRAČKOG MJESTA Br. pečata
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

  Kopija /  preslik

Broj lične karte/osobne iskaznice:

Potpis:

 Otpremu izbornog materijala ovjerava    za IK/IP

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:

 2    PLAVA -    ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BiH

3.Podaci o  (VOZAČ)

Potpis:                                                                Datum/nadnevak/vrijeme:

4.Prijem izbornog materijala ovjerava u Glavnom centru za 
brojanje Broj lične karte/osobne iskaznice:

 2.VRSTA MATERIJALA:                          DOKUMENTACIJA ZA CENTRALNU IZBORNU KOMISIJU BiH

BIRAČKO MJESTOBIRAČKO MJESTO PROVIDNA VREĆA

  1   BIJELA  -    CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH                                            

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:

PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA

OPĆINA/IZBORNA JEDINICA:

ŠIFRA:

Datum/nadnevak/vrijeme:

Rbr
DOKUMENTACIJA
PROVIDNA VREĆA

  4   ŽUTA -       ZA TRANCPORTNU KOMPANIJU( VOZAČA)

Potpis:                                                                 Datum/nadnevak/vrijeme:

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:

Broj lične karte/osobne iskaznice:

  3   ZELENA  - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)

DOKUMENTACIJA

Obrazac PO-4



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

58

PO-5

BROJ BIRAČKOG MJESTA Br. pečata Br. pečata Br. pečata Br. pečata Br. pečata Br. pečata Br. pečata Br. pečata

1 BA BA BA BA BA BA BA BA

2 BA BA BA BA BA BA BA BA

3 BA BA BA BA BA BA BA BA

4 BA BA BA BA BA BA BA BA

5 BA BA BA BA BA BA BA BA

6 BA BA BA BA BA BA BA BA

7 BA BA BA BA BA BA BA BA

8 BA BA BA BA BA BA BA BA

9 BA BA BA BA BA BA BA BA

10 BA BA BA BA BA BA BA BA

11 BA BA BA BA BA BA BA BA

12 BA BA BA BA BA BA BA BA

13 BA BA BA BA BA BA BA BA

14 BA BA BA BA BA BA BA BA

15 BA BA BA BA BA BA BA BA

16 BA BA BA BA BA BA BA BA

17 BA BA BA BA BA BA BA BA

18 BA BA BA BA BA BA BA BA

19 BA BA BA BA BA BA BA BA

21 BA BA BA BA BA BA BA BA

22 BA BA BA BA BA BA BA BA

23 BA BA BA BA BA BA BA BA

24 BA BA BA BA BA BA BA BA

25 BA BA BA BA BA BA BA BA

26 BA BA BA BA BA BA BA BA

27 BA BA BA BA BA BA BA BA

21 BA BA BA BA BA BA BA BA

22 BA BA BA BA BA BA BA BA

23 BA BA BA BA BA BA BA BA

24 BA BA BA BA BA BA BA BA

25 BA BA BA BA BA BA BA BA

26 BA BA BA BA BA BA BA BA

27 BA BA BA BA BA BA BA BA

  Kopija /  preslik

 2    PLAVA -    ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BiH

Rbr BIRAČKO MJESTO
BORDO CRVENA VREĆA

  PREBROJANI 
PROZIRNA VREĆA SIVA VREĆA PLAVA VREĆA LJUBIČASTA VREĆA

GL. LISTIĆI

PROZIRNA VREĆA 
 PREBROJANI    PREBROJANI   PREBROJANI NEISKORIŠTENI

GL. LISTIĆI

4.Prijem izbornog materijala ovjerava(PRATILAC)

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:
Broj lične karte /osobne iskaznice:
Potpis:                                                                                                                    

Potpis:                                                                                                                    
Datum/nadnevak/vrijeme:

3.Podaci o transportnoj 
kompaniji/prevozniku(VOZAČ)

NEISKORIŠTENI
GL. LISTIĆI GL. LISTIĆIGL. LISTIĆI GL. LISTIĆI

  1   BIJELA  -    CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH                                            

GL. LISTIĆI
NEISKORIŠTENI

GL. LISTIĆI

 PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
                      OPĆINA/IZBORNA JEDINICA:                                                                    

                                                                                                         ŠIFRA:

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:                                                                     
Broj lične karte /osobne iskaznice:
Potpis:

1.Otpremu izbornog materijala ovjerava za 
IK/IP

  3   ZELENA  - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
  4   ŽUTA -       ZA TRANCPORTNU KOMPANIJU( VOZAČA)

Datum/nadnevak/vrijeme:

 2.VRSTA MATERIJALA:                                                                                                          IZBORNI MATERIJAL SA REDOVNIH BIRAČKIH MJESTA 

Datum/nadnevak/vrijeme:

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:
Broj lične karte /osobne iskaznice:

PROZIRNA VREĆA PROZIRNA VREĆA 
NEISKORIŠTENI

Obrazac PO-5

3.15 Informiranje birača i drugih sudionika u izbornom procesu

Izborno povjerenstvo u cilju blagovremenoga informiranja birača, transparentnosti i osiguranja 
uvida javnosti u svoj rad kreira mrežnu stranicu samostalno ili u okviru već postojeće mrežne 
stranice općine/grada.

Ukoliko ne postoji mogućnosti za mrežna oglašavanja ili izborno povjerenstvo ima druge mo-
gućnost informiranja ili obavještavanja o svom radu, izborno povjerenstvo može koristiti i druga 
sredstva kao što su: lokalni elektronički mediji, oglasne ploče, lokacije koje imaju namjenski pros-
tor za oglašavanje i dr.

Preporučuje se otvaranje portala na društvenim mrežama radi lakšega pristupa mladim biračima 
(Instagram, Twitter, Facebook).
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Službena stranice Grada Banja Luka s informacijama o Općim izborima 2022. godine63

Službena stranice izbornoga povjerenstva Kakanj64 

63 https://www.banjaluka.rs.ba/opsti-izbori-2022/
64 http://kakanj.gov.ba/v5/opcinska-izborna-komisija/
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Izborno povjerenstvo obvezno je na transparentan način i blagovremeno obavijestiti javnost i 
birače o sljedećem:

•	 održavanju sjednica izbornoga povjerenstva, 

•	 objaviti usvojenu odluku, naročito, odluku o određivanju biračkih mjesta, odluku o imeno-
vanju biračkih odbora, odluku o određivanju lokacija biračkih mjesta i dr. putem mrežne 
stranice izbornoga povjerenstva ili mrežne stranice općine i/ili oglasne ploče općine ili na 
drugi pogodan način koji odredi izborno povjerenstvo,

•	 objaviti Plan izlaganja privremenoga biračkog popisa,

•	 informirati birače o vremenu rada SBP te rokovima za promjenu biračke opcije, 

•	 obavijestiti stranku o tijeku postupka, 

•	 omogućiti pristup svim relevantnim dokumentima izbornoga povjerenstva sukladno za-
konu, osim ako izborno povjerenstvo, u interesu morala, javnoga reda ili nacionalne sig-
urnosti u demokratskom društvu ili u drugim slučajevima utvrđenim Poslovnikom o radu 
izbornoga povjerenstva, odluči drugačije, 

•	 te o drugim značajnim aktivnostima izbornoga povjerenstva.

3.16 Izborni promatrači

Predstavnici međunarodnih promatrača, udruga građana, i političkih subjekta mogu promatrati sve 
izborne aktivnosti u Bosni i Hercegovini.65

Kako bi ovlašteni predstavnici političkih subjekata, koji su ovjereni za sudjelovanje na izbori-
ma, promatrali izborne aktivnosti Središnjega izbornog povjerenstva, oni moraju biti akreditirani. 
Zahtjev za akreditaciju podnose Središnjem izbornom povjerenstvu BiH za akreditiranje proma-
trača za promatranje:

•	 rada Središnjega izbornog povjerenstva BiH i 
•	 rada Glavnog centra za brojanje.

Izbornom povjerenstvu  u osnovnoj izbornoj jedinici, unutar izborne jedinice za koju se kandidiraju, 
predstavnici političkih subjekata podnose zahtjev za akreditiranje promatrača za promatranje: 

•	 rada izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice,
•	 Centra za birački popis, 
•	 rada na biračkom mjestu i  
•	 odvijanja izbornoga procesa na drugim izbornim mjestima. 

Uz zahtjev, politički subjekt prilaže popunjenu listu predloženih promatrača koja sadrži ime i 
prezime, broj važeće osobne iskaznice i jedinstveni matični broj promatrača, te obrazac pravila 
ponašanja s potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasovanja svakoga predloženog proma-
trača. 
Zahtjev za akreditiranje, koji politički subjekt podnese izbornom povjerenstvu u osnovnoj izbor-
noj jedinici unutar izborne jedinice za koju se kandidira, smatrat će se važećim ako su ga potpisale 
osobe koje su u prijavi za ovjeru za sudjelovanje na izborima navedene kao osobe ovlaštene za 
zastupanje i čiji je potpis deponiran kod Središnjega izbornog povjerenstva BiH ili izbornoga 
povjerenstva.

65  Članak 17.1 Izbornog zakona BiH.
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Akreditiranje međunarodnih promatrača i promatrača udruga građana vrši Središnje izborno pov-
jerenstvo BiH.66

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije teče od dana raspisivanja izbora. Krajnji 
rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i udrugama je 15 dana 
prije dana održavanja izbora. Mjerodavno izborno povjerenstvo će o zahtjevima donijeti odluku 
najkasnije u roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva.

3.17 Rad s promatračima

Procedura pristupa promatranju izbornih aktivnosti akreditiranoga promatrača je sljedeća:

•	 pokazati osobni identifikacijski dokument ovlaštenoj osobi tijela za provedbu izbora, 

•	 ovlaštena osoba provjerit će promatračev identifikacijski dokument s fotografijom, kako bi 
utvrdila da se ime promatrača nalazi na akreditaciji, 

•	 ovlaštena osoba zapisat će ime promatrača, naziv subjekta koji ga je akreditirao i njegov 
broj akreditacije u Zapisnik o radu biračkoga odbora, evidentirajući vrijeme kada je pro-
matrač stigao i vrijeme kada je promatrač napustio prostorije, kako bi se broj promatrača 
ograničio na jednoga promatrača u isto vrijeme na jednom izbornom mjestu, ako se radi o 
promatraču političkoga subjekta ili udruge, 

•	 ovlaštena osoba zadržat će identifikacijski dokument do trenutka kada promatrač napušta 
izborno mjesto. Kada promatrač napušta izborno mjesto, dužan je obavijestiti ovlaštenu 
osobu o napuštanju prostorija, nakon čega će mu biti vraćen identifikacijski dokument. 
Prilikom napuštanja mjesta promatranja, promatrač zadržava akreditaciju. 

Akreditirani promatrač potpisuje Izjavu o pravilima ponašanja i o poštivanju tajnosti glasovanja 
(Obrazac AP-1IP) i dužan je pridržavati se sljedećih pravila ponašanja:

 

•	 biti nepristran, 

•	 ne miješati se u izborni proces koji uključuje upis birača u Središnji birački popis, proce-
duru na dan glasovanja ili brojanja glasova te poštovati tajnost glasovanja, 

•	 ne pokušavati vršiti bilo kakav utjecaj na osobu u svezi s njenim izborom biračkih opcija 
ili načinom na koji će označiti glasački listić, 

•	 poštovati odredbe Izbornoga zakona BiH. 

66 Članak 4. i 5.  Naputka o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u Bosni i Hercegovini.
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Tijelo za provedbu izbora oduzet će status akreditiranom promatraču i udaljiti ga s izbornoga mjes-
ta tijekom promatranja izbornog procesa ako promatrač:

•	 ometa izborne aktivnosti,
•	 ne poštuje tajnost glasovanja,
•	 ne nosi službenu akreditaciju,
•	 nosi oznake koje ga povezuju s određenom političkim subjektom.

U postupku udaljavanja akreditiranoga promatrača s izbornoga mjesta, predstavnik tijela za 
provedbu izbora treba prethodno upozoriti akreditiranoga promatrača koji ometa izborni proces i 
poduzeti sve druge raspoložive mjere i radnje da ometanje prestane, a ako akreditirani promatrač  
nastavi  ometanje, udaljit će ga s izbornoga mjesta. Svako udaljavanje s biračkoga mjesta treba 
zabilježiti u Obrazac Z8 Zapisnika o radu biračkoga odbora. Mjerodavno tijelo za provedbu iz-
bora obavijestit će političkog subjekta, udrugu, odnosno međunarodnoga promatrača o poništenju 
akreditacije.    

Važno!!!

	Ozbiljnim kršenjima izbornog procesa smatra se:
•	 kršenje propisa i procedura koje se ponavlja,
•	 povreda tajnosti glasovanja,
•	 utjecaj na slobodan izbor birača,
•	 kršenje propisa i procedura koje može utjecati na točnost izbornih rezultata.

	U Zapisnik o radu biračkoga odbora se upisuju, između ostaloga, primjedbe i mišl-
jenja akreditiranoga promatrača vezano za proces glasovanja.

	Izborno povjerenstvo može, između ostalih, po prijavi akreditiranih promatrača 
udaljiti s biračkoga mjesta predsjednika i članove biračkoga odbora koji su svojim 
aktivnostima narušili kontinuitet glasovanja, odnosno postupali suprotno pravilima 
tijekom glasovanja ili brojanja glasačkih listića. Izborno povjerenstvo o tome ob-
vezno je pisanim putem, obavijestiti Središnje izborno povjerenstvo BiH i dostaviti 
kompletnu dokumentaciju o poduzetim radnjama.67

	U slučaju da je akreditiranom promatraču onemogućen upis primjedbe ili mišljenja 
u Zapisnik o radu biračkoga odbora, svoje primjedbe ili mišljenja dostavljaju izrav-
no izbornom povjerenstvu o čemu izborno povjerenstvo bez odlaganja obavještava 
Središnje izborno povjerenstvo BiH.

67 Članak 25. Pravilnik o provedbi izbora 
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Izgled akreditacije promatrača političkoga subjekta

Izgled akreditacije promatrača udruge građana

Izgled akreditacije međunarodnoga promatrača
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IV.  IZBORNI DAN 

4.1 Pripreme i organizacija rada  izbornoga povjerenstva na izborni dan 

Izborni proces predstavlja sustav složenih i kompleksnih operativno-tehničkih radnji koje uključu-
ju veći broj različitih sudionika i čija realizacija se odvija u kratkom vremenskom intervalu. 

Za realizaciju ovako složenoga procesa, izborno povjerenstvo angažira veći broj osoblja (ovisno o 
veličini osnovne izborne jedinice). Potrebno je da svaki član izbornoga povjerenstva ima konkret-
no zaduženje. Važno je uspostaviti i redovitu kontrolu i nadgledanje rada Centra za birački popis 
(članak 2.13 IZ BiH).  

Kako bi osoblje uspješno surađivalo, te izvršavalo zadatke, neophodno je da izborno povjerenstvo 
izvrši obuke sudionika, dodjeli jasna i precizna zaduženja svim sudionicima u izbornom procesu.

Za potrebe organizacije rada izbornoga povjerenstva će od Središnjega izbornog povjerenstva BiH 
dobiti Plan aktivnosti s vremenskim odrednicama u kojem roku i na koji način dostavljati podatke 
i izvješćivati.

Grafički prikaz međusobne povezanosti svih sudionika izbornoga procesa na dan izbora
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4.2  Radnje na dan izbora na biračkom mjestu

Biračko mjesto je otvoreno od 7.00 do 19.00 sati. Predsjednik i članovi biračkih odbora obvezni 
su doći na biračko mjesto 1 sat ranije, tj. do 6.00 te da u nazočnosti promatrača, čija nazočnost je 
dozvoljena i prije službenoga otvaranja biračkoga mjesta, pripremaju biračko mjesto. Priprema 
biračkoga mjesta obuhvaća sljedeće radnje:

•	 određuju se mjesta za kabine koje se okreću prema članovima biračkih odbora i proma-
tračima pri tome vodeći računa da su dovoljno udaljene kako se ne bi povrijedila tajnost 
glasovanja, 

•	 ispisuju se svi podatci na omotnice, odnosno pakete, 
•	 u Obrazac brojnoga stanja upisuju broj birača iz izvoda u SBP-a, 
•	 ručno broje primljene glasačke listiće za svaku razinu vlasti, 
•	 pokazuju praznu glasačku kutiju i propisno je pečate, plastičnim pečatima, a serijske bro-

jeve pečata upisuju u Obrazac brojnoga stanja, 
•	 postavljaju glasačku kutiju na mjesto na kojem je svima vidljiva, 
•	 izlažu popis članova biračkoga odbora s nazivom političkoga subjekta koji ih je nominirao,
•	 predsjednik upisuje u Zapisnik vrijeme otvaranja biračkoga mjesta, 
•	 predsjednik provjerava promatračev identifikacijski dokument s fotografijom, koji zadrža-

va do trenutka kada promatrač napušta biračko mjesto, utvrđuje nalazi li se ime promatrača 
na akreditaciji i u Zapisnik upisuje ime promatrača, naziv subjekta koji ga je akreditirao, 
broj njegove akreditacije, vrijeme kada je promatrač stigao i vrijeme kada je promatrač 
napustio biračko mjesto i 

•	 predsjednik upućuje promatrače na mjesto gdje mogu sjesti i promatrati izborne aktivnosti, 
te ih upozorava da se ne mogu miješati u izborni proces niti gledati u glasačku kabinu, ali 
da mogu postavljati pitanja u svezi s izbornim procesom i stavljati mišljenja ili primjedbe 
na izborni proces u Zapisnik o radu ili predati iste u pisanoj formi, uz obvezan potpis.68

Nakon što se otvori biračko mjesto u 7.00 sati prvo glasuju predsjednik i članovi biračkoga odbora 
koji se nalaze na Izvodu iz SBP-a za to biračko mjesto. Predsjednik i članovi biračkoga odbora 
moraju biti prisutni tijekom cijeloga procesa glasovanja i brojanja, osim kad moraju obaviti glaso-
vanje na drugom biračkom mjestu.

Dužnosti biračkoga odbora su sljedeće:

•	 osiguravaju pravilnosti i tajnost glasovanja (tj. dužni su onemogućiti da neka osoba glasuje 
umjesto druge osobe pod njegovim imenom ili  ponovno glasuje),

•	 osiguravaju pravilno brojanje i evidentiranje glasačkih listića, 
•	 odgovorni su za ispravno pakiranje na BM nakon završetka rada. 

Važno!!!

	Izborno povjerenstvo može s biračkoga mjesta udaljiti predsjednika i članove bi-
račkoga odbora koji su svojim aktivnostima narušili kontinuitet glasovanja ili pos-
tupali suprotno pravilima tijekom glasovanja ili brojanja glasačkih listića, o čemu 
obavještava Središnje izborno povjerenstvo BiH. Ovaj postupak se pokreće po pri-
javi predsjednika, člana biračkoga odbora, akreditiranoga promatrača, birača ili po 
službenoj dužnosti.

	Odgovaran je za točnost izvješća koji dostavlja Središnjem izbornom povjerenstvu 
BiH sa zelenih preslika radi objave preliminarnih, neslužbenih i nekompletnih 
rezultata izbora. 

68 Članak 17. Pravilnika o provedbi izbora u Boni i Hercegovini
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Prikaz organizacije i uređenja biračkoga mjesta s pet članova biračkoga odbora
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Prikaz organizacije i uređenja biračkoga mjesta s tri člana biračkoga odbora
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4.3 Individualna odgovornost članova biračkoga odbora

Član biračkoga odbora  zadužen za kontrolu reda osigurava kontrolu kretanja birača. Njegova 
dužnost je i kod zatvaranja biračkoga mjesta u 19.00 sati uvečer stati na kraj reda kako bi osigurao 
da se ni jedna osoba ne priključi nakon zatvaranja biračkoga mjesta i zatvara biračko mjesto nakon 
što posljednji birač iz reda glasuje.

Član biračkoga odbora zadužen za identifikaciju provjerava identitet birača; pronalazi biračevo 
ime u izvodu iz SBP-a, upozorava ga da se mora potpisati identično kao na identifikacijskom  
dokumentu koji daje na uvid i osigurava potpisivanje birača pored njegovoga imena u izvodu iz 
SBP-a u odgovarajućem šablonu. On ima ulogu i kod glasovanja uz pomoć druge osobe izvan 
biračkoga mjesta.

Član biračkoga odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića je ovlaštena službena osoba 
koja je odgovorna za uporabu pečata, on na prednjoj strani, ispod teksta „Uputa za glasovan-
je“ u donjem lijevom kutu stavlja otisak pečata pored kojega se potpisuje, izdaje glasačke listiće, 
objašnjava biraču kako treba pravilno ispuniti listić i upućuje ga prema prostoru (kabini gdje će u 
tajnosti ispuniti listić). Nakon glasovanja pečat predaje predsjedniku BO, a ovaj ga predaje preds-
jedniku izbornoga povjerenstva.

Član biračkoga odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije upućuje birača na ubacivanje svih 
preuzetih listića jednoga po jednoga u glasačku kutiju i napuštanje biračkoga mjesta, i  osigurava 
da birač ne napusti biračko mjesto dok u glasačku kutiju ne ubaci glasačke listiće. Ako birač ošteti 
glasački listić (tako da je neuporabljiv: fizički oštećen ili pogrešno popunjen), birački odbor mu 
je dužan izdati novi glasački listić, a oštećeni odložiti u posebnu omotnicu s oznakom „oštećeni 
glasački listići“ za svaku razinu.

Ukoliko se birački odbor sastoji od predsjednika i dva člana, onaj član BO za kontrolu reda će 
obavljati poslove kontrole glasačke kutije, a član zadužen za identifikaciju će istovremeno izdavati 
i glasačke listiće.

PROCEDURA  GLASOVANJA – KORACI 

Procedura glasovanja na biračkom mjestu



PRAKTIKUM ZA IZBORNA POVJERENSTVA OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI

69

4.4 Glasovanje 

Prilikom ulaska na biračko mjesto radi identifikacije i glasovanja svaki birač mora predočiti jedan 
od važećih osobnih BiH dokumenata i to: osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu. Nakon 
što birač dokaže svoj identitet članu biračkoga odbora i njegovo ime bude pronađeno u izvodu iz 
Središnjega biračkog popisa, birač se potpisuje identično kao na identifikacijskom dokumentu 
pored svoga imena u izvodu iz Središnjega biračkog popisa. Član biračkoga odbora ima dužnost 
i odgovornost upozoriti svakoga birača da njegov potpis na izvodu iz Središnjega biračkog popisa 
mora odgovarati potpisu na identifikacijskom dokumentu koji predočava članu biračkoga odbora 
radi identifikacije.

Kada birač bude identificiran i potpiše se u izvod iz Središnjega biračkog popisa, član biračkoga 
odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića, na svaki glasački listić, na prednjoj stranici ispod 
teksta „Uputa za glasovanje“ u donjem lijevom kutu stavlja otisak pečata biračkoga mjesta, pot-
pisuje se pored pečata, zatim mu izdaje glasačke listiće i odmah ga upućuje prema jednoj od slo-
bodnih glasačkih kabina kako bi popunio glasačke listiće. U glasačkoj kabini u isto vrijeme smije 
se nalaziti samo jedna osoba, osim ako se radi o biraču kojem je potrebna pomoć druge osobe. 
Glasačke kabine/paravani su otvorenom stranom okrenute prema biračkom odboru. Kako bi se 
vidjela cijela poleđina birača uz osiguranje tajnosti glasovanja.

Ispunjavanje glasačkoga listića na biračkom mjestu je tajno, a glasovanje je osobno. Predsjednik 
i članovi biračkoga odbora dužni su osigurati tajnost glasovanja i onemogućiti da neka osoba gla-
suje umjesto druge osobe pod njegovim imenom ili ponovno glasuje.

Nakon popunjavanja glasačkih listića birač ih presavija tako da se zaštiti tajnost glasa i jedan po 
jedan glasački listić ubacuje u glasačku kutiju. Član biračkoga odbora zadužen za kontrolu gla-
sačke kutije vodi računa da svi glasački listići budu ubačeni u glasačku kutiju.

U slučaju da birač ne ubaci sve glasačke listiće, koji su mu izdani na biračkom mjestu, član bi-
račkoga odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije upozorit će ga da je obvezan to uraditi. Ako 
se birač ogluši na ovo upozorenje, predsjednik biračkoga odbora će u Zapisnik o radu biračkoga 
odbora evidentirati ovaj slučaj, zapisujući i podatke s identifikacijskoga dokumenta birača.

U slučaju da birač pokuša u glasačku kutiju ubaciti glasački listić koji se po boji ili na drugi način 
razlikuje od originalnih glasačkih listića koji se izdaju na biračkim mjestima, član biračkoga odbo-
ra zadužen za kontrolu glasačke kutije obavijestit će o tome predsjednika biračkoga odbora, koji 
će prekinuti proces glasovanja i uz intervenciju policije taj glasački listić oduzeti biraču. Predsjed-
nik  biračkoga odbora će u Zapisnik o radu biračkoga odbora  evidentirati ovaj slučaj, zapisujući i 
podatke s identifikacijskoga dokumenta birača. O navedenim slučajevima predsjednik biračkoga 
odbora odmah obavještava izborno povjerenstvo.69

69 Članak 19. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
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4.5 Glasovanje u Brčko distriktu BiH

Izvod iz Središnjega biračkog popisa za birače u Brčko distriktu BiH sastavljen je iz dva dijela i 
to tako da je:

•	 dio A s upisanim imenima birača koji glasuju za sve razine vlasti u BiH (osim za razinu  
županijske skupštine), za koje birači glasuju u Federaciji BiH,

•	 dio B s upisanim imenima birača koji glasuju za sve razine vlasti u BiH za koje birači 
glasuju u Republici Srpskoj. 

Član biračkoga odbora, ovim biračima izdaje kombinaciju glasačkih listića u ovisnosti o tome 
nalazi li se biračevo ime upisano u dijelu A ili B izvoda iz Središnjega biračkog popisa.70

Važno!!!

•	 U glasačkoj kabini u isto vrijeme smije se nalaziti samo jedna osoba, osim ako se 
radi o biračima koji su slijepi, nepismeni ili fizički nesposobni.

•	 Osoba koje zlouporabi biračko pravo ili učini izbornu prevaru, podliježe kaznenoj 
odgovornosti.

•	 Član biračkoga odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije osigurava da nijedan 
birač ne napusti biračko mjesto dok u glasačku kutiju ne ubaci sve glasačke listiće, 
te osigurava da se samo glasački listići presavijeni jedan po jedan ubacuju u kutiju 
kako bi se zaštitila tajnost glasa.

•	 Glasovanje se vrši kemijskim olovkama plave boje, koje se ne smiju koristiti prili-
kom procesa brojanja glasova.

•	 Birač mora ubaciti u glasačku kutiju sve glasačke listiće.
•	 U slučaju da birač pokuša u glasačku kutiju ubaciti glasački listić koji se po boji ili 

na drugi način razlikuje od originalnih glasačkih listića, koji se izdaju na biračkim 
mjestima, član biračkoga odbora zadužen za kontrolu glasačke kutije obavijestit će o 
tome predsjednika biračkoga odbora, koji će prekinuti proces glasovanja i uz inter-
venciju policije taj glasački listić oduzeti biraču.

PROCEDURE ZA GLASOVANJE FIZIČKI NESPOSOBNIH BIRAČA

Fizički nesposobni birači su i oni birači koji dođu do biračkoga mjesta, ali ne mogu ući na bi-
račko mjesto. U tom slučaju član biračkoga odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču 
nakon što obavijesti predsjednika. Fizički nesposobni birač popunjava glasačke listiće koje 
stavlja u predviđenu omotnicu. Osoba, koju je fizički nesposobni birač izabrao za pružanje 
pomoći, odnosi omotnicu s glasačkim listićima i stavlja glasačke listiće u glasačku kutiju.

70 Ibid., članak 19. stavak (8)
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4.6 Pomoć druge osobe 

Prilikom glasovanja birač koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban ima pravo koristiti pomoć 
druge osobe koju on izabere i uz odobrenje predsjednika biračkoga odbora. Član biračkoga odbo-
ra zadužen za identifikaciju u dio predviđen za potpis upisuje broj identifikacijskoga dokumenta 
birača koji glasuje, a slijep je, nepismen ili fizički nesposoban i birača koji mu pomaže, pored 
njegovoga potpisa. 

Predsjednik biračkoga odbora vodi evidenciju o situacijama u kojima se koristi pomoć druge os-
obe na PDO obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

•	 podatak gdje birač koristi pomoć druge osobe na biračkom mjestu ili izvan biračkoga mjes-
ta, 

•	 za birača koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban ime prezime, JMB i broj identifik-
acijske isprave, 

•	 za osobu koja pruža pomoć biraču ime i prezime, broj identifikacijske isprave i potpis, 
•	 oznaka radi li se o slijepoj, nepismenoj ili fizički nesposobnoj osobi, 
•	 navod o vrsti dokaza, odnosno broj i nadnevak izdavanja dokaza o ovim činjenicama,  
•	 redni broj obrasca, 
•	 broj biračkoga mjesta,
•	 redni broj birača koji se nalazi u izvodu iz Središnjega biračkog popisa,
•	 potpis predsjednika biračkoga odbora.

Dokaz za slijepu i fizički nesposobnu osobu je rješenje ili uvjerenje/potvrda mjerodavne ustanove, 
instituta ili povjerenstva o utvrđenom invaliditetu ili tjelesnom oštećenju, nalaz medicinske usta-
nove kojom je izvršena procjena invalidnosti ili tjelesnoga oštećenja i članska iskaznica saveza ili 
udruge registrirane za pomoć ovoj kategoriji osoba. Izuzetno, predsjednik biračkoga odbora može 
bez dokaza odobriti pomoć druge osobe biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasovan-
je bez ove pomoći, a zbog svoje nesposobnosti. 

Dokaz za nepismenu osobu iz stavka (3) je oznaka “XX” na putnoj ispravi ukoliko je identifikacija 
birača izvršena pomoću putne isprave, odnosno nepopunjena rubrika za potpis ukoliko je identi-
fikacija izvršena osobnom iskaznicom.  

Fizički nesposobni birač je i onaj birač koji dođe do biračkoga mjesta, ali zbog fizičkih prepreka 
i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti, ne može ući. Za ovu kategoriju birača uređuje se 
posebno mjesto s glasačkom kabinom, ispred biračkoga mjesta, a koje je pogodno za ovu kate-
goriju birača. Druga osoba, koju taj birač izabere, donosi važeći identifikacijski dokument fizički 
nesposobnoga birača na biračko mjesto i izjavljuje kako birač ne može ući na biračko mjesto. Član 
biračkoga odbora zadužen za identifikaciju provjerava je li ime fizički nesposobnoga birača upisa-
no u izvod iz Središnjega biračkog popisa. Ako je ime toga birača upisano u izvod iz Središnjega 
biračkog popisa, predsjednik biračkoga odbora unosi podatke u evidencije i odobrava procedure, 
a zatim član biračkoga odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču, sa Zapisnikom o radu 
biračkoga odbora ZARBO, glasačkim listićima, olovkom i omotnicom. Član biračkoga odbora 
upisuje ime i osobne podatke fizički nesposobnoga birača s brojem identifikacijskoga dokumenta. 
Fizički nesposobni birač potpisuje se pored tih podataka i popunjava glasačke listiće koje stavlja 
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u predviđenu omotnicu. Osoba, koju je fizički nesposobni birač izabrao, odnosi omotnicu s gla-
sačkim listićima do glasačke kutije, otvara je i stavlja glasačke listiće u nju. Član biračkoga odbora 
u dio predviđen za potpis, pored imena fizički nesposobnoga birača, upisuje broj identifikacijsk-
oga dokumenta tog birača. Osoba, koja pomaže fizički nesposobnom biraču, upisuje svoje ime 
tiskanim slovima pokraj imena fizički nesposobnoga birača u izvod iz Središnjega biračkog popisa 
i potpisuje se.

Važno!!!

	Izborno povjerenstvo je obvezno za svako biračko mjesto ispisati najmanje po 10 
PDO obrazaca, koje će numerirati u polje redni broj obrasca, iste predati predsjed-
niku biračkoga odbora prilikom primopredaje izbornoga materijala. Izborno pov-
jerenstvo će biračkom odboru tijekom glasovanja dostaviti dodatni broj obrazaca na 
zahtjev predsjednika biračkoga odbora.

	Birački odbor će sve uporabljene obrasce PDO ubaciti u prozirnu plastičnu foliju 
koju će se s izvodom iz Središnjega biračkog popisa upakirati po shemi pakiranja. 

Izborno povjerenstvo je obvezno za svako biračko mjesto ispisati najmanje po 10 PDO obrazaca, 
koje će numerirati u polje redni broj PDO obrasca, te iste predati predsjedniku biračkoga odbo-
ra prilikom primopredaje izbornoga materijala. Izborno povjerenstvo biračkom odboru tijekom 
glasovanja dostaviti dodatni broj obrazaca na zahtjev predsjednika biračkoga odbora.

Birački odbor će sve uporabljene obrasce PDO ubaciti u prozirnu plastičnu foliju koju će se s iz-
vodom iz Središnjega biračkog popisa upakirati na propisani način.71

71 Članak 21. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
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PDO/ПДЛ

Pomoć drugog lica/druge osobe/Помоћ другог лица

□ Na biračkom mjestu/На бирачком мјесту

□ Izvan biračkog mjesta/Изван бирачког мјеста

 _________________________                                                  ___________________________            

        RB obrasca /РБ обрасца                                                                  Broj BM/Број БМ

  _________________________________________________________________________________

Ime i prezime birača, JMB i broj lične karte/osobne iskaznice/ Име и презиме бирача, ЈМБ и број личне карте

__________________________________________________________________________________

Ime i prezime lica koje pomaže/osobe koja pomaže, broj lične karte/osobne iskaznice i potpis/ Име и презиме 
лица које помаже, број личне карте и потпис

□ Slijepi birač/Слијепи бирач

□ Nepismeni birač/ Неписмени бирач

□ Fizički nesposoban birač/ Физички неспособан бирач

Staviti oznaku X u kvadratić prema kategoriji kojoj birač pripada/ Ставити ознаку X у квадратић према 
категорији којој бирач припада

___________________________________________________________________________________

 Navod o vrsti dokaza o potrebi glasovanja/glasovanja birača uz pomoć drugog lica/druge osobe i broj dokaza/ 
Навод о врсти доказа о потреби гласања бирача уз помоћ другог лица и број доказа

______________________________________

 Redni broj birača u izvodu iz CBS/izvatku iz SBP/

Редни број бирача у изводу из ЦБС

       Predsjednik BO/Предсједник БО

       ____________________________________

                                                                                            Ime, prezime i potpis/Име, презиме и потпис

PDO obrazac
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4.7 Glasovanje na biračkim mjestima za glasovanje u odsustvu 

Na biračkim mjestima za glasovanje u odsustvu primjenjuju se procedure glasovanja utvrđene za 
redovita biračka mjesta. Biraču, koji glasuje na biračkom mjestu za glasovanje u odsustvu, izdaju 
se omotnice koje sadrže glasačke listiće koje se izdaju u osnovnoj izbornoj jedinici za koju birač 
glasuje.

Birački odbor, prije otvaranja biračkoga mjesta za glasovanje u odsustvu, obavlja iste radnje kao 
i birački odbor na redovitim biračkim mjestima, osim što na tim biračkim mjestima ručno broje 
omotnice koje sadrže glasačke listiće po osnovnim izbornim jedinicama za koje birači glasuju. 
Dobivene brojeve prebrojanih omotnica predsjednik unosi u  Obrazac za brojno stanje.

Član biračkoga odbora za izdavanje omotnica s glasačkim listićima, obvezan je na svaki glasački 
listić, na prednjoj stranici ispod teksta „Uputa za glasovanje“ u donjem lijevom kutu staviti otisak 
pečata biračkoga mjesta za glasovanje u odsustvu i potpisuje se pored pečata.72

4.8 Glasovanje na biračkim mjestima za glasovanje nepotvrđenim-kuvertiranim gla-
sačkim listićima

Po jedno biračko mjesto u svakoj osnovnoj izbornoj jedinici određuje se za izdavanje nepot-
vrđenih-kuvertiranih glasačkih listića. Na ovom biračkom mjestu mogu glasovati birači, koji su 
stjecanjem punoljetnosti prvi put upisani u Središnji birački popis od dana zaključenja Središnjega 
biračkog popisa do dana izbora, a koji biračkom odboru predaju potvrdu izdanu od centra za birač-
ki popis kojom se potvrđuje da se njegovo ime ne nalazi upisano ni na jednom izvodu iz Središn-
jega biračkog popisa. Također, na ovom biračkom mjestu mogu glasovati i birači koji se nalaze na 
popisu koji je dostavilo Središnje izborno povjerenstvo BiH o državljanima BiH koji su upisani u 
izvod iz Središnjega biračkog popisa za glasovanje izvan zemlje (DKP ili putem pošte), a zatekne 
se u Bosni i Hercegovini na dan izbora.

Biraču s prebivalištem u Brčko distriktu BiH čije se ime ne nalazi na izvodu iz Središnjega bi-
račkog popisa, omogućit će se glasovanje nepotvrđenim-kuvertiranim glasačkim listićima ukoliko 
birač priloži potvrdu iz Centra za birački popis i uvjerenje o entitetskom državljanstvu.

Nakon što član biračkoga odbora zadužen za identifikaciju, identificira birača i upiše potrebne 
podatke u izvod iz Središnjega biračkog popisa za birače koji glasuju nepotvrđenim glasačkim 
listićima, birač se potpisuje u predviđeno polje za potpis u ovom izvodu. Za ovaj proces glasovanja 
vodi se poseban Izvod iz SBP-a.

Član biračkoga odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića na temelju identifikacijskoga do-
kumenta birača ispunjava neophodne podatke na prednjoj stranici omotnice s nepotvrđenim –ku-

72 Članak 22. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni Hercegovini
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vertiranim glasačkim listićima, na temelju kojih se može provjeriti biračko pravo. Nakon toga 
član biračkoga odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića, na svaki glasački listić, na prednjoj 
stranici ispod teksta „Uputa za glasovanje“ u donjem lijevom kutu stavlja otisak pečata biračkoga 
mjesta za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima i potpisuje se pored pečata, zatim mu izda-
je glasačke listiće i zaštitnu omotnicu te ga odmah upućuje prema jednoj od slobodnih glasačkih 
kabina kako bi popunio glasačke listiće. Glasački listići su identičnoga sadržaja i dizajna kao gla-
sački listići za redovita biračka mjesta koje birač nakon glasovanja kao komplet stavlja u posebnu 
zaštitnu omotnicu, a ova se ulaže u posebnu omotnicu (personaliziranu omotnicu) na kojoj se 
upisuju podatci o biraču.

Na prednju stranicu omotnice za nepotvrđene-kuvertirane glasačke listiće upisuju se sljedeći po-
datci:

•	 broj biračkoga mjesta, 

•	 prezime i ime birača,

•	 jedinstveni matični broj birača, 

•	 nadnevak rođenja i

•	 podatci o nazivu i broju predočenoga identifikacijskoga dokumenta i naziv tijela koje je 
izdalo ovaj dokument. 

Član biračkoga odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića zadržava identifikacijski dokument 
birača do trenutka kada birač vrati nepotvrđene-kuvertirane glasačke listiće upakirane u zaštitnoj 
bijeloj omotnici, potvrde iz Centra za birački popis prilaže uz izvod iz Središnjega biračkog popi-
sa. Član biračkoga odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića stavlja sigurnosnu bijelu omotni-
cu u omotnicu s podatcima o biraču koji glasuje nepotvrđenim-kuvertiranim glasačkim listićima. 
Omotnica se zalijepi i birač je ubacuje u glasačku kutiju.

Ovi glasački listići se ne broje na biračkom mjestu, nego u Glavnom centru za brojanje nakon 
što se verificira pravo glasa za svakoga birača. Izborno povjerenstvo nakon prijema izvoda s bi-
račkoga mjesta za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićima, unosi podatke o biračima koji su 
glasovali u odgovarajuću aplikaciju, te ovaj izvod dostavlja Središnjem izbornom povjerenstvu 
BiH putem telefaksa ili elektronički.73

73 Članak 23. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
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Izgled omotnice za glasovanje nepotvrđenim-kuvertiranim glasačkim listićem
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Izvod iz SBP za glasovanje nepotvrđenim glasačkim listićem
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4.9 Glasovanje birača putem mobilnoga tima 

U svrhu glasovanja birača vezanih za domove, hospitalizirane osobe ili birača koji će glasovati 
u zatvorima i pritvorskim jedinicama, izborno povjerenstvo će u roku do deset dana prije dana 
održavanja izbora, uzimajući u obzir teritorijalnu raspoređenost i broj institucija, organizirati mo-
bilne timove koji će na dan izbora posjetiti birača iz ove kategorije u njihovim domovima ili 
institucijama. Mobilni tim ima jednoga predsjednika i dva člana. Predsjednik rukovodi radom 
mobilnoga tima i odgovoran je za njegovu zakonitost. 

Izborno povjerenstvo jedan sat prije otvaranja biračkih mjesta predaje svakom formiranom mobil-
nom timu materijal, kako slijedi:

•	  izvod iz Središnjega biračkog popisa za birače koji su prijavljeni za glasovanje na ovaj 
način,

•	 odgovarajući broj glasačkih listića upakiranih u zaštitne omotnice, koje su stavljene u per-
sonalizirane omotnice na kojima su upisane zaporke osnovnih izbornih jedinica za koje se 
glasuje. Obrazac izgleda omotnice sastavni je dio ovoga Pravilnika, 

•	 odgovarajući broj pomoćnih glasačkih kutija (kartonske kutije),

•	 Obrazac za brojno stanje – mobilni tim, 
•	 potrošni materijal koji je neophodan u procesu glasovanja i brojanja glasačkih listića,       
•	 Zapisnik o radu biračkoga odbora i
•	 popis birača s adresama i kontakt telefonima iz točke a) ovoga stavka. 

Po preuzimanju izbornoga materijala od izbornoga povjerenstva, predsjednik i članovi mobilnoga 
tima:

•	 upisuju svoja imena u Zapisnik i potpisuju se u dijelu Zapisnika koji je za to predviđen,
•	 upisuju broj birača s izvoda za glasovanje putem mobilnoga tima na predviđeno mjesto u 

Obrascu za brojno stanje – MOBILNI TIM,
•	 ručno broje primljene personalizirane omotnice u kojima su zaštitne omotnice s glasačkim 

listićima prema zaporkama osnovnih izbornih jedinica za koje se glasuje, a prema biračkoj 
opciji birača koji su upisani u izvod i upisuju taj broj u Obrazac za brojno stanje, 

•	 formiraju pomoćnu glasačku kutiju za mobilni tim i stavljaju papirni samoljepljivi pečat 
 na otvor glasačke kutije i

•	 upisuju serijske brojeve pečata s pomoćne glasačke kutije u Obrazac za brojno stanje.

Prilikom izdavanja glasačkih listića predsjednik mobilnoga tima stavlja otisak pečata mobilno-
ga tima na svaki glasački listić, na prednjoj stranici ispod teksta „Uputa za glasovanje“ upute u 
donjem lijevom kutu, zatim se potpisuje pored pečata te glasačke listiće i zaštitnu omotnicu daje 
biraču.

Način glasovanja birača s posebnim potrebama ne razlikuje se od načina glasovanja utvrđenoga 
za redovito biračko mjesto i glasovanje osobe koja koriste pomoć, s tom razlikom što na person-
aliziranu omotnicu upisuju ime / ime oca / prezime birača i JMB koji je glasao putem mobilnoga 
tima. Mobilni tim prilikom rada na terenu, nakon glasovanja birača s posebnim potrebama na 
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određenoj lokaciji, samoljepljivom trakom lijepi otvor glasačke kutije koji potpisuju predsjednik 
i članovi mobilnoga tima. Nakon završetka rada na terenu mobilni tim stavlja na otvor pomoćne 
glasačke kutije samoljepljivi papirni pečat na koji se potpisuju predsjednik i članovi mobilnoga 
tima, a serijski broj pečata evidentira na Obrascu za brojno stanje. 74

Mobilni tim počinje raditi u 7.00 sati, a završava u 19.00 sati. Mobilni tim u 19.00 sati u sjedištu 
izbornoga povjerenstva pakira svoj izborni materijal i predaje ga izbornom povjerenstvu. 

74 Članak 24. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
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 Kuverta/omotnica za mobilne timove
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Izvod iz SBP-a za glasovanje putem mobilnoga tima
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Važno!!!

Ostvarivanje biračkoga prava birača zaraženih virusom COVID-19 je regulirano Pravilni-
kom o provedbi izbora, u poglavlju III. (članak 33. – 39.). 

Odredbe ovoga Poglavlja se primjenjuju samo ako SIP o tome donese posebnu odluku suk-
ladno epidemiološkoj situaciji u zemlji i mjerama mjerodavnih tijela, o čemu blagovremeno 
obavještava izbornu administraciju i sve sudionike izbornoga procesa.

4.10 Zatvaranje biračkoga mjesta

Biraču, koji je u redu za glasovanje u trenutku zatvaranja biračkog mjesta, odobrava se glasovanje. 
U tom slučaju birački odbor produžava svoj rad iza 19,00 sati i to najduže do 22,00 sati. Procedura 
zatvaranja biračkog mjesta je sljedeća:

•	 predsjednik 15 minuta prije zatvaranja biračkoga mjesta objavljuje svim prisutnim, 
unutar i ispred biračkoga mjesta, vrijeme zatvaranja biračkoga mjesta,

•	 član biračkoga odbora zadužen za kontrolu reda u vrijeme zatvaranja biračkoga mjes-
ta obvezan je stati na kraj reda kako bi se osiguralo da se nijedna osoba ne priključi 
nakon zatvaranja biračkoga mjesta i zatvara vrata odmah nakon što posljednji birač iz 
reda glasuje,  

•	 predsjednik u Zapisnik upisuje vrijeme zatvaranja biračkoga mjesta i zatvara otvor 
glasačke kutije samoljepljivom trakom i potpisuje je.

Prilikom zatvaranja biračkoga mjesta predsjednik u Zapisnik evidentira nazočne akreditirane pro-
matrače u dijelu Z8 Zapisnika.75

4.11 Zapisnik o radu biračkoga odbora

Za svako biračko mjesto, birački odbor dužan je voditi Zapisnik o radu biračkoga odbora ZARBO 
koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Zapisnik o radu biračkoga odbora je izrađen tako da svaka 
stranica ima svoj preslik na kojoj se preslikavaju podatci upisani na stranici. Svaka stranica ob-
vezno sadrži broj biračkoga mjesta. Za biračke odbore u Brčko distriktu BiH izrađen je Zapisnik o 
radu biračkoga odbora koji ima dvije originalne stranice i koje imaju svoje preslike.

U Zapisnik se unose informacije u svezi s glasovanjem i drugi događaji na biračkom mjestu i 
okolini od otvaranja biračkoga mjesta, završetka glasovanja do utvrđivanja rezultata. Unose se 
podatci, kad, gdje i što se dogodilo, tko su sudionici, posljedice, poduzete mjere eventualni prekid 
rada, podatci o fizički nesposobnim osobama koje su glasovale, udaljavanje s biračkoga mjesta, 
zaduženja i nazočnost članova biračkoga odbora; vodi se evidencija broja potpisa birača koji su 

75 Članak 26. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
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glasovali, specifikacija važećih i nevažećih listića, po razinama i tipovima (neoznačeni, ostali i 
bez sigurnosnih elemenata – nemaju vodeni žig, otisak pečata, umnažani, skenirani, nemaju pot-
pis); zatim popis i količina izbornoga materijala, popis promatrača, primjedbe i mišljenja članova 
biračkoga odbora ili akreditiranoga promatrača u svezi s glasovanjem i brojanjem (on ima pravo 
unijeti svoje mišljenje ili ih predati u pisanoj formi, o čemu mu predsjednik biračkoga odbora izda-
je potvrdu, a o čemu može obavijestiti i izborno povjerenstvo). Ako ova osoba osobno ne potpiše 
zapisnik, njeno mišljenje neće biti razmatrano.76

Važno!!!

U slučaju da je članu biračkoga odbora, biraču ili akreditiranom promatraču onemogućen upis 
primjedbe ili mišljenja u Zapisnik o radu biračkoga odbora, svoje primjedbe ili mišljenja do-
stavljaju izravno izbornom povjerenstvu o čemu izborno povjerenstvo bez odlaganja obavještava 
Središnje izborno povjerenstvo BiH.

4.12 Brojanje glasačkih listića na biračkom mjestu

Na izborima u BiH primjenjuju se dva izborna sustava i to: većinski sustav (sustav jednostavne 
većine) i sustav proporcionalne zastupljenosti.

Izborni sustav u Bosni Hercegovini

76 Članak 11. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
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Osnovne radnje koje se realiziraju prilikom brojanja su:

•	 utvrđivanje broja zaduženih glasačkih listića,
•	 brojanje glasačkih listića u kutiji,
•	 brojanje glasova po sustavu većinskoga glasa,
•	 brojanje glasova po političkim subjektima (sustav proporcionalne zastupljenosti) i
•	 brojanje glasova za kandidate unutar kandidacijske liste.77

Prva je radnja, koju provodi birački odbor, vršiti pakiranje pečata u prozirnu PLD vrećicu. Nakon 
toga, utvrđuje se broj zaduženih glasačkih listića koje birački odbor broji i upisuje broj neupora-
bljenih glasačkih listića, a zatim pakira neuporabljene glasačke listiće u plastičnu vreću. Nakon 
što je završio navedenu radnju, birački odbor utvrđuje broj birača koji je glasovao na biračkom 
mjestu. 

Broj birača, koji je glasovao, utvrđuje se brojanjem potpisa na izvodu iz biračkoga mjesta i upisom 
u Zapisnik o radu biračkoga odbora u dio Z9 potpiše sa svake stranice Izvoda iz Središnjega bi-
račkog popisa, nakon čega u isti upisuju ukupan broj potpisa (zbroj svih potpisa sa stranica Izvoda 
iz Središnjega biračkog popisa). Predsjednik biračkoga odbora taj ukupan broj potpisa upisuje i u 
Obrazac brojnoga stanja. 

Birački odbor u Brčko distriktu BiH broji potpise i s Izvoda iz Središnjega biračkog popisa za 
birače iz FBiH i s Izvoda za birače iz RS i upisuje u Zapisnik o radu biračkoga odbora u dio  Z9a 
i dio Z9b. 

Birački odbor odmah nakon utvrđivanja broja potpisa Izvod iz Središnjega biračkog popisa odlaže 
u za to predviđenu omotnicu koju preko zalijepljenoga otvora lijepi samoljepljivom naljepnicom 
na kojoj piše „Izvod iz SBP – NE OTVARAJ!“, te istu ostavlja na vidnom mjestu na radnoj 
površini.78 

Nakon što je utvrdio broj neuporabljenih glasačkih listića i broj birača koji je glasovao, birački 
odbor će izvršiti prebrojavanje oštećenih glasačkih listića koje će nakon prebrojavanja upakirati u 
za te namjene predviđenu omotnicu.
Broj neuporabljenih glasačkih listića, broj birača koji je glasovao i broj oštećenih glasačkih listića 
upisuje se u Obrazac brojnoga stanja.79

Po završetku utvrđivanja broja zaduženih glasačkih listića, birački odbor počinje radnju brojanja 
glasačkih listića u kutiji. Radnje koje se provede u ovom segmentu su:

•	 priprema površine za prebrojavanje glasačkih listića,
•	 otvaranje glasačke kutije,
•	 pražnjenje sadržaja glasačke kutije i provjera je li kutija prazna,
•	 razvrstavanje glasačkih listića po razinama,
•	 pakiranje glasačkih listića, koji se ne broje, u prozirne vreće i odlaganje na mjesto gdje ih 

mogu svi vidjeti,
•	 brojanje i grupiranje po 25 listića za određenu razinu, 
•	 provjera vodenoga žiga i otiska pečata, 
•	 unakrsno slaganje grupiranih glasačkih listića,
•	 brojanje setova glasačkih listića, 
•	 upisivanje broja glasačkih listića za prebrojanu razinu u ZR obrazac,
•	 objava broja glasačkih listića nazočnima.80

Navedene radnje utvrđivanja zaduženih glasačkih listića i brojanja glasačkih listića iz kutije pred-
stavljaju pripremne radnje za brojanje glasova koje su dobili politički subjekti. Prva radnja kod 
brojanja glasova je brojanje glasačkih listića po većinskom sustavu, tj. sustavu jednostavne većine 
77 Članak 35. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini.
78 Članak 41. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
79 Ibid. članak 41. stavak (1) točka f)
80 Ibid., članak 35. 
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(član Predsjedništva i predsjednik/potpredsjednici RS). 

Ovaj postupak obuhvaća:

•	 razvrstavanje glasačkih listića za razinu koju se broji prema kandidatima, 
•	 pored skupina koje nose naziv kandidata formiraju se i posebne skupine praznih i ne-

važećih listića, 
•	 kontrola i brojanje skupine praznih i nevažećih glasačkih listića,
•	 pakiranje praznih i nevažećih glasačkih listića,
•	 brojanje glasačkih listića za svakoga od kandidata i vezanje u svežnjeve po 25, 
•	 zadnji svežanj može imati 25, ali i manje – na svežanj se stavlja stiker na kojem je upisano 

koliko taj svežanj ima glasačkih listića i
•	 predsjednik biračkoga odbora prebroji svežnjeve i pomnoži ih s 25, nakon čega dobiveni 

broj upisuje u obrazac ZR većinski glas.81

Obrazac ZR – Većinski glas
81  Ibid., članak 39. 
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4.12.1 Brojanje glasačkih listića – prvi krug

Brojanje glasačkih listića za sustav otvorena lista zahtijeva dva kruga brojanja glasačkih listića:

•	 brojanje glasačkih listića po političkim subjektima,
•	 brojanje glasačkih listića po kandidatima u okviru zatvorene, neblokirane  liste 

političkih subjekata

Radnje koje se provode u prvom krugu brojanja:

•	 razvrstavanje glasačkih listića za razinu koja se broji prema političkim subjektima,
•	 pored skupine koja nosi naziv političkih subjekta formiraju se i posebne skupine praz-

nih i nevažećih listića,
•	 kontrolno i brojanje skupine praznih i nevažećih glasačkih listića,
•	 pakiranje praznih i nevažećih glasačkih listića,
•	 provjera vodenoga žiga i otiska pečata,
•	 brojanje glasačkih listića za svakoga političkog subjekta i vezanje u svežnjeve po 25,
•	 zadnji svežanj može imati 25, ali i manje – na svežanj se stavlja stiker na kojem je 

upisano koliko taj svežanj ima glasačkih listića i
•	 predsjednik biračkoga odbora prebroji svežnjeve i pomnoži ih s 25, nakon čega do-

biveni broj upisuje u obrazac ZR većinski glas.82

Obrazac ZR – sustav proporcionalne zastupljenosti  

82 Ibid., članak 41. stavak (2)
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4.12.2 Brojanje glasačkih listića – drugi krug

•	 glasačke listiće broji tim od četiri (4) člana biračkoga odbora; jedan član naglas izgo-
vara brojeve kandidata u okviru političkoga subjekta ispred kojih su birači markirali 
kvadratić, a drugi ga kontrolira, 

•	 dva člana u pomoćni obrazac u redu kod broja koji je čitač izgovorio upisuju jednu 

uspravnu crticu, 
•	 svaka peta crtica je kosa preko četiri uspravne, 
•	 ovom metodom se broji svežanj po svežanj od 25 glasačkih listića iz prvog kruga bro-

janja i

•	 kad se prebroje svi glasački listići ovom metodom, predsjednik upisuje za svakog 
kandidata političkoga subjekta koliko je dobio osobnih glasova.83

     Primjer označavanja crtica

Birački odbor koji broji tri (3) člana, ovu radnju vrši na sljedeći način:

•	 jedan član naglas izgovara brojeve kandidata u okviru političkoga subjekta,
•	 drugi član kod broja u pomoćni obrazac upisuje uspravnu crticu i 
•	 predsjednik kontrolira rad oba člana.

Obrazac ZR – stranica za upis glasova po kandidatima  

83 bid., članak 42. 
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Poslije prebrojavanja svih glasačkih listića birački odbor pakira izborni materijal i predaje ga iz-
bornom povjerenstvu.
Boja glasačkih listića odgovara boji plastičnih vreća, što olakšava proces pakiranja.

Prikaz organizacije rada izbornoga povjerenstva prilikom unosa i sjedinjavanja rezultata izbora
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V. ŽALBE I PRIGOVORI

5.1 Mjerodavnosti izbornoga povjerenstva po prigovorima i žalbama

Postupak zaštite izbornoga prava propisan je Poglavljem 6. Izbornoga zakona BiH i Uputom za 
rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Središnjem izbornom povjerenstvu i izbornim 
povjerenstvima.84 Zaštitu izbornoga prava osiguravaju izborna povjerenstva (OIP/ GIP i SIP BiH) 
i Apelacijski odjel Suda BiH.

Birač i politički subjekt, čije je pravo ustanovljeno Izbornim zakonom BiH, povrijeđena osoba 
može uložiti prigovor u roku od 48 sati, odnosno u izbornom razdoblju u roku od 24 sata od učin-
jene povrede, osim ako Izbornim zakonom BiH nije drugačije određeno.

Člankom 6.2 stavak (1) Izbornoga zakona propisan je prigovor izbornim povjerenstvima (u roku 
24 sata), kao redovito pravno sredstvo za zaštitu izbornoga prava, a člankom 6.6 stavak (2) žalba 
Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, kao redoviti pravni lijek protiv odluka OIP/GIP (u roku 
48 sati), s tim da se i protiv odluka SIP-a BiH može uložiti žalba Apelacijskom odjelu suda BiH u 
roku od dva dana od prijema odluke, pri čemu Apelacijski odjel Suda BiH donosi odluku u roku 
od tri dana od dana prijema žalbe. Odluka Suda BiH je konačna i obvezujuća. 

Izborno povjerenstvo ima prvostupanjsku mjerodavnost za odlučivanje o povredama na biračkom 
mjestu, te povredama po prigovorima u izbornoj kampanji koji se odnose na kandidate i pristalice 
političkih subjekata koji:

•	 nose i pokazuju oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini,
•	 ometaju skupove drugih političkih subjekata,
•	 obećavaju novčane nagrade ili druge materijalne koristi s ciljem dobivanja podrške birača 

ili vrše prijetnje pristalicama drugih političkih subjekata,
•	 potiču na glasovanje osobu koju nema pravo glasa,
•	 potiču osobu na glasovanje više puta na istim izborima, ili glasuju u ime druge osobe.85

Također, izborno povjerenstvo je mjerodavno za povrede političkih subjekta, koje nastupe u razdo-
blju koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovoga zatvaranja, a koje se 
odnose na sljedeće:

•	 održavanje skupova u cilju izborne kampanje, 
•	 izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju utjecaja 

na birače,
•	 uporaba megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju utjecaja na birače i
•	 svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.86

84 “Službeni glasnik BiH“, broj 37/14.
85 Članak 7.3 Izbornog zakona BiH.
86 Ibid., članak 7.4.
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Inicijativu za pokretanje postupka može podnijeti pravna ili fizička osoba mjerodavnom izbornom 
povjerenstvu u pisanoj formi, u kojoj je obvezno navesti mjesto, vrijeme, sadržaj učinjene povrede 
i počinitelja.87

OIP/GIP mogu, i po saznanju za učinjenju povredu iz svoje mjerodavnosti, pokrenuti postupak 
po službenoj dužnosti protiv političkoga subjekta i uposlenoga ili na drugi način angažiranoga u 
izbornoj administraciji zbog kršenja odredbi Izbornoga zakona BiH.

Važno!!!

Ukoliko izborno povjerenstvo ne pokrene postupak po službenoj dužnosti za učinjenu povre-
du iz svoje mjerodavnosti, odnosno ne odluči po prigovoru u slučajevima u kojima ima pr-
vostupanjsku mjerodavnost i u rokovima predviđenim Izbornim zakonom BiH, Središnje iz-
borno povjerenstvo BiH će po saznanju  pokrenuti  i okončati postupak, odnosno odlučiti o 
prigovoru.

5.2 Postupak rješavanja prigovora/žalbi

I. Ulaganje prigovora u roku od 24 sata 

Prigovor se OIP-u/GIP-u podnosi u roku od 24 sata u izbornom razdoblju i to na posebnom obras-
cu. OIP/GIP je dužan razmotriti ga i donijeti odluku u roku od 48 sati nakon isteka roka od 24 sata, 
koliko se ostavlja stranama u postupku da dostave svoja izjašnjenja.88

II. Odbacuje se prigovor koji je podnijela neovlaštena osoba kao i neblagovremeni prigovor  

Ukoliko izborno povjerenstvo primi prigovor za čije postupanje nije mjerodavno, a poznato je koje 
je izborno povjerenstvo mjerodavno za postupanje, dostavlja prigovor bez odgađanja mjerodav-
nom izbornom povjerenstvu i o tome obavještava podnositelja prigovora. 

Prigovor se podnosi na obrascu koji sadrži:

•	 mjesto, vrijeme, počinitelja i kratak opis učinjene povrede, 
•	 odredbe Izbornoga zakona BiH za koje podnositelj prigovora smatra da su povrijeđene, 
•	 dokaze koji potvrđuju navode prigovora, 
•	 broj telefaksa na koji će se dostaviti odluka po prigovoru i 
•	 potpis podnositelja prigovora.89

87 Ibid., članak 6.2.
88 Ibid., članak 6.3 stavak (2)
89 Članak 4. Naputka o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Središnjem izbornom 
povjerenstvu BiH i izbornim povjerenstvima 
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Obrazac za podnošenje prigovora – PPIK
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U svrhu vođenja evidencija prigovora i žalbi Središnje izborno povjerenstvo BiH uspostavilo je 
aplikaciju prigovora i žalbi u koju izborna povjerenstva podatke o primljenim prigovorima i žal-
bama iz svoje mjerodavnosti unose u Aplikaciju. Prilikom unosa podataka, izborna povjerenstva 
odabiru vrstu izbora na koje se prigovor/žalba odnosi, tj. radi li se o općim ili lokalnim izborima, 
zatim izbornu jedinicu te ostale propisane podatke podijeljene u četiri kategorije, i to:

•	 generalne informacije o prigovoru/žalbi,
•	 podatci o rješenju,
•	 podatci o žalbi i 

•	 status predmeta.

U okviru kategorije status predmeta izborna povjerenstva, odmah po promjeni statusa predmeta, 
unose podatak o istoj, kao i podatak je li predmet delegiran mjerodavnom tijelu.

Aplikacija prigovori i žalbe

Važno!!!

Ako prigovor nije podnesen na propisanom obrascu, ili je nerazumljiv, nepotpun, odnosno ne sa-
drži dovoljno dokaza kojima bi bili potkrijepljeni navodi istaknuti u prigovoru, ili nisu navedene 
odredbe Izbornoga zakona BiH za koje podnositelj prigovora smatra kako su povrijeđene, izbor-
no povjerenstvo obavještava podnositelja prigovora da u roku od 24 sata od prijema obavijesti 
dopuni prigovor i tako otkloni nedostatak na koji mu je u obavijesti ukazano. U istoj obavijesti 
podnositelj prigovora bit će upozoren na posljedice neotklanjanja nedostatka, kao i činjenicu da 
će se u tom slučaju smatrati da prigovor nije ni podnesen.  
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Ako izborno povjerenstvo prigovor ne odbaci, pristupa njegovom rješavanju.

Prilikom rješavanja prigovora, izborno povjerenstvo može postupati na temelju utvrđenih činjen-
ica ili održavati rasprave.

Kada izborno povjerenstvo odlučuje po prigovoru koji je dostavljen telefaksom i kada ocijeni da 
je to potrebno, može zatražiti od podnositelja prigovora da original prigovora dostavi neposredno 
ili poštom. 

III. Izborno povjerenstvo može prigovor odbiti kao neutemeljen ili ga usvojiti i izreći mjeru 
ili sankciju 

OIP/GIP je dužan o svojoj odluci odmah obavijestiti podnositelja prigovora, kao i druge strane. 

IV. Ulaganje žalbe na odluke OIP-a/GIP-a u roku od 48 sati

Žalba sadrži:

•	 puni naziv, odnosno kontakte (s naznakom broja telefaksa) podnositelja žalbe, 
•	 broj i naziv odluke koja se pobija žalbom, 
•	 navode u kojem dijelu se odluka pobija,
•	 razloge žalbe i dokaze,
•	 potpis podnositelja žalbe.90

Ako je žalba na odluku OIP-a/GIP-a dostavljena izravno Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, 
ono će žalbu odmah telefaksom dostaviti OIP-u/GIP-u radi ispitivanja je li žalba blagovremena i 
je li ju uložila ovlaštena osoba. 

Ukoliko OIP/GIP, koji je donio prvostupanjsku odluku, žalbu ne odbaci, može je uvažiti i prein-
ačiti svoju odluku ili žalbu dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH sa svim aktima koji 
se odnose na predmet i s izjašnjenjem na žalbu, u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Važno!!!

Izborna povjerenstva dužna su podatke o primljenim prigovorima i žalbama iz svoje  mjero-
davnosti unijeti u Aplikaciju o prigovorima i žalbama. 

90 Ibid., članak 8. 
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5.3 Primjeri iz sudske prakse

1. Postupanje izbornoga povjerenstva po prigovoru političkoga subjekta 

Izborno povjerenstvo mora pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i nakon toga 
donijeti odluku

U predmetu broj: 01-03-126/14 izborno povjerenstvo je rješavajući po prigovoru političk-
og subjekta da se na jednom biračkom mjestu nalazi osoba koja je zastupnik iz općinskog 
vijeća koja “upućuje birače na glasovanje za političku koaliciju kojoj i sam pripada“, 
spomenuti prigovor odbacilo kao nedopušten nakon čega je na spomenutu odluku izbor-
nog povjerenstva uložena žalba Središnjem izbornom povjerenstvu BiH. Politički subjekt je 
između ostaloga istakao nedostatak obrazloženja o razlozima “nedopuštenosti“. 

Središnje izborno povjerenstvo BiH je rješavajući po žalbi u predmetu broj 05-1-07-5-37/14 
istu uvažila. Ispitujući žalbenu odluku Središnje izborno povjerenstvo BiH je izvršilo uvid 
u navode žalbe, navode prigovora, izjašnjenje izbornoga povjerenstva, te ocijenila kako se 
odluka izbornog povjerenstva ne temelji na pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stan-
ju i pravilnoj primjeni materijalnih propisa i predmet je vratila izbornom povjerenstvu na 
ponovno odlučivanje, kako bi izborno povjerenstvo u ponovnom postupku pravilno utvrdilo 
činjenično stanje u konkretnom predmetu. Središnje izborno povjerenstvo BiH je u svojoj 
odluci konstatiralo kako je izborno povjerenstvo trebalo cijeniti činjenicu da se umjesto 
pristalice političkog subjekta za povrede odredbi Izbornog zakona BiH može kazniti politič-
ki subjekt. Stoga je izborno povjerenstvo bila dužno u postupku utvrditi je li spomenuta 
osoba zastupnik i u ime kojeg političkog subjekta, kao i ostale činjenice koje se odnose na 
kršenje odredbe iz članka 7.4 stavak 1. točka 5. Izbornog zakona (svaka aktivnost kojom se 
ometa ili opstruira izborni proces).

Nakon toga je izborno povjerenstvo donijelo odluku broj: 01-03-126/14 kojom se prigov-
or političkog subjekta odbija kao neutemeljen. Sukladno nalogu iz Odluke Središnjega 
izbornog povjerenstva BiH, izborno povjerenstvo je ispitalo navode političkog subjekta i 
utvrdila da spomenuta osoba nije član izbornog povjerenstva, niti član biračkog odbora, 
niti ovlašteni predstavnik političkog subjekta koji sudjeluju u izborima, niti kandidat na 
izborima na bilo kojoj razini, niti akreditirani promatrač. Od stručne službe općinskog 
vijeća zaprimljeni su dokazi da se radi o neovisnom vijećniku koji je predstavnik nacional-
nih manjina, ali koji ne pripada ni jednom drugom političkom subjektu. Osim toga utvrđeno 
je da se radi o osobi koja je teškog zdravstvenog stanja i koja je opovrgla navode agitacije 
na biračkom mjestu jer “jedva stoji na nogama“, a kako ni u Zapisniku o radu biračkog 
odbora nije evidentirana nepravilnost niti kršenje Izbornog zakona, izborno povjerenstvo 
je odlučilo spomenuti prigovor odbiti kao neutemeljen. Na ovu odluku nije uložena žalba. 
(Odluka Središnjega izbornog povjerenstva BiH, broj: 01-03-126/14)
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2. Izricanje novčane sankcije i nalog za uklanjanje izbornih plakata političke stranke
 
Izborno povjerenstvo izreći će novčanu sankciju i naložiti političkom subjektu uklanjanje 
izbornih plakata

Iz obrazloženja: 
Izborno povjerenstvo S. izreklo je novčanu sankciju i nalog političkoj stranci da ukloni 
svoje plakate odlukom, broj: 010/2016 od 19. 6. 2016. godine. Nakon donošenja odluke po 
žalbi Središnjega izbornog povjerenstva BiH politička stranka je uložila žalbu Apelacijskom 
odjelu Suda BiH.

Apelacijsko vijeće zaključuje da je pravilna i zakonita odluka Središnjega izbornog pov-
jerenstva BiH kada je odbilo žalbu političkog subjekta i potvrdilo odluku izbornog pov-
jerenstva S. o izricanju novčane kazne političkoj stranci S. u  iznosu od 1.000 KM zbog 
kršenja odredbi članka 7.2 stavak (2) Izbornog zakona BiH.

Navedena odredba propisuje da je zabranjeno uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati 
tiskane oglase, plakate, postere ili drugi materijal koji se koristi u svrhu izborne kampanje 
političkih stranaka. Neosporno je da je politička stranka S. lijepljenjem plakata kandidata 
svoje stranke preko plakata kandidata druge političke stranke na stubu u ulici S. R. učinila 
prekršaj iz članka 7.2 stavka (2) Izbornog zakona BiH, što je utvrđeno uvidom u origi-
nalne fotografije dostavljene uz prigovor političke stranke H. U izbornom procesu političke 
stranke imaju ravnopravan tretman da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kam-
panje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog 
materijala. Postupanje žalitelja na način da je preko plakata drugog političkog subjekta 
lijepio plakat kandidata koji predstavlja njegovu stranku, predstavlja zabranjeno ponašanje 
koje se mora sankcionirati i za koje je odredbom članka 19.9 stavak (1) točka b) Izbornog 
zakona BiH propisana novčana kazna u rasponu od 1.000, 00 KM do 10.000, 00 KM. 

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 023196 16 Iž od 3. 10. 2016. 
godine) 
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3. Izricanje novčane sankcije i zabrana angažiranja na biračkom mjestu u trajanju od 
četiri (4) godine. 

Središnje izborno povjerenstvo BiH može izreći novčanu sankciju članu biračkog odbora 
i zabraniti angažman za rad u trajanju od četiri (4) godine.

Iz obrazloženja: 

Odlukom Središnjega izbornog povjerenstva BiH, broj: 05-1-07-5-223/17 od 18. 7. 2018. 
godine, izrečena je novčana kazna u iznosu od 300,00 KM i zabrana angažiranja za rad na 
biračkom mjestu u trajanju od četiri (4) godine. 

Član biračkog odbora F. S. odgovoran je što je u obrascu za zbrojne rezultate za OV K. 
pogrešno evidentirao glasove političkog subjekta S., suprotno članku 5.25. Izbornog zakona 
BiH.

Odredbom član 5.25 Izbornog zakona BiH je propisano da nakon zatvaranja biračkog 
mjesta  i završetka brojanja, birački odbor u odgovarajuće obrasce unosi podatke o re-
zultatima. Zapisnik o radu potpisuju svi članovi biračkog odbora, ukoliko član biračkog 
odbora odbije potpisati, to se evidentira zajedno s razlozima nepotpisivanja.

Odgovornost člana biračkog odbora F. S. se temelji na činjenici da je sudjelovao u postup-
ku brojanja glasačkih listića i popunjavanju obrasca, kao i činjenici da je ispravnost nave-
denih podataka  potvrdio svojeručnim potpisom na obrascu.

(Rješenje vijeća Apelacijskoga odjela Suda BiH, broj: S1 3 Iž 025972 17 Iž od 1. 8. 2017. 
godine) 
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VI. PREKRŠAJNA I KAZNENA ODGOVORNOST 

Nekoliko je osjetljivih faza rada tijela za provedbu izbora. Za izborna povjerenstva to su faze:
•	 imenovanja biračkih odbora, 
•	 prijema i dostava izbornoga materijala, 
•	 skladištenja izbornoga materijala i 
•	 rad na obrascima s rezultatima i unos izbornih rezultata uz unos izbornih rezultata.  

Za biračke odbore osjetljive faze predstavljaju:
•	 provjera ispravnosti izbornoga materijala, 
•	 nepravilnosti kod glasovanja (nepravilna identifikacija birača, glasovanje za drugog, obiteljsko 

glasovanje, zlouporaba asistencije biračima), 
•	 nepravilnosti kod brojanja (dodavanje ili oduzimanje glasova kandidatima, nezakonito označa-

vanje glasačkih listića nevažećim), 
•	 nepravilno popunjavanje obrasca. 

Povrede izbornoga procesa u pogledu vršenja ovih osjetljivih radnji mogu biti predmet prekršajne ili 
kaznene odgovornosti.

6.1 Prekršajna odgovornost 

Središnje izborno povjerenstvo BiH, kada odlučuje po službenoj dužnosti ili kada odlučuje o prigovo-
rima i žalbama, ima ovlast narediti izbornom povjerenstvu, Centru za birački popis ili biračkom odbo-
ru da poduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti. 

Središnje izborno povjerenstvo BiH, također, ima ovlasti izreći neku od sljedećih sankcija:   
•	 novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka,  
•	 uklanjanje imena kandidata s kandidacijske liste ako se utvrdi da je kandidat osobno odgovo-

ran za povredu,  
•	 poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste neovisnih kandidata ili neovisnoga kandi-

data i 
•	 zabranu angažiranja određene osobe za rad na biračkom mjestu, u Centru za birački popis, u 

općinskom izbornom povjerenstvu ili drugom izbornom povjerenstvu.

U slučaju kršenja odredbi Izbornoga zakona BiH, a sukladno članku 19.8 Izbornoga zakona BiH 
Središnje izborno povjerenstvo BiH će izreći novčane kazne u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM 
za uposlene ili angažirane u izbornoj administraciji, odnosno 600,00 KM do 3.000,00 KM članovima 
biračkoga odbora za sljedeće povrede:

a) sudjelovanje u donošenju odluke koja može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje ne-
pristrano 

Član izbornoga povjerenstva ili biračkoga odbora mora se izuzeti u donošenju odluke kada taj član 
ili član njegove uže obitelji imaju osobni ili financijski interes ili ako postoji drugi sukob interesa, koji 
može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrano. Članovima uže obitelji smatraju se 
bračni partneri, djeca i članovi kućanstva prema kojima kandidat ima zakonsku obvezu izdržavanja.91

91 Članak 15.7 stavak (2), Izborni zakon BiH
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b) ne odredi biračka mjesta na području općine za glasovanje na svim razinama vlasti u Bosni i 
Hercegovini 

Biračka mjesta određuje općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 65 dana prije dana izbora. Općins-
ko izborno povjerenstvo, neposredno nakon određivanja biračkih mjesta, podnosi popis lokacija bi-
račkih mjesta Središnjem izbornom povjerenstvu BiH koje može promijeniti lokaciju biračkoga mjesta 
ako utvrdi kako nije pogodna za glasovanje. 

Biračko mjesto ne može se nalaziti u vjerskom objektu, zgradi tijela vlasti, zgradi koja je vlasništvo 
političke stranke ili u kojoj je sjedište političke stranke, zgradi koja je korištena kao mjesto za mučenja 
ili zlostavljanja ili mjestu gdje se služi ili konzumira alkohol.92

c) ne osigura izborni materijal za glasovanje na svim razinama izbora u Bosni i Hercegovini

Općinsko izborno povjerenstvo, najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta na dan izbora, do-
stavlja biračkom odboru birački materijal, uključujući odgovarajući broj glasačkih kutija, glasačkih 
listića i kandidacijskih listi, izvod iz Središnjega biračkog popisa za određeno biračko mjesto i obrazac 
zapisnika o radu biračkoga odbora o čemu se izrađuje zapisnik koji potpisuju svi članovi biračkoga 
odbora.

U slučaju da izborni materijal nije dostavljen potpun i u ispravnom stanju, birački odbor o tome obav-
ještava općinsko izborno povjerenstvo koja je obvezno otkloniti sve uočene nedostatke odmah, a na-
jkasnije do otvaranja biračkoga mjesta. Birački odbor odgovoran je za sigurnost biračkoga materijala 
od trenutka prijema toga materijala do završetka svih svojih dužnosti nakon zatvaranja biračkog mjesta 
i uručenja materijala općinskom izbornom povjerenstvu.93

d) ne obavijesti birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, sukladno propisima 
Središnjega izbornog povjerenstva BiH

Izborno povjerenstvo dužno je obavijestiti birače o svim informacijama neophodnim za provedbu iz-
bora, sukladno propisima Središnjega izbornog povjerenstva BiH.94

e) nepravilno broji glasačke listiće na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje

Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi propise za brojanje glasačkih listića i utvrđivanje rezultata 
glasovanja birača koji su glasovali nepotvrđenim glasačkim listićima, birača koji su glasovali gla-
sačkim listićima za glasovanje u odsutnosti, birača zatvorenika ili birača koji su vezani za ustanove, 
birača koji su vezani za domove i nisu u mogućnosti doći na biračko mjesto zbog starosti, bolesti ili 
invaliditeta, kao i birača koji su glasovali poštom. Svi glasački listići broje se na biračkim mjestima, 
osim ako Središnje izborno povjerenstvo BiH utvrdi da će se glasački listići brojati u jednom ili više 
glavnih centara za brojanje. Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi propise za brojanje glasova i 
utvrđivanje rezultata u Glavnom centru za brojanje.95 

92 Članak 5.1 stavak (2) i (3), Izborni zakon BiH
93 Ibid., članak 5.3
94 Ibid., članak 2.13 stavak (1) točka 5.
95 Ibid., članak 5.22
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f) imenuje predsjednika i članove biračkih odbora i njihove zamjenike suprotno članku 2.19 stavak 
(3) Izbornoga zakona BiH

Izborno povjerenstvo dužno je predsjednika i članove biračkog odbora, kao i njihove zamjenike imeno-
vati najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja izbora.

g) ne ažurira podatke sukladno promjeni broja birača i propisima Središnjega izbornog povjeren-
stva BiH 

Centar za birački popis dužan je ažurirati podatke za izborno povjerenstvo kod određivanja biračkih 
mjesta na teritoriju općine i raspoređivanja birača po biračkim mjestima sukladno promjeni broja bi-
rača i propisima Središnjega izbornog povjerenstva BiH.96

 h) ne osigura uvid u izvod iz Središnjega biračkog popisa na teritoriju svoje općine 

Centar za birački popis dužan je osiguravati uvid u izvod iz Središnjega biračkog popisa na teritoriju 
svoje općine.97

 i) ne osigura podatke za Središnji birački popis koji su utvrđeni propisima Središnjega izbornog 
povjerenstva BiH 

Centar za birački popis osigurava podatke za Središnji birački popis koji su utvrđeni propisima Središn-
jega izbornog povjerenstva BiH.98

 j) ne vodi evidenciju zahtjeva i prigovora i ne čuva dokumentaciju

Centar za birački popis vodi evidenciju podnesenih zahtjeva i prigovora, osigurava podatke za Središn-
ji birački popis koji su utvrđeni propisima Središnjega izbornog povjerenstva BiH i pruža tehničku 
pomoć općinskom izbornom povjerenstvu u svezi sa zahtjevima i prigovorima birača koji se odnose 
na izvod iz Središnjega biračkog popisa i dužan je čuvati dokumentaciju priloženu uz te zahtjeve i 
prigovore.99

k) odredi biračka mjesta suprotno članku 5.1 stavak (3) Izbornoga zakona BiH

Biračko mjesto ne može se nalaziti u vjerskom objektu, zgradi tijela vlasti, zgradi koja je vlasništvo 
političke stranke ili u kojoj je sjedište političke stranke, zgradi koja je korištena kao mjesto za mučenja 
ili zlostavljanja, ili mjestu gdje se služi ili konzumira alkohol.100

 l) ne osigura izborni materijal za glasovanje 

Birački odbor odgovoran je za sigurnost biračkoga materijala od trenutka prijema toga materijala do 
završetka svih svojih dužnosti nakon zatvaranja biračkoga mjesta i uručenja materijala općinskom 
izbornom povjerenstvu, sukladno odredbama ovoga Zakona. 101

96 Ibid., članak 3.8 stavak (3) točka b)
97 Ibid., članak 3.8 stavak (3) točka c)
98 Ibid., članak 3.8 stavak (3) točka d)
99 Ibid., članak 3.8 stavak (4)
100 Ibid., članak 5.1 stavak (3)
101 Ibid., članak 5.3 stavak (3)
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m) neopravdano nije nazočan tijekom cijeloga procesa glasovanja 

Svi članovi biračkoga odbora ili njihovi zamjenici moraju biti nazočni tijekom cijeloga procesa glaso-
vanja, uključujući utvrđivanje rezultata glasovanja.102

n) ne odredi dužnosti članovima biračkoga odbora 
 
Predsjednik biračkoga odbora, prilikom otvaranja biračkoga mjesta, dužan je sukladno propisu Središn-
jega izbornog povjerenstva BiH odrediti dužnosti svakom članu biračkoga odbora i evidentirati ih u 
dijelu zapisnika o radu biračkoga odbora predviđenom za unošenje navedenih podataka.103

o) zapisnik o radu biračkoga odbora ne sadrži podatke propisane ovim Zakonom (članak 5.7)

Zapisnik o radu biračkoga odbora je pisani dokument u koji se upisuju informacije u svezi s glaso-
vanjem, kao i drugi događaji koji se događaju na biračkom mjestu i u njegovoj okolini, od otvaranja 
biračkoga mjesta do utvrđivanja izbornih rezultata.
U zapisnik se unose sljedeći podatci: 

1. popis i količina izbornoga materijala, dostavljena biračkom mjestu, 
2. popis svih akreditiranih promatrača na biračkom mjestu, 
3. zapažanja o svim važnim događajima do kojih dođe na biračkom mjestu i 
4. svi podatci koji se, sukladno odredbama ovoga Zakona, unose u Zapisnik o radu biračkoga 
odbora. 

Član biračkoga odbora, birač ili akreditirani promatrač ima pravo u Zapisnik o radu biračkoga odbora 
unijeti svoje mišljenje ili primjedbe na proces glasovanja, ili ih predati u pisanoj formi, o čemu preds-
jednik biračkoga odbora izdaje potvrdu o predaji primjedbi, a o čemu može obavijestiti i općinsko 
izborno povjerenstvo. Ako ova osoba osobno ne potpiše Zapisnik o radu biračkoga odbora, njegovo 
mišljenje ili primjedbe neće biti razmatrane. 

Ako se članu biračkoga odbora, biraču ili akreditiranom promatraču onemogući unos svoga mišljenja 
ili primjedbe u zapisnik, one se mogu dostaviti općinskom izbornom povjerenstvu.104

 p) ne objasni biraču način glasovanja i ne osigura tajnost glasovanja 

Članovi biračkoga odbora dužni su objasniti biraču način glasovanja i osigurati tajnost glasovanja.105 
Objašnjavanje načina glasovanja podrazumijeva instrukciju člana odbora o načinu popunjavanja gla-
sačkoga listića u cilju valjanosti glasačkoga listića, a tajnost glasovanja podrazumijeva osiguranje uv-
jeta u kojima nikome neće biti omogućen uvid u glasački listić birača prilikom odabira njegove opcije.

 r) ne utvrdi identitet birača i potpis birača na izvodu iz Središnjega biračkog popisa sukladno Izbor-
nom zakonu BiH 

Član biračkoga odbora dužan je utvrditi identitet birača, označiti njegovo ime i prezime na izvodu iz 
Središnjega biračkog popisa na koji će se birač potpisati, potom član biračkoga odbora izdaje odgov-
arajući glasački listić ili listiće. 

102 Ibid., članak 5.5
103 Ibid., članak 5.6 stavak (2)
104 Ibid., članak 5.7 
105 Ibid., članak 5.11 stavak (1) 
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Potpis birača na izvodu iz Središnjega biračkog popisa mora odgovarati potpisu s identifikacijskoga 
dokumenta koji se predočava članu biračkoga odbora o čemu je član biračkoga odbora dužan upozoriti 
ga, i za što je odgovoran član biračkoga odbora.106

Identitet se utvrđuje jednim od tri važeća identifikacijska dokumenta BiH osobnom iskaznicom, vozač-
kom dozvolom ili putovnicom.

 s) ako izda glasački listić ili listiće suprotno propisima koji reguliraju izdavanje glasačkih listića 

Član biračkoga odbora dužan je utvrditi identitet birača, označiti njegovo ime i prezime na izvodu iz 
Središnjega biračkog popisa na koji će se birač potpisati, potom je član biračkoga odbora izdaje odgo-
varajući glasački listić ili listiće. 

 Potpis birača na izvodu iz Središnjega biračkog popisa mora odgovarati potpisu s identifikacijskoga 
dokumenta koji se predočava članu biračkoga odbora o čemu je član biračkoga odbora dužan upozoriti 
ga i za što je odgovoran član biračkoga odbora.

 t) pomaže osobi pri glasovanju na način koji nije sukladan ovom Zakonu

Osoba, koja pomaže pri glasovanju, ne može biti član biračkoga odbora, akreditirani promatrač ili 
promatrač političke stranke, koalicije, liste neovisnih kandidata ili neovisnoga kandidata.

 u) ako obrasce popuni suprotno članku 5.25 Izbornoga zakona BiH

Osim u slučaju kad Središnje izborno povjerenstvo BiH utvrdi da će se brojanje djelomično ili u pot-
punosti obaviti u centrima za brojanje, nakon zatvaranja biračkoga mjesta i završetka postupka brojan-
ja, birački odbor u odgovarajuće obrasce unosi sljedeće podatke: 

1) ukupan broj glasova,  
2) ukupan broj važećih glasova za svaku političku stranku, koaliciju, listu neovisnih kandidata i 
neovisnoga kandidata,  
3) ukupan broj glasova za svakoga pojedinačnog kandidata na kandidacijskoj listi,
4) ukupan broj nevažećih glasačkih listića, posebno navodeći broj glasačkih listića koji su nevažeći 
jer nisu ispunjeni, a posebno broj glasačkih listića koji su nevažeći jer su pogrešno ispunjeni,  
5) ukupan broj upropaštenih glasačkih listića,  
6) ukupan broj nepotvrđenih glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji, ako ih i ima i 
7) ukupan broj neuporabljenih glasačkih listića. 

Zapisnik o radu biračkoga odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkoga odbora. Ako 
se neki član odbije potpisati, predsjednik ili jedan od članova koji se potpisuju to će evidentirati zajed-
no s razlozima nepotpisivanja. 

 v) podatci sjedinjenih zbrojnih rezultata glasovanja za općinu nisu sukladni članku 5.27. Izbornoga 
zakona BiH 

Izborno povjerenstvo nakon što od biračkih odbora dobije svu dokumentaciju i materijale za izbore, 
utvrđuje sjedinjene zbrojne rezultate glasovanja provedenoga na teritoriju te općine za tijela na svim 
razinama vlasti za koje su provedeni izbori i o tome sastavlja zapisnik, koji se podnosi Središnjem iz-
bornom povjerenstvu BiH u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta. Općinsko izborno pov-
jerenstvo zadržava primjerak sjedinjenih zbrojnih rezultata glasovanja i distribuira ga drugim izbornim 
106 Članak 5.13 Izbornog zakona BiH
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tijelima, sukladno propisima Središnjega izbornog povjerenstva BiH. 
Također,  izborno povjerenstvo javno izlaže detaljni tablični prikaz za sjedinjene zbrojne rezultate 
izbora po političkim subjektima i kandidatima kako bi javnost mogla imati uvid u njih, a preslike 
sjedinjenih rezultata glasovanja bit će uručene akreditiranim promatračima rada općinskoga izbornog 
povjerenstva na njihov zahtjev.

Za kršenje pravila ponašanja u izbornoj kampanji politički subjekti mogu biti kažnjeni od 3.000,00 
KM do 30.000,00 KM .
Izborna povjerenstva osnovnih izbornih jedinica u prvom stupnju su mjerodavna za sljedeće povrede:

•	 nošenje i pokazivanje oružja  na političkim skupovima, BM i njihovoj okolini,
•	 ometanje skupova drugih političkih subjekata, 
•	 uklanjanje, prekrivanje, oštećivanje ili mijenjanje tiskanih oglasa, plakata ili njihovo postavl-

janje na nedozvoljenim mjestima, 
•	 obećavanje novčane nagrade ili druge materijalne koristi s ciljem dobivanja podrške birača ili 

prijetnje pristalicama drugih političkih subjekata, 
•	 poticanje na glasovanje osoba koje nemaju pravo glasa ili poticanje osoba na glasovanje više 

puta na istim izborima ili glasovanje u ime druge osobe, 
•	 izborna šutnja: održavanje skupova u cilju kampanje, izlaganje materijala na BM u cilju utje-

caja na birače, uporaba razglasnih uređaja u cilju utjecaja na birače kao i svaka aktivnost kojom 
se ometa ili opstruira izborni proces (mjerodavnost OIP-a/GIP-a). 

Središnje izborno povjerenstvo BiH je u prvom stupnju mjerodavno za sljedeće povrede:

•	 sprječavanje novinara da obavljaju svoj posao, jezik mržnje, lažno predstavljanje, uporabu 
domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem utjecaja na birače u vrijeme izborne 
šutnje. 

6.2 Kaznena odgovornost

Ako izborno povjerenstvo smatra da je učinjeno kazneno djelo koje se odnosi na izborni pro-
ces, dužno je to djelo prijaviti mjerodavnom tužiteljstvu. Prilikom podnošenja prijave, izborno 
povjerenstvo navodi i dokaze koji su joj poznati te poduzima potrebne mjere kako bi se sačuvali 
tragovi navodno učinjenoga kaznenoga djela, predmeti kojima je ili pomoću kojih je učinjeno to 
djelo i drugi dokazi.

Pravilo Ne bis in idem

Po saznanju i ocjeni da jedan događaj istovremeno ima obilježja i kaznenoga djela i prekršaja 
(pri tome je namjera i težina posljedice mogu biti ključni elementi za kvalifikaciju povrede kao 
kaznenoga djela) neophodno je odmah dostaviti sve konkretne dokaze sukladno članku 6.8 mje-
rodavnom tužitelju u cilju donošenja naredbe o provedbi istrage ili naredbe o neprovedbi istrage. 
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Ključno je ne pokretati prekršajni postupak (ili isti prekinuti) do donošenja odluke tužitelja.
Važno je obavijestiti tužitelja kako su ispunjeni uvjeti za pokretanje prekršajnoga postupka, ali isti 
se neće pokretati do donošenja odluke tužitelja.
Mjerodavni tužitelj će nakon prijema ove obavijesti u što kraćem roku, vodeći računa o rokovima 
zastarjelosti za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka, donijeti naredbu o provedbi istrage 
ili naredbu o neprovedbi istrage.
Po dobivanju naredbe o neprovedbi istrage, ispunit će se uvjeti za pokretanje ili nastavak prekrša-
jnoga postupka. 

Važno!!!

Postupanje u kaznenim i prekršajnim predmetima u situacijama kada postoji mogućnost povre-
de načela ne bis in idem:

•	 obavijesti,  
•	 žurnost, 
•	 koordinacija/razmjena informacija između izbornih povjerenstava i mjerodavnoga 

tužitelja. 

Kazneno djelo je protupravno djelo koje je zakonom propisano kao kazneno djelo, čija su obilježja 
propisana zakonom i za koja je zakonom propisana kazneno-pravna sankcija. Kaznena odgovo-
rnost podrazumijeva uvjete koji moraju biti ispunjeni kako bi se na izvršitelja kaznenoga djela 
primijenila kaznena sankcija i čije postojanje u propisanom postupku utvrđuje sud.

Kaznena djela iz područja izbornoga prava propisana su Kaznenim zakonom BiH, Kaznenim za-
konom FBiH, Kaznenim zakonom RS i Kaznenim zakonom Brčko distrikta BiH.
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L I T E R A T U R A

Zakoni i pravilnici:

1. Izborni zakon Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 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, 37/08, 32/10, 
18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 i 51/22)

2. Odluka o raspisivanju i održavanju Općih izbora 2022. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 
27/22)

3. Naputak o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine koji će se 
održati u nedjelju 2. listopada 2022. godine  (“Službeni glasnik BiH”, broj 27/22)

4. Pravilnik o prijavi i uvjetima za ovjeru političkih subjekata za sudjelovanje na Općim izbori-
ma 2022. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/22 )

5. Pravilnik o uporabi i izradi izvoda iz Središnjeg biračkog popisa (“Službeni glasnik BiH”, 
broj: 27/22)

6. Pravilnik o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/22)
7. Pravilnik o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službe-

ni glasnik BiH”, broj: 27/22)
8. Naputak o utvrđivanju kvalifikacija, broju, obuci i razrješenju članova izbornoga povjerenstva 

osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini popisa (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/22)
9. Naputak o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (“Službeni glasnik 

BiH”, broj: 27/22)
10. Naputak o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u Bosni i Hercegov-

ini. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/22)
11. Naputak o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Središnjem iz-

bornom povjerenstvu BiH i izbornim povjerenstvima (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/22)
12. Naputak o načinu rada i izvješćivanja izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice u 

Bosni i Hercegovini 05-1-102-2-622-1/22 od 04.05.2022. godine
13. Odluka o broju članova izbornoga povjerenstva osnovne izborne jedinice (“Službeni glasnik 

BiH”, br. 27/22 i 44/22)
14. Odluka o visini naknade za rad izbornoga povjerenstva broj  07-l -07-l-1351-1 122 od 

04.08.2022. godine
15. Etički kodeks tijela za provedbu izbora (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/21)
16. Naputak o postupku ždrijebanja političkih subjekata (05-1-02-2-625-1/22 od 04.06.2022. go-

dine
17. Instrukcija o postupanju izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica s glasačkim kuti-

jama 05 -1-02-2-633-1/22 od 04.06.2022. godine
18. Odluka o načinu izrade, obliku i sadržaju, čuvanju, uporabi i uništavanju pečata kojim se 

otiskuju glasački listići na izborima u BiH broj 05-1-02-3-631-1/22 od 04.06.2022. godine

Mrežne stranice:

1.   Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba

2.   Sud Bosne i Hercegovine, www.sudbih.gov.ba

3.   Portal Pravosuđa Bosne i Hercegovine, www.pravosudje.ba
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O AUTORIMA

Dr. Suad Arnautović, doktor političkih znanosti, studirao je u Sarajevu i Zagrebu. Doktorirao je 
na Univerzitetu u Sarajevu s tezom: „Političko predstavljanje i izborni sistemi u Bosni i Hercego-
vini u XX. stoljeću“. Redovni je profesor u trajnom zvanju.

Objavio je slijedeće knjige: “Dvadeset godina Stalnog Izbornog zakona Bosne i Hercegovine“-Studija 
o razvoju izbornog prava u Bosni i Hercegovini od 2001. do 2021. godine, (koautor), Sarajevo 
2021.; „Uloga društvenih medija u izbornom procesu“ – Smjernice za izborne sudionike“, Sa-
rajevo, 2020.“;  Vodič za izbornu administraciju u svezi aktivnosti tijekom izbornog dana pod 
uvjetima izazvanim pandemijom virusa COVID-19“, (koautor),  Sarajevo 2020.; „Kontroverze 
o izborima i izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo, 2017.; „Politički sistem Bosne 
i Hercegovine“ (koautor), Sarajevo, 2010.; Političko predstavljanje i izborni sistemi u Bosni i 
Hercegovini u XX stoljeću”, Sarajevo, 2009.; “Analiza politika – Hrestomatija”, Sarajevo, 2008.; 
„Ten Years of Democratic Chaos – Electoral Processes in Bosnia and Herzegovina from 1996 to 
2006., Essays, Analyses and Comments”“, Sarajevo, 2007; “Opštine/Općine u Bosni i Hercegovi-
ni – Demografske, socijalne, ekonomske i političke činjenice, (koautor), Sarajevo, 2006.; “Lokalni 
izbori u BiH 2004. – Naučene lekcije”, (koautor), Sarajevo, 2005.; “Propedeutika političkog mar-
ketinga, razumijevanje i organiziranje uspješne izborne kampanje”, Sarajevo, 2001.; “Kampanja 
za lokalne izbore”, Sarajevo, 2000.; “Kako se branila Bosna”, Sarajevo, 1997.; “Izbori u Bosni i 
Hercegovini ‘90. - Analiza izbornog procesa”, Sarajevo, 1996. 

Sudjelovao je na više međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija i seminara o izborima i iz-
bornim procesima, na stručnom usavršavanju u području izbornoga sustava i upravljanja izbornim 
kampanjama u SAD, te u promatračkim izbornim misijama. 

Sudjelovao je na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama posvećenim financiranju 
političkih stranaka, političkom integritetu i izbornim procesima u Egiptu, Srbiji, Moldaviji, Kir-
gistanu, Francuskoj i Engleskoj. 

Također, 2007. godine završio je obuku za međunarodne izborne promatrače (STO) na OESS Ak-
ademiji u Bishkeku, Kirgistan, u organizaciji OESS/ODIHR-a. 

Završio je tečaj za izborne stručnjake na temu „Glasovanje izvan zemlje i povećanje sudjelovanje“ 
u okviru Bridge (Building resources in democracy, governance and elections) projekta u Beču, 
svibanj 2012. godine.

Po pozivu Povjerenstva za demokraciju putem prava (Venecijansko povjerenstvo) Vijeća Europe 
podnio je referat na 75. plenarnoj sjednici Venecijanskoga povjerenstva – Venecija, 13. lipnja 
2008. Isto tako, sudjelovao je na konferencijama o ulozi tijela za provedbu izbora, koje je organi-
ziralo Venecijansko povjerenstvo, održanim u Beogradu (2005.) i Londonu (2010.). 

U lipnju 2004. godine Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH dr. Arnautovića imenuje 
za člana Središnjega izbornog povjerenstva BiH. Nakon isteka prvog sedmogodišnjega mandata, 
ponovno je imenovan na tu funkciju  2011. godine, a u ožujku 2020. godine izabran je po treći 
put za člana Središnjega izbornoga povjerenstva BiH. U razdoblju siječanj 2008.- svibanj 2009. 
godine obnašao je dužnost predsjednika Središnjega izbornoga povjerenstva, a 1. travnja 2022. 
godine po drugi put je izabran za predsjednika Središnjega izbornoga povjerenstva Bosne i Her-
cegovine.

Dobitnik je međunarodne  nagrade u kategoriji „Izborni menadžment“ koja mu je dodijeljena na 
17. Međunarodnom simpoziju o izbornim pitanja održanom u siječnju  2019. godine u Akri, Gana.
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dr. Irena Hadžiabdić, Rođena je u Zenici 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Ze-
nici, a zvanje diplomiranoga pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga završila 
je postdiplomski studij u Velikoj Britaniji iz područja “Europskih politika, prava i menadžmenta”. Dok-
torsku disertaciju  pod nazivom  “Europski demokratski standardi i izborni sistem Bosne i Hercegovine” 
obranila je na Pravnom fakultetu u Zenici. 
 
Prvi radni odnos zasnovala je kao odvjetnički pripravnik, a zatim je radila u Upravno-pravnom odjelu 
Centra službi sigurnosti Zenica. Od 1997. do 2001. godine naizmjenično je radila na poslovima u Odjelu 
za izbore i Odjelu za demokratizaciju u Organizaciji za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) u Travniku 
i Zenici. 
 
Za izvršnu direktoricu ureda Međunarodne fondacije za izborne sustave (IFES ) za BiH imenovana je 
2001. godine. Aktivno je sudjelovala u osnivanju Udruge izbornih službenika u BiH (UIZBiH) čiji je os-
novni zadatak unaprjeđenje izbora u BiH i profesionalna edukacija izborne administracije. Do imenovanja 
za članicu Središnjega izbornog povjerenstva BiH (SIP BiH), bila je na poziciji izvršne direktorice ove 
udruge. 

Dugi niz godina se usavršavala u sferi izbora kroz razne vrste edukacija u zemlji i inozemstvu. Prezentirala je 
iskustva o provedbi izbora i financiranju političkih stranaka u BiH na više stručnih i znanstvenih konferencija. 
Napisala je dvije knjige,  osam publikacija i dvadeset članaka u oblasti izbora, te je bila urednik lista „Izbori“. 
 
Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine BiH prvi put je imenuje za članicu SIP-a BiH 2007. go-
dine. Ovu funkciju obavlja i u drugom mandatu, a dužnost Predsjednice SIP-a BiH je obavlja-
la u dva navrata (od siječnja 2010. do rujna 2011. godine i od siječnja 2017. do rujna 2018. go-
dine). Kao članica SIP-a BiH sudjelovala je u radu parlamentarnih interresornih radnih skupina.  

Od 2002. do 2017. godine bila je članica timova za procjenu provedbe izbora u sedamna-
est zemalja po pozivu OSCE ODIHR (Odjel za izbore Ureda za demokratske institucije i ljuds-
ka prava pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Europi), Nacionalnog demokratskog institu-
ta (NDI), Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) i drugih državnih izbornih povjerenstava.  
 
Obavljala je značajne funkcije u Europi i svijetu: predsjednica i članica Izvršnog odbora Udruge eu-
ropskih izbornih službenika (ACEEEO); predstavljala SIP BiH Odboru za nadzor i reviziju Udruge sv-
jetskih izbornih tijela (A-WEB) do listopada 2016. godine; trenutno je u drugom mandatu članica 
Odbora direktora Međunarodne fondacije za izborne sustave (IFES) sa sjedištem u Washingtonu DC. 
 
Dobitnica je više priznanja: međunarodne nagrade za izuzetna dostignuća u izbornom menadžmentu, koja 
joj je dodijeljena 2013. godine u Kuala Lumpuru, priznanje „osoba godine“ ( Večernjakov pečat za javnu 
upravu) koje joj je dodijeljeno u svibnju 2019. godine te Joe C. Baxter priznanje za izuzetnu posvećenost 
izbornom procesu koju joj je dodijelila Međunarodna fondacija za izborne sustave (IFES) u lipnju 2022. 
godine.
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