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Предговор

Драге предсједнице и предсједници,

чланице и чланови изборних комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини,

Након што је 2018. године штампан први практикум за рад изборних комисија основних изборних 
јединица у Босни и Херцеговини, изузетна нам је част и привилегија бити ауторима новог допуњеног 
и измијењеног издања за Опште изборе у БиХ 2022. године. Циљ овог приручника је да буде “при 
руци“ сваком предсједнику и члану општинске/градске изборне комисије (у даљем тексту: ОИК), 
тј. у вашем свакодневном раду на веома захтјевним пословима организације и реализације изборног 
процеса у Босни и Херцеговини. 

Дјелокруг рада и надлежности ОИК-а су јасно прописани Изборним законом БиХ и низом 
подзаконских прописа које доноси Централна изборна комисија БиХ. ОИК, такођр, усваја свој 
пословник којим прописује властите процедуралне и процесне радње. Све то захтијева од ОИК-а 
минуциозну пажњу и стриктну примјену законске норме, а нарочито код рјешавања приговора и 
доношења првостепених управних аката.

Аутори сматрају да ће овај Практикум бити од користи вама, предсједницима и члановима ОИК-а, 
као користан подсјетник за ваш свакодневни рад.

Практикум обрађује поступак избора, именовања и разрјешења изборне комисије основне изборне 
јединице, па преко надлежности изборне комисије, заштите изборног права, долази до изборног 
дана и уноса обраде и контроле изборних резултата. Кроз цијели свој садржај Практикум је 
прожет врло ефектним илустрацијама појединих изборних радњи и процеса, које помажу њиховом 
бољем и лакшем разумијевању и провођењу. Такође, врло корисно је и издвајање кратких, али 
важних напомена уз сваки сегмент Практикума. Чак се чини да би, за оне искусније из изборне 
администрације, само груписање ових кратких и важних напомена било од изузетне користи.

Напосљетку, желимо да скренемо пажњу да се електронска верзија овог Практикума може 
преузети на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba  тако ће бити 
доступна и најширем кругу оних који су заинтересовани за праћење рада ОИК-а и основне 
надлежности ових веома битних тијела за провођење избора.

У Сарајеву, август 2022. године.    

                                    АУТОРИ

                          др Ирена Хаџиабдић

                                 Проф. др Суад Арнаутовић
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ЧЛАНОВИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ДУЖНИ СУ:

•	 савјесно, стручно и одговорно обављати дужности које су им повјерене;
•	 послове вршити честито и ефикасно према професионалним стандардима;
•	 чувати углед органа којег представљају;
•	 стрпљиво, пристојно и љубазно са дужном пажњом и поштовањем  понашати се 

према грађанима у остваривању њихових права у току изборног дана и поштовати 
њихову личност, достојанство, једнакост и равноправност;

•	 бити ажурни, професионални и прецизни у испуњавању законских обавеза;
•	 изгледати и одијевати се прикладно;
•	 развијати колегијалне и коректне односе према другим члановима органа за 

спровођење избора.
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I НАДЛЕЖНОСТ, КООРДИНАЦИЈА, НАДГЛЕДАЊЕ 
И РЕГУЛИСАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА ИЗБОРНИХ 
КОМИСИЈА

Историјски посматрано, организација и провођење избора у Босни и Херцеговини утврђена 
је Анексом 3. Споразум о изборима у којем је наведено: “С циљем промовисања слободних, 
поштених и демократских избора и постављања темеља репрезентативне управе те 
осигурања постепеног постизања демократских циљева у цијелој Босни и Херцеговини, 
у складу с одговарајућим документима Организације за сигурност и сарадњу у Европи, 
Република Босна и Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска 
(“стране”) споразумјеле су се како слиједи: 

Члан I: Услови за демократске изборе

Стране су обавезне да осигурају услове за организацију слободних и поштених избора, 
посебно политички неутралан амбијент; обавезне су да штите и примјењују право тајног 
гласања без страха или застрашивања; обавезне су да осигурају слободу изражавања и 
штампе; обавезне су да омогуће и подстичу слободу удруживања (укључујући политичке 
странке); обавезне су да осигурају и слободу кретања.“

Поред наведног, одредбама члана 5. Стална изборна комисија, Анекса 3. прописано је: 
“Стране су сагласне да оснују сталну изборну комисију, која ће бити одговорна за провођење 
будућих избора у Босни и Херцеговини.“1

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у новембру 2001. године усвојила је Изборни 
закон Босне и Херцеговине којим се уређује избор чланова и делегата Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине и чланова Предсједништва Босне и Херцеговине, те 
принципе који важе за изборе на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини.2 

Законом је утврђено да је Централна изборна комисија БиХ независно тијело које подноси 
извјештај непосредно Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и чија овлаштења из 
ње произилазе. Централна изборна комисија БиХ, поред осталог, има сљедеће надлежности/
овлаштења:

•	 координише, надгледа и регулише законитост рада свих изборних комисија и 
бирачких одбора у складу са Изборним законом БиХ

•	 доноси административне прописе за провођење Изборног закона БиХ

•	 обавјештава изборну комисију или бирачки одбор или било које друго тијело 
надлежно за провођење избора да не поступају у складу с одредбама овог Закона, 
или да их крше, и надлежном тијелу налаже предузимање одговарајућих мјера

•	 обавља све друге послове утврђене законом.3

У складу са наведеним, Централна изборна комисија БиХ усклађује рад свих изборних 
комисија на начин да доноси прописе о провођењу Изборног закона БиХ, прати путем 
достављених извјештаје поступања изборних комисија, даје инструкције о специфичним 
активностима, те утврђује радње и рокове за извршење изборних радњи. Овакву надлежност 
Централне изборе комисије БиХ потврдио је и Уставни Суд Босне Херцеговине одлуком 
донесеном 26. маја 2012. године.4

1 Општи оквирни споразум за мир у Босни Херцеговини, Извор: http://www.ohr.int/?page_id=1252 
2 Члан 1.1 Изборног закона Босне и Херцеговине..
3 Ibid., Члан 2.9 
4 Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине по апелацији С. Т. (“Службени гласник БиХ“, број 63/12).
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II ПОСТУПАК ИЗБОРА, ИМЕНОВАЊА И РАЗРЈЕШЕЊА 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

2.1 Поступак јавног оглашавања упражњених позиција изборних комисија 

Чланови изборних комисија именују се путем јавног огласа. Јавни оглас расписује 
општинско/градско вијеће/скупштина општине/града у року од 60 дана прије дана истека 
мандата, а у изборној години 30 дана прије дана истека мандата члана изборне комисије, те 
га објављује у принтаним, електронским медијима или на неки други погодан начин.

Основни елементи које би требао садржавати јавни оглас су:

•	 Правна основа за расписивање јавног огласа5 
•	 Број чланова који се тражи и период на који се именују чланови изборних комисија6 
•	 Услове које треба испуњавати члан изборне комисије7

•	 Назнаку о обавезној мултиетничкој и полној заступљености8

•	 Које особе не могу бити чланови изборне комисије9

•	 Обавезна документација коју су кандидати дужни да приложе
•	 Датум затварања јавног огласа и начин доставе пријаве на јавни оглас.

Приказ радњи за именовање чланова изборних комисија

5 Члан 2.12 став (5) Изборног закона БиХ.
6 Ibid., Члан 2.12 
7 Ibid., Члан 2.2
8 Ibid., Члан 2.2 став (4) i 2.12 
9 Ibid., Члан 2.3 
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Важно!!!

У изборном периоду општинско/градско вијеће/скупштина општине/града именује 
замјенског члана изборне комисије без јавног оглашавања најкасније у року од седам 
(7) дана од престанка мандата (члана 2.15 ИЗ БиХ), а и на ово именовање потребна је 
сагласност ЦИК БиХ. 

Ако се не изврши именовање новог члана општинског изборног повјеренства у року 
од 30 дана, Централна изборна комисија БиХ може извршити именовање новог члана 
општинског изборног повјеренства.
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Примјер Јавног огласа за именовање члана изборне комисије

2.2 Рад комисије за избор 

Општинско/градско вијеће/скупштина општине/града за провођење јавног огласа именује 
комисију. Број чланова и састав комисије утврђује општинско/градско вијеће/скупштина 
општине/града водећи рачуна да обавезно именује једног члана правне струке и/или особе 
са изборним искуством те да они не учествују као кандидати у јавном огласу. 

Комисија свој рад организује у сједницама, те је обавезна донијети Пословник о раду и 
извршити избор руководства. О одржаним сједницама комисија сачињава записник.

Задатак конкурсне комисије је:
•	 по затварању јавног огласа конкурсна комисија врши преглед и класификацију 

пријава кандидата на оне које испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне 
који не испуњавају услове

•	 потом се сачињава Записник који садржи све релевантне податке за сваког кандидата 
који се јавио на јавни оглас
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•	 обавјештава писаним путем све пријављене кандидате о резултатима извршене 
класификације

•	 доставља писани позив препорученом поштом, имејлом или путем телефакс апарата 
кандидатима који испуњавају услове прописане јавним конкурсом који обавезно 
садржи датум и термин заказаног интервјуа најкасније 3 дана прије дана одржавања 
интервјуа

•	 конкурсна комисија води детаљан записник о интервјуу који, између осталог, 
обавезно садржи постављена питања и одговоре кандидата, бодовање и утврђивање 
ранг-листе кандидата

•	 конкурсна комисија поставља три питања са листе питања припремљене од стране 
Централне изборне комисије БиХ из пет различитих области изборног законодавства 
и изборног процеса и то надлежности изборних комисија и бирачких одбора, 
проведбе избора и заштите изборног права, планирања активности и буџет, етичког 
кодекса органа за провођење избора и пословника о раду изборних комисија.

•	 сваки члан конкурсне комисије оцјењује сва три одговора кандидата додјелом бодова 
од 1 до 5. Број бодова на интервјуу за сваког кандидата представља збир бодова које 
је кандидат добио од сваког члана Конкурсне комисије на интервјуу, подијељен са 
бројем чланова конкурсне комисије који су учествовали на интервјуу. 

•	 Након завршеног оцјењивања по основу интервјуа врши се преостало бодовање 
према сљедећем критеријуму:

a) стручна спрема

Стручна спрема Број бодова
Висока стручна спрема 5
Виша стручна спрема 3

Уколико су кандидати правни стручњаци са искуством у провођењу избора и/или изборни 
стручњаци, додатно се бодују и то:

Додатно бодовање Број бодова
Научно звање (мр/др) из области права 

или из области избора
мр-2

др-3
Носиоци правосудних функција 3

Положен правосудни испит 2
Присуство обукама у организацији ЦИК 

БиХ 
1

b) изборно искуство

Изборно искуство Број бодова
1.Предсједник изборне комисије                                  4                             
2.Члан изборне комисије                                 3 
3.Секретар изборне комисије                                  2 
4.Замјенски члан изборне комисије                                 2 
5.Предсједник бирачког одбора                                 2  
6.Члан/замјеник члана бирачког одбора                                 1 
Конкурсна комисија приликом бодовања кандидата по основу изборног искуства, бодује 
само једну (највишу) дужност коју је обављао.

•	 Бодовање се врши сабирањем укупног броја бодова по основу: стручне спреме, 
научног звања и изборног искуства и успјеха постигнутог на интервјуу. Укупан број 
бодова кандидата представља збир освојених бодова. 

•	 Конкурсна комисија сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху 
(укупном броју бодова) и подноси писани извјештај надлежном органу о проведеном 
поступку квалификације кандидата са приједлогом ранг-листе. 

•	 Надлежни орган, цијенећи положај кандидата на листи, доноси одлуку о именовању 
чланова изборне комисије. Уколико надлежни орган одступи од предложене ранг 
листе дужан је у својој одлуци да образложи разлоге одступања.10

10 Члан 7., 8., 9. и 10. Упутства о утврђивању квлаификација, броју, именовању, разрјешењу и обуци чланова 
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изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.
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Записник конкурсне комисије ЗКК – 1 и Записник конкурсне комисије ЗКК – 2

Записник конкурсне комисије ЗКК - 3
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2.3 Услови за именовање члана изборне комисије

Услови и критеријуми за именовања члана изборне комисије утврђени су Изборним законом 
БиХ и Упутством о утврђивању квалификација, броју, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова комисија основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.

У складу са наведним, да би особа била члан изборне комисије, потребно је да испуњава 
сљедеће опште услове:

•	 да је особа са правом гласа, 
•	 да посједује одговарајућу стручност и искуство у провођењу избора.11

Под искуством у провођењу избора подразумијева се: 

•	 чланство у изборној комисији, и 
•	 чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом у БиХ.12

11 Члан 2.2 Изборног закона БиХ и  члан 2. став (1) Упутство о утврђивању квалификација, броју,  именовању 
обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.
12 Члан 2. став (3) Упутство о утврђивању квалификација, броју,  именовању обуци и разрјешењу чланова 
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Поред општих услова члан изборне комисије мора испуњавати и посебне услове: 

•	 да има пребивалиште у општини/граду за коју се именује изборна комисија, 
•	 да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет 

Болоњског система студирања са најмање 180 ЕЦТС.

Изузетно: 

•	 у општинама које имају до 700 уписаних бирача, члан изборне комисије може бити 
лице са пребивалиштем из друге сусједне општине, уколико у општини за коју се 
именује изборна комисија нема пријављених кандидата који испуњавају услове 
тражене јавним огласом, а ради примјене члана 2.14 став (1) Изборног закона БиХ, 
водећи рачуна о посљедњем попису становништва

•	 члан изборне комисије може бити лице које има VII /1 степен стручне спреме, 
завршен Правни факултет, односно завршен Правни факултет Болоњског система 
студирања с најмање 180 ЕЦТС

•	 члан изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно 
VI степен стручне спреме уколико се ради о општини која има мање од 2.000 
бирача уписаних у Централни бирачки списак или се ради о поновном избору 
(реименовању) члана изборне комисије, односно ако је потребно испоштовати 
одредбе члана 2.14 став (1) Изборног закона БиХ.13

Важно!!!

Члан изборне комисије не може бити особа:

•	 која се не може кандидовати у смислу одредаба чланова 1.6, 1.7 и 1.7а овог закона;
•	 која је члан највишег извршно-политичког тијела политичке странке или коалиције 

(предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или 
главног одбора);

•	 која је носилац изабраног мандата или је члан извршног тијела власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. овог Закона;

•	 која је кандидат за изборе за било који ниво власти и 
•	 којој је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона 

или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири (4) године, рачунајући 
од дана правоснажности одлуке.

•	 Централна изборна комисија БиХ одлучује да ли тежина повреде или лична 
одговорност чине особу неподобном да буде члан изборне комисије.14 

Поред наведених услова које треба испуњавати члан изборне комисије, општинско вијеће/
скупштина општине приликом именовања члана изборне комисије води рачуна о два 
аспекта која се односе на састав комисије15:

•	 састав изборне комисије је мултиетничан;
•	 у саставу изборне комисије настојаће се осигурати равноправна заступљеност 

полова. 

изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.
13 Члан 3. ст. (1)  и (2) Упутство о утврђивању квалификација, броју,  именовању обуци и разрјешењу 
чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.
14 Члан 2.3 Изборног закона БиХ
15 Ibid., Члан 2.14. 
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УПИТНИК О ПОДАЦИМА 

КАНДИДАТА-ИМЕНОВАНОГ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНА/ГРАД  ______________________________________________________________

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ-ИМЕНОВАНОМ ЧЛАНУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Име и презиме: ЈМБ:

Пребивалиште:  Л.К.број:

Контакт телефон:  

Национална припадност:

Степен стручне спреме:           ВШС     ВСС                   (заокружити одговарајући одговор)             

Занимање:

Тренутно запослење:

Обавља послове:

Подаци о изборном искуству:

Достављена својеручно потписана изјава да кандидат-именовани

члан није обухваћен одредбом члана 2.3 Изборног закона БиХ, 

овјерену од стране надлежног органа:        

                                                                                          ДА НЕ  (заокружити одговарајући одговор)

Достављена својеручно потписана и овјерена изјава 

кандидата-именованог члана о националном изјашњењу 

са посљедњег пописа становништва у Босни и Херцеговини:    

                                                                                           ДА  НЕ (заокружити одговарајући одговор)
НАПОМЕНА:            

       М.П.                                         ______________________________________________

                                                        Овјерава предсједник СО/СГ/ предсједавајући ОВ/ГВ

Упитник о подацима кандидата – именованог члана изборне комисије
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2.4 Надлежности Централне изборне комисије БиХ у поступку именовања 

Именовање чланова изборних комисија врши општинско/градско вијеће/скупштина општине/
града уз сагласност Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.16 Након провођења 
процедуре јавног оглашавања, те доношења одлуке/рјешења, комплетна документација 
о провођењу поступка избора члана изборне комисије доставља се Централној изборној 
комисији Босне и Херцеговине на давање сагласности.

Обавезна документација која се доставља Централној изборној комисији БиХ:

•	 одлуку о именовању члана/чланова изборне комисије,
•	 упитник о подацима кандидата - именованог члана изборне комисије 
•	 доказ о стручној спреми кандидата - именованог члана изборне комисије, односно 

овјерену диплому о стеченој стручној спреми,
•	 доказ о изборном искуству кандидата у смислу који мора садржавати податке о 

називу изборне комисије и мандатном периоду,  односно врсти и години избора и 
називу бирачког мјеста, у којем је именовани кандидат био члан бирачког одбора, те 
податак да је именовани кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао 
ову дужност,

•	 доказ о научном звању и/или положеном правосудном испиту и/или о носиоцу 
правосудне функције и/или присуству обукама у организацији Централне изборне 
комисија БиХ, уколико је кандидат додатно бодован,

•	 образац ПБА-3 о пребивалишту именованог члана изборне комисије (не старији  од 
три  мјесеца, од дана издавања од  стране надлежног органа),

•	 изјаву о националном изјашњењу кандидата–именованог члана изборне комисије са 
посљедњег пописа становништва у Босни и Херцеговини, својеручно потписану и 
овјерену код надлежног органа,

•	 изјаву именованог члана изборне комисије да није обухваћен одредбама члана 2.3 
Изборног закона БиХ, својеручно потписану и овјерену од стране надлежног органа  
и

•	 акте који се односе на објављивање јавног огласа и рад конкурсне комисије (одлука 
о расписивању јавног огласа, рјешење о именовању конкурсне комисије, јавни оглас, 
доказ о објављивању јавног огласа, записнике са састанака конкурсне комисије 
(Записник 1, Записник 2 и Записник 3), извјештај о извршеној класификацији 
кандидата и ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху (укупном броју 
бодова)17 .

Важно!!!

•	 Одлуку о именовању доноси општинско/градско вијеће/скупштина општине/града 
уз сагласност Централне изборне комисије БиХ.

•	 Мандат члана изборне комисије почиње тећи од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на одлуку/рјешење о именовању.

•	 Уколико општинско вијеће/скупштина општине не изврше именовање члана 
изборне комисије у року од 30 дана, Централна изборна комисија БиХ може 
извршити именовање новог члана изборне комисије.

•	 Предсједник градског/општинског вијећа, односно скупштине града/општине 
није овлаштен за подношење жалбе на одлуку о давању/недавању сугласности од 
стране Централне изборне комисије БиХ.

16 Ibid., Члан 2.12 став (5).
17 Члан 12. Упутство о утврђивању квалификација, броју,  именовању обуци и разрјешењу чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини..
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СУДСКА ПРАКСА:

Одбијање сагласности Централне изборне комисије БиХ на именовање члана Изборне 
комисије. 

За члана Изборне комисије не може бити именовано лице које је кандидат за изборе за 
било који ниво власти. 

Из образложења: 

Апелационо вијеће сматра да је одредба члана 2.3. став 1. тачка 4. Изборног закона БиХ 
потпуно јасна и прецизна, и да не ограничава своју примјену на изборни период у смислу 
одредбе члана 1.1а став 1. тачка 12. Изборног закона БиХ, као што сматра жалитељ. 
Наведена одредба прописује да за члана изборне комисије не може бити именовано лице 
које је кандидат за изборе за било који ниво власти. Неспорно је да се Н.К. налазио на 
кандидатској листи у својству кандидата у име политичког субјекта С. Р. С. на Локалним 
изборима 2012. године, за Скупштину општине П., као и да је наведену листу овјерила 
Централна изборна комисија БиХ. Након извршене овјере кандидатских листа, у смислу 
одредбе члана 4.21 став 4. Изборног закона БиХ, политичка странка, коалиција или листа 
независних кандидата не могу мијењати кандидатску листу све до истека мандата тијела. 
То из разлога што ако мандат кандидата са листе политичке странке престане у складу са 
чланом 1.10 Изборног закона, мандат се додјељује сљедећем кандидату у складу са чланом 
13.5. став 4. Изборног закона, а све у циљу осигурања континуитета рада тијела власти у 
случају престанка мандата изабраном носиоцу мандата. Стога и не стоји тврдња жалитеља 
да је својом изјавом да се више није кандидовао на изборима, и да се унапријед одрекао 
могућности да буде одборник, изразио свој став да одустаје од кандидатуре за одборника, 
јер је таква изјава ирелевантна. Овакав став је апелационо одјељење већ раније заузело у 
предметима: С1 3 Иж 019595 15 Иж по жалби СО Љ., С1 3 Иж 013180 13 Иж донесеним по 
жалби Г. Д., те број С1 3 Иж 013785 13 Иж донесеним по жалби О. В. и Општинског вијећа 
З. о недавању сагласности на именовање чланова изборне комисије. 

(Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 019745 15 Иж од 12. 10. 
2015. године)18 

СУДСКА ПРАКСА:

Овлаштење за подношење жалбе на одлуку о давању/недавању сагласности од стране 
Централне изборне комисије БиХ.

Из образложења:

Наиме, из стања списа произлази да је жалбу поднио предсједник Скупштине града 
приједор М.Д. који је према члану 45. став 1 Статута града Приједора овлаштен да заступа 
и представља Скупштину града. Међутим, имајући у виду надлежности Скупштине града 
прописане чланом 39 Статута, произлази да је Предсједник у име Скупштине подношењем 
жалбе на Одлуку Централне изборне комисије БиХ предузео радње изван дјелокруга 
надлежности саме Скупштине.

Како предузимање радње изјављивања жалбе од стране Скупштине града Приједора не 
произлази из Статута, те како уз жалбу није приложен акт Скупштине града Приједора из 
коејг би се могло утврдити да је на сједници одлучивано о покретању жалбеног поступка 
против побијане одлуке Центрлане изборне комисије БиХ, то произлази да је жалба 
изјављена од неовлаштеног лица.

 (Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 042093 2 Иж од 
24.01.2022.. године)

18 Билтен судске праксе 5/2015.
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СУДСКА ПРАКСА:

Именовање члана изборне комисије основне изборне јединице од стране Централне 
изборне комисије БиХ.

Из образложења:

„...Како именовање новог члана општинске изборне комисије није извршила Скупштина 
општине Источни Мостар, то је именовање новог члана ОИК Источни Мостар извршила 
ЦИК БиХ примјеном одредбе члана 2.14 став 3. Изборног закона БиХ. Приликом доношења 
жалбене одлуке, ЦИК-а БиХ је посебно цијенила да су започеле активности на провођењу 
Локалних избора 2020. године, што подразумијева између осталог именовање чланова 
и предсједника изборних комисија основних изборних јединица, у изборним комисијама у 
којима нису именовани предсједници односно чланови, као и да изборна комисија мора 
радити у пуном саставу у циљу успјешног окончања провођења Локалних избора 2020.
године…”

(Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 035910 20 Иж од 
26.05.2020. године)

СУДСКА ПРАКСА:

Сукоб интереса Комисије за избор

Из образложења:

Основано се жалбом указује на неправилнсоти учиењне од стране Повјеренства које је 
проводило процедуру за избор члана Градског изборног повјеренства Ливно учињене на 
начин да је у саставу истог као члан учествовала И.К., сестра изабране чланице С.П., 
која се није изузела приликом гласања, чиме је изравно дошло до сукоба и повреде псотупка 
избора.

ЦИК погрешно сматра да испитивање чињеница истакнутих у жалби, а које се односе на 
сродство, није у надлежности ЦИК-а.

Управо супротно, ова надлежност произлази из одредбе члана 2.9 став 1 17 Изборног 
закона БиХ, којом су дата сва овлаштења ЦИК-у за провођење, надгледање и испитивање 
законитости рада свих изборних комисија.

Чланом 2.1 став (2) Изборног Закона БиХ је прописано да су Изборне комисије и 
бирачки одбори независни и непристрасни у свом раду те да члан изборне комисије неће 
учествовати у доношењу одлуке када тај члан или члан њене уже породице има лични или 
финансијски интерес, или ако постоји други сукоб интереса, који може довести у сумњу 
његову способност да дјелује непристрасно. 

Ова чињеница је сама по себи довољна да доведе у питање правилност и законитост 
побијене одлуке, чак и у случају када су испоштоване процедуре прописане Упутством 
о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије, из разлога што доводи у питање непристрасност у раду изабране комисије. Ово 
тим прије што је изабрана комисија имала могућност да ради и одлучује и у непотпуном 
саставу, како је то прописано Пословником о раду Општинског вијећа Ливно, а 
истовремено, чланица комисије, сестра изабраног кандидата, је пропустила да затражи 
своје изузеће у раду комисије, а што додатно указује на неправилности у раду исте и 
пристрасности у њеном одлучивању.

(Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 036869 20 Иж од 
18.09.2020. године)
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СУДСКА ПРАКСА:

Примјена одредаба члана 2.14 Изборног закона БиХ која се односи на мултиетничност 
Комисије

Из образложења:

Правилан је закључак Централне изборне комисије БиХ да жалитељ оваквим начином 
изјашњавања о припаднсоти конститутивном народу или групи осталих код именовања 
чланова изборних комисја користи као основ за остваривање права на именовану функцију, 
те да промјеном изјашњења о националној припадности у истом псотупку именовања 
члана изборне комисије одузима права другим кандидатима те да је Централна изборна 
комисија БиХ дужна онемогућити злоупотребу. То се потврђује и наводима жалитеља 
„да се на посљедњем попису изјаснила као Бошњакиња, а након одређеног времена 
промијенила своје национално изјашњење, те се изјашњава као Хрватица, те се сматра 
да то нити једним прописом није забрањено.

Наведено изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих код 
именовања чланова изборних комисија користи се као основ за остваривање права на 
иемновану функцију.

Начело законитости је основно правно начело на које сваки орган који одлучује мора да 
пази, што је ЦИК БиХ доношењем побијане одлуике учинила, јер је промјеном националног 
изјашњења дошло до злоупотребе права у корист једног лица и на штету других и то 
кршењем изборног закона из чијих одредаба недвосмислено произлази воља законодавца 
приликом опрједјељивања за наведено зкаонско рјешење.

(Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 041895 21 Иж од 
22.12.2021. године)

2.5 Поступак разрјешења члана изборне комисије 

Члану изборне комисије престаје мандат у случају да: истекне законски рок на који је 
именован, поднесе оставку, умре, буде спријечен да обавља функцију, не може обављати 
функцију због неспојивости дужности или буде смијењен са дужности члана изборне 
комисије.

 
У случају разрјешења чланова изборних комисија, општинско вијеће/скупштина општине 
прибавља претходну сагласност од Централне изборне комисије БиХ.19 

Када је члан изборне комисије дуже одсутан из оправданих разлога (болест, школовање, 
стручно усавршавање и др.), члан се не разрјешава, већ се на његово мјесто именује 
замјенски члан изборне комисије.20

Ако члану изборне комисије мандат истиче у изборном периоду, мандат се продужава до 
потврђивања резултата избора. Мандат замјенског члана траје до повратка редовног члана 
изборне комисије.21

19 Члан 2.16 став (1) Изборног закона БиХ.
20 Ibid., Члан 2.16 став (2) 
21 Ibid., Члан 2.15 став (4) 
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СУДКСА ПРАКСА:

Разрјешење члана изборне комисије основне изборне јединице од стране Централне 
изборне комисије БиХ.

Из образложења:

„.. Одредба члана 2.16 став 1 Изборног закона прописује да уколико је члан општинске 
изборне комисије дуже неоправдано одсутан, онемогућава рад комисије или крши одредбе 
овог закона или друге прописе, општинско вијеће ће уз претходну сагласност Централне 
изборне комисије односно Централна изборна комисија БиХ може смијенити овог члана. 
У цитираној одредби дато је овлаштење Централној изборној комисији за покретање 
поступка смјене члана општинске комисије, што би спадало у дјелокруг послова из 
члана 2. став 1 тачка 17 Изборног закона. Указивање жалбе на одредбе члана 2.12 став 
6 Изборног закона која прописује да чланове општинске изборне комисије разрјешава 
општинско вијеће уз сагласност ЦИК-а нема значаја. Ово из разлога, јер је цитирани закон 
за случај онемогућавања рада комисије, поред општинског вијећа, прописао и могућност 
поступања Централне изборне комисије БиХ…”

(Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 036868 20 Иж од 18.09.2020. 
године и С1 3 Иж 036869 20 Иж од 18.09.2020. године)

СУДСКА ПРАКСА:

Разрјешење члана изборне комисије основне изборне јединице од стране Централне 
изборне комисије БиХ.

Из образложења:

„...По схватању суда све наведено указује да су избором Д.К. М.В. у чланство Општинског 
одбора СНСД Босанско Грахово нарушени принципи рада Општинске изборне 
комисије Босанско Грахово из члана 2.1 сзав (2) Изборног закона БиХ (независност и 
непристрасност) као и одлучивања на начин утврђен одредбом члана 2.18 став (1) 
Изборног закона БиХ, с обзиром на то да Општинска изборна комисија Босанско Грахово 
броји укупно три члана, а да се одлуке доносе натполовичном већином од укупног броја 
чланова. 

Ово посебно, имајући у виду чињеницу да су два члана (од укупно три) Општинске 
изборне комисије Босанско Грахово чланови Општинског одбора XY Босанско Грахово, 
те да њихова независност и непристрасност може бити озбиљно доведена у питање 
у ситуацији када општинска изборна комисија буде морала одлучивати о питањима 
која су од значаја и интереса за политичку странку XY Босанско Грахово. Дакле, када 
наведена два члана дођу у ситуацију да због личног интереса или сукоба интереса 
(интереси политичког субјекта и лични интереси) не могу учествовати у доношењу 
одлука, Општинска избона комисија би била онемогућена да доноси одлуке са само 
једним чланом, што би могло паралисати цјелокупни изборни процес у овој основној 
изборној јединици. 

Такође, и по схватању суда, доказано присуство наведених чланова општинске изборне 
комисије активностима политичке странке XY Босанско Грахово у изборном периоду, 
доводи у сумњу њихову независност и непристрасност у одлучивању Општинске изборне 
комисије...“

(Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 036869 20 Иж од 
18.09.2020. године)
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СУДСКА ПРАКСА:

Примјена посљедњег пописа становништва у погледу националне структуре општине 

Из образложења:

„...Наиме, наведена одредба прописује између осталог да је састав изборне комисије 
мултиетничан тако да одражава заступљенсот конститутивних народа, укључујући и остале 
у изборној јединици за коју се орган надлежан за провођење избора оснива, водећи рачуна 
о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу. Према резултатима 
посљедњег пописа становништва у БиХ из 2013. године (Службени гласник БиХ број 60/16), 
стуктура становништва у општини Велика Кладуша је сљедећа: од укупног броја становника 
40.419, Бошњака има 32.561 односно 80,56%, Хрвата 636 или 1,56%, Срба 146 или 0,36% и Остали 
6.407 или 15,85%. Дакле, ако би се дала сагласност на именовање Д.Ћ и Ф.Ч (обоје се изјаснили 
као Бошњаци) тада би састав ОИК Велика Кладуша био једнонационалан, што је противно 
одредби члана 2.14 Изборног закона БиХ. 

(Рјешење вијећа Апелационог одјељења Суда БиХ, број: С1 3 Иж 027932 18 Иж од 
20.02.2018. године)
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III НАДЛЕЖНОСТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

3.1 Организација рада изборне комисије и поступак одлучивања 

Изборне комисије у свом раду морају се придржавати принципа независности и 
непристраности.22 Предсједник и чланови изборне комисије ће, посебном одлуком, у циљу 
ефикасног и благовременог обављања свих послова из законом утврђене надлежности, 
извршити интерну расподјелу задужења, на начин да се осигура ефикасно и законито 
извршавање свих обавеза из надлежности изборне комисије.

За  административно-техничке послове изборна комисија може имати секретара изборне 
комисије23.

Начин и организацију рада изборна комисија уређује Пословником о раду изборних 
комисија.

Пословник о раду обавезно садржи:

•	 начин сазивања сједнице, предсједавање сједницом
•	 утврђивање дневног реда за сједницу
•	 начин одлучивања и доношења одлука на сједници
•	 одржавање реда на сједници
•	 вођење записника са сједнице и начин њиховог достављања члановима изборне 

комисије, чување службених материјала изборне комисије и начин њиховог 
архивирања и 

•	 сва друга питања у вези са осигурањем ефикасног и законитог рада изборне 
комисије.24 

Рад изборне комисије организује се кроз сједнице. Сједнице изборних комисија су јавне, а 
јавност рада комисија осигурава се кроз:

•	 обавјештавањем јавности о одржавању сједнице изборне комисије, на веб 
страници изборне комисије или општине,

•	 омогућавањем акредитованим посматрачима праћење рада и посматрање свих 
других активности изборне комисије, осим ако изборна комисија, у интересу 
морала, јавног реда или националне сигурности у демократском друштву или у 
другим случајевима утврђеним Пословником о раду изборне комисије, одлучи 
другачије,

•	 давањем саопштења о активностима изборне комисије,
•	 давањем обавјештења о току поступка,
•	 одржавањем конференција за јавност,
•	 омогућавањем посматрачима политичких субјеката, удружењима грађана и 

међународним посматрачима да присуствују сједницама изборне комисије, да 
посматрају друге активности изборне комисије, као и да имају приступ свим 

22 Члан 2.1 став (2) Изборног закона БиХ.
23 Члан 2. Упутство о начину извјештавања изборне комисије основне изборне јединице.
24 Члан 3. Упутство о начину рада и извјештавања изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини. 
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релевантним документима у складу са законом, осим ако изборна комисија, 
у интересу морала, јавног реда или националне сигурности у демократском 
друштву или у другим случајевима утврђеним Пословником о раду изборне 
комисије, одлучи другачије и

•	 објављивањем донесених одлука, путем веб странице изборне комисије или 
веб странице општине и/или огласне табле општине или на други начин који 
одреди изборна комисија.

У циљу организације изборних активности, изборне комисије доносе Акциони план који 
садржи обавезно податке: активност/задатак, одговорност, временски оквир, ресурсе, 
сарадњу, комуникацију и непоходна средства.

Примјер Акционог плана

Писана кореспонденција и достава докумената између Централне изборне комисије БиХ и 
изборне комисије основне изборне јединице врши се искључиво путем службеног имејла 
који је за наведене потребе успоставила Централна изборна комисија БиХ за сваку изборну 
комисију (имејл адреса у формату„“код основне изборне јединице@oik.izbori.ba“), а 
изузетно по потреби поштанском доставом.

Изборна комисија основне изборне јединице у БиХ обавезна је осигурати редовну провјеру 
пристигле поште на службеној е-маил адреси, у неизборном периоду најмање једном током 
радног дана, а у изборном периоду непрекидно, у складу са изборним активностима. 25

Централна изборна комисија БиХ методом случајног узорка, као и у случају оправданих 
разлога, у свакој календарској години извршава непосредан увид у рад са документацијом 
и архивом одређеног броја изборних комисија основне изборне јединице у БиХ, и о томе 
сачињава извјештај.26

Изборна комисија је обавезна до 31.01. текуће године доставити Централној изборној 
комисији БиХ извјештај о раду, за претходну годину и најмање једном мјесечно извјештавати 
Централну изборну комисију БиХ према обрасцу (МИОРОИЈ) електронским путем.27

25 Члан 8. Упутства о о начину извјештавања изборне комисије основне изборне јединице.
26 Ibid, члан 7. i 8.
27 Ibid, члан 5.
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Мјесечни извјештај о раду изборне комисије основне изборне јединице

1. Назив изборне комисије која подноси извјештај:_________________________

2. Презиме и име особе која попуњава извјештај:_________________________

3. Функција особе у изборној комисији:
а. Предсједник изборне комисије
б. Члан изборне комисије

ц. Секретар изборне комисије

4. Извјештајни период за мјесец/година______________________________   

5. Да ли сте примили надокнаду за свој рад у претходном мјесецу?
а. Да
б. Не

ц. Дјелимично

6. Висина надокнаде за рад у изборној комисији (навести висину износа)
а. Предсједник ИК   
б. Члан ИК   
ц. Секретар ИК   

д. Остало   

7. Да ли изборна комисија има материјално-техничку подршку органа општине?
а. Да
б. Не

ц. Дјелимично (навести која врста подршке је изостала)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Колико сте одржали сједница изборне комисије у току претходног мјесеца?

а. Једну сједницу

б. Више сједница (Ако је одговор б. навести број сједница)   

ц. Није одржана сједница (навести разлог неодржавања сједнице)

9. Да ли су сви чланови изборне комисије присуствовали сједници?
а. Да

б. Не
(уколико је одговор НЕ потребно је навести који члан није присуствовао сједници и разлог)
                  Име и презиме_______________________________________________________ 

                   Разлог ако је познат:.   ___________________________________________

10. Навести битна дешавања у извјештајном периоду (одлуке, постигнућа и проблеме)

Образац (МИОРОИЈ)

Образац (МИОРОИЈ) Мјесечни извјештај о раду изборне комисије основне изборне јединице28

28 Ibid., Члан 2. 
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Важно!!!

Изборна комисија одлуке доноси натполовичном већином од укупног броја чланова.29

 

Члан изборне комисије неће учествовати у доношењу одлуке када тај члан или члан 
његове уже породице има лични или финансијски интерес, или ако постоји сукоб 
интереса који може довести у сумњу његову способност да дјелује непристрасно.30

Документацију која настане током рада изборне комисије потребно је чувати у складу са 
прописима којим је регулисана ова материја.31

Изборна комисија трајно чува сљедећу документацију:

•	 Рјешења о именовању бирачких одбора
•	 Евиденција о именовању чланова бирачких одбора
•	 Евиденције о издатим сертификатима за успјешну провјеру знања
•	 Књигу протокола
•	 Записнике са сједница изборне комисије.

3.2 Надлежности изборне комисије 

Надлежности изборне комисије утврђене су Изборним законом и другим прописима које је 
донијела Централна изборна комисија БиХ.

Основне  надлежности изборних комисија су:

•	 излагање привремених бирачких спискова
•	 одређивање бирачких мјеста
•	 именовања и обука чланова бирачког одбора
•	 сигурност и достава бирачким одборима изборног материјала за гласање
•	 обавјештавање бирача о свим информацијама неопходним за провођење избора, у 

складу са прописима Централне изборне комисије БиХ
•	 одговорна је за уређење бирачког мјеста и друге техничке припреме за изборе
•	 одговорна је за правилно бројање гласачких листића на бирачким мјестима и у 

општинским центрима за бројање
•	 обједињује резултате избора са свих бирачких мјеста у општини/граду и достављање 

Централној изборној комисији БиХ и
•	 други послови у складу са законом и прописима Централне изборне комисије БиХ.32

29 Члан 2.18 Изборног закона БиХ
30 Ibid., Члан 2.13. 
31 Члан 7. Упутство о начину рада и извјештавања изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини.
32 Члан 2.13 Изборног закона БиХ.
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3.3 Финансирање изборне комисије 

Средства за провођење избора су средства за материјалне трошкове и средства за накнаде 
за рад органа за провођење избора.

Средства за материјалне трошкове су средства за осигурање вршења овлаштења општинских 
изборних комисија из члана 2.13 и Одлуке Централне изборне комисије БиХ, док су средства 
за накнаде за рад органа за провођење избора, средства утврђена у члану 2.12 став (9) и 
члану 2.19 става (16) и (17)  Изборног закона Босне и Херцеговине. 

Важно!!!

•	 Сви органи власти на свим нивоима и званичници у Босни и Херцеговини и 
дипломатско-конзуларним представништвима БиХ обавезни су помагати 
органима надлежним за провођење избора.33 

•	 У буџету општине/града осигуравају се средства за вршење овлаштења изборних 
комисија.

•	 Средствима за вршење овлаштења и проведбу избора самостално располаже у 
оквиру одобреног буџета изборна комисија.

•	 Средства за проведбу избора морају се осигурати у року од 15 дана од дана 
доношења одлуке Централне изборне комсије БиХ34.

•	 У случају да прорачун за фискалну годину у којој се одржавају избори није 
усвојен, надлежне институције осигуравају средства за вријеме привременог 
финанцирања, било из пренесених средстава акумулираног вишка прихода 
преосталог након покрића расхода из претходних фискалних година, из 
средстава текућих причува или средстава из било којег другог извора или 
категорије прихода35

Чланови изборне комисије  основне изборне јединице  имају право на сталну мјесечну 
накнаду за свој рад, у висини од 30% исплаћеног паушала одборника односно вијећника у 
тој основној изборној јединици у неизборном периоду, док у изборном периоду имају право 
на  мјесечну накнаду у висини 100 % исплаћеног паушала одборника односно вијећника у тој 
основној изборној јединици

Чланови изборне комисије основне изборне јединице која нема утврђену накнаду за рад 
одборника односно вијећника у виду паушала или уколико накнада за рад одборника 
односно вијећника није утврђена у фиксном мјесечном износу, него је везана за дужност 
коју вијећник односно одборник обавља у општинском вијећу, скупштини општине или 
градском вијећу, скупштини града односно њиховим радним тијелима, као и за број одржаних 
сједница, имају право на сталну мјесечну накнаду у неизборном периоду у висини од:

33 Ibid., Члан 2.1 став (3).
34 Ibid., Члан 1.2a
35 Ibid., Члан 1.2 i 1.2 a. 
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•	 90,00 КМ у основним изборним јединицама  у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано до 5.000 бирача,

•	 150,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано до 20.000 бирача,

•	 210,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано до 50.000 бирача,

•	 270,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка уписано до 100.000 бирача и

•	 350,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка уписано преко 100.000 бирача.

У изборном периоду та накнада износи:

•	 300,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано до 5.000 бирача,

•	  500,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано до 20.000 бирача,

•	  700,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано до 50.000 бирача,

•	  900,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано до 100.000 бирача и

•	 1.100,00 КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног 
бирачког списка  уписано преко 100.000 бирача.

Члановима изборне комисије исплаћује се утврђена накнада у износима и према броју 
уписаних бирача за ту основну изборну јединицу, уколико је то за њих повољније и 
уколико је могуће осигурати средства у буџету основних изборних јединица за текућу 
фискалну годину. Надлежни орган утврђује висину накнаде за чланове изборне комисије 
за сваку фискалну годину, с обзиром на промјене висине паушала вијећника/одборника, 
број уписаних бирача за ту основну изборну јединицу и расположива средства општина/
градова.36

За потребе благовременог планирања и обезбјеђења средстава у буџету, изборна комисија 
сачињава Финансијски план и доставља га надлежном органу на усвајања.

У случају да општина/град не може обезбиједити средства, ентитети, кантони дужни су 
осигурати недостајућа средства.37

36 Члан 1. и 2. Одлука о висини наканде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини
37 Изборни закон БиХ, Члан 1.2 а став (2).
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Примјер финансијског плана 
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3.4  Излагање Привремених бирачких спискова 

Централна изборна комисија БиХ са стањем на дан расписивања избора сачињава изводе 
из Централног бирачког списка, који се достављају изборним комисијама и Центрима за 
бирачки списак, а који се излажу на увид јавности у периоду од 120-ог до 90-ог дана прије 
дана одржавања избора у сврху израде коначних извода из Централног бирачког списка. 
Извод се израђује у електронској верзији, по основним изборним јединицама и бирачким 
мјестима са претходних избора и не садржи податке о јединственом матичном броју и 
адреси бирача.

Изборне комисије дужне су изложити изводе из Централног бирачког списка како би 
држављани БиХ с бирачким правом имали приступ истима и могли провјерити и извршити 
исправку или допуну својих података код надлежног органа. Такође, дужне су на погодан 
начин обавијестити бираче да се извод из Централног бирачког списка налази у Центру 
за бирачки списак, мјесним заједницама и другим погодним мјестима утврђеним планом 
излагања Привременог бирачког списка, како би могли провјерити и извршити исправку 
или допуну својих података код надлежног органа и опредијелити се за бирачку опцију 
(општина, односно мјесто гласања и начин гласања - лично или у одсуству).  

Уз извод Централна изборна комисија БиХ доставља изборним комисијама и образац 
захтјева којим расељено лице има могућност да одабере бирачку опцију одређену чланом 
20.8 Изборног закона БиХ. Изборне комисије примају захтјев од расељеног лица, а и 
достављају га Централној изборној комисији БиХ у електронској форми ради ажурирања 
извода из Централног бирачког списка за расељена лица. 

Изборне комисије доносе план излагања извода. Овај план обухвата начин обавјештавања 
јавности о трајању излагања овог извода и мјестима на којима ће изводи из Централног 
бирачког списка бити изложени, односно доступни, као и начин обавјештавања расељених 
лица о евентуалној промјени бирачке опције у центру за бирачки списак. Изборне комисије 
путем плана осигуравају свим заинтересованим лицима приступ како би могли провјерити 
податке у изводу из Централног бирачког списка, те извршити њихову исправку код 
надлежног органа. Излагање извода из Централног бирачког списка траје 30 дана. 38

38 Ibid, Члан 18.
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ОПШТИНА РИБНИК

Општинска изборна комисија

Број: 02-03-29/22.годину.

Датум: 30.05.2022 године

На основу члана 16.17.18 Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачког 
списка („Службени Гласник БиХ“ 27/22) Општинска изборна комисија општине Рибник, је 
30.05.2022. године, донијела је

П Л А Н

Излагања Извода из привременог централног бирачког списка Вријеме излагања трајаће 
30 дана почев од 04.06.2022 до 04.07.2022 године.

БИРАЧКО МЈЕСТО МЈЕСТО ИЗЛАГАЊА НАЧИН ИЗЛАГАЊА
 
061Б001 Рибник

Зграда СО Рибник Шалтер сала и центар за бир.списак
 Соба бр.28 зграда општине

061Б002 Бусије Кућа-локал код Рисовић Ђоке Задужена особа – Рисовић Ђоко
061Б003 Црквено Зграда ШГ Рибник - РЈ Црквено Огласна плоча
061Б004 Доњи 
Врбљани

Зграда МЗ Врбљани Задужена особа –запослени у МЗ

061Б005 Горњи 
Врбљани

СТР“ЗОРА“ код Јокића Задужена особа Јокић Неђо

061Б006 Слатина ОШ „Д. Максимовић“ Слатина Огласна плоча
 
061Б007 Растока

ТР „Врачар“ Растока Задужена особа – особа у објекту
ТР „Воденица“ Растока Задужена особа – особа у објекту

061Б008 Превија Зграда МЗ Превија Задужена особа – запослени у МЗ
061Б016 Доњи 
Рибник

ТР „Љубо“ Доњи Рибник Задужена особа – Тодоровић Млађен

 
061Б009 Заблеће

УР „Савић“ Доње Заблеће Задужена особа – запослени
Г.Заблеће-Мјесна заједница Огласна табла

061Б010 Горња 
Превија

ТР-Брацо- Горња Превија Задужена особа – Ћирић Гојко

061Б011 Чађавица УР „Папилон“ Чађавица Задужена особа – Малешевић Бошко
061Б012 Ситница Зграда МЗ Ситница Задужена особа – запослени у МЗ
061Б013 Бунареви Кућа-локал Кочић Мирко Задужена особа – Кочић Мирко
061Б014 Доње 
Ратково

Мјесна заједница Огласна табла

 
Све уочене неправилности у списковима требају се доставити у Центар за бирачки списак 
у згради општине соба бр.28, лично или путем задужене особе.
Бирачи који се не налазе на изложеном списку, а посједују одговарајућа идентификациона 
документа (ЦИП-сову личну карту) могу се обратити у Центар за бирачки списк у згради 
општине соба бр.28
Рад центра је сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.
За сва бирачка мјеста на подручју општине, провјера регистрације бирача, може се извршити 
у центру за регистрацију бирача, који се налази у згради СО Рибник, канцеларија број 28. 
или на телефон број 050/431-022.
Особе које су се регистровале као расељена лица се не налазе на прив.бирачком списку, 
исти своју бирачку опцију могу провјерити у центру за бирачки списак.
ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-е

Слика  4. План излагања извода из Привременог бирачког списка
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3.5 Одређивање бирачких мјеста, подјела бирачких мјеста

Изборна комисија на прописаном обрасцу доноси одлуку о одређивању бирачких мјеста 
најкасније 65 дана прије одржавање избора39. 

Поступак одређивања бирачких мјеста врши се у складу са Упутством о врстама, начину и 
роковима за одређивање бирачких мјеста40  и он обухвата:

•	 прелиминарно распоређивање улица на бирачка мјеста 
•	 коначно утврђивање бирачких мјеста
•	 доношење одлуке о одређеним бирачким мјестима и
•	 одређивање локација бирачких мјеста.

Изборне комисије, у правилу, формирају три типа бирачких мјеста, и то: 

•	 редовна бирачка мјеста, на којим бирачко право остварују бирачи који гласају за 
основну изборну јединицу тренутног пребивалишта/боравишта; 

•	 бирачка мјеста за гласање у одсуству, на којим бирачко право остварују расељена 
лица код којих се основна изборна јединица за коју гласају разликује од основне 
изборне јединице тренутног боравишта, и 

•	 бирачко мјесто за гласање непотврђеним гласачким листићима, на којим бирачко 
право могу остварити бирачи који су уписани у извод из Централног бирачког списка 
за гласање изван БиХ, а на дан одржавања избора затекну се у земљи, као и редовни 
бирачи који се не налазе на закљученом изводу из Централног бирачког списка, а 
посједују важећи идентификациони документ из члана 5.12 Изборног закона БиХ 
и потврду о мјесту пребивалишта, односно доказ о ентитетском држављанству за 
гласање у Брчко дистрикту БиХ. 

1. Бирачка мјеста изборне комисије формирају путем рачунарског програма „Пасивна 
регистрација бирача“.41

Бирачка мјеста означавају се у зависности од типа којем припадају на сљедећи начин: 

a) Редовна бирачка мјеста: 

1) припадајући код опћине (001-199), ознака ентитета (А и Б), редни број бирачког 
мјеста (001-499), 

2) припадајући код изборне јединице Брчко дистрикт БиХ (200Ц) и редни број 
бирачког мјеста (001-499), 

3) назив бирачког мјеста који може одговарати називу насеља или мјесне заједнице 
у којој се бирачко мјесто налази. Свако бирачко мјесто мора имати различит назив 
(нпр. бирачко мјесто 133А001 Сокоље 1, 133А002 Сокоље 2).

b) Бирачка мјеста за гласање у одсуству: 

1) припадајући код општине (001-200), ознака ентитета или Брчко дистрикта БиХ 
(А, Б, Ц), редни број бирачког мјеста (501-599).

c) Бирачка мјеста овлаштена за издавање непотврђених гласачких листића: 
1)  припадајући код општине (001-200), ознака ентитета или Брчко дистрикта БиХ 

(А, Б, Ц) и три слова Н (ННН). 
39 Члан 5.1. Изборни закон БиХ
40 „Службени гласник БиХ број 27/22“
41 Члан 3. Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста.
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Ознаке ентитета и Брчко дистрикта БиХ су сљедеће: 
А - Федерација БиХ, 
Б - Република Српска и

Ц - Брчко дистрикт БиХ.42

За потребе одређивања бирачких мјеста изборна комисија се користи подацима о броју 
бирача у основној изборној јединици и броју бирача у одређеној улици, те географском 
распореду улица.

Како би прелиминарно утврдила број бирачких мјеста, изборна комисија укупни број бирача 
у изборној јединици дијели са бројем 800.43

Примјер 1.

Број бирача 10.000:800 = 12,5 приближно 13 бирачких мјеста

Након овог поступка врши се означавање на карти подручја улица у непосредној близини 
која могу припадати заједничком бирачком мјесту.

Увидом у распоред улица и број бирача у појединим улицама, изборна комисија врши 
прелиминарно груписање улица према најближем бирачком мјесту, водећи рачуна о 
удаљености бирача од бирачког мјеста.

По груписању улица на бирачком мјесту, изборна комисија утврђује колики број бирача је 
распоређен на бирачком  мјесту.

Карта 1. Примјер кориштења мапе за одређивање БМ

Уколико је број бирача већи од дозвољеног броја прописаног Изборним законом БиХ, 
изборна комисија формира ново бирачко мјесто, прераспоређујући комплетну улицу или 
дио улице на ново бирачко мјесто.

42 Ibid, Члан 4. 
43 Изборни закон БиХ, Члан 5.2. став (1)
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Изузетно: 

Уколико не постоји могућност придруживања комплетне улице, из разлога што садржи 
већи број бирача од 1.000, а нема одређене кућне бројеве, изборна комисија комплетну 
улицу додјељује једном бирачком мјесту. Наведено бирачко мјесто ће изборна комисија 
подијелити на више бирачких мјеста абецедно/азбучно на А, Б ... итд.

Примјер 2.

Радничка улица броји 1365 бирача и нема одређене кућне бројеве, те се придружује једном 
бирачком мјесту 000А001, након тога се врши потподјела бирачког мјеста на А и Б бирачко 
мјесто 000А001А (презимена која почињу  од А-К)  и 000А001Б (презимена која почињу  од 
Л-Ж) абецедно/азбучно. Овај поступак се одвија кроз апликације “Пасивна регистрација“ 
и “ЦБС“, који су дио Јединственог изборног информационог система Босне и Херцеговине 
(ЈИИС БиХ).

Важно!!!

На бирачком мјесту у правилу има до 800 бирача, а тај број не може бити и већи од 
1.000.44

Послије извршеног распоређивања улица на бирачко мјесту, путем апликације “Пасивна 
регистрација“ врши се унос/отварање бирачких мјеста.

Отвореном бирачком мјесту придружују се улице према прелиминарном распореду који је 
урађен у претходним корацима.

Након што је изборна комисија  извршила унос свих улица на бирачка мјеста, провјерава се 
број бирача на њима, те доноси одлуку о одређеним бирачким мјестима. Наведена бирачка 
мјеста користиће се за поступак жријебања чланова бирачких одбора, те за израду Извода 
из Централног бирачког списка.

Најкасније 15 дана прије дана одржавања избора, изборна комисија објављеје која су 
бирачка мјеста одређена за бирачка мјеста као и локације 45.

Изборне комисије су дужне приликом одређивања локација бирачких мјеста водити 
рачуна да бирачка мјеста буду прилагођена условима потребним за рад чланова бирачког 
одбора, несметаном одвијању процеса гласања и осигурању тајности гласања. Такође, при 
одређивању локација потребно је водити рачуна и о бирачима са инвалидитетом на начин 
да им се омогуће несметан приступ бирачком мјесту.

44 Ibid., Члан 5.2 став (1). 
45 Ibid., Члан 5.1 став (5).
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Важно!!!

•	 Бирачко мјесто се не може налазити у вјерском објекту, згради тијела власти, 
згради која је власништво политичке странке или у којој је сједиште политичке 
странке, згради која је кориштена као мјесто за мучења или злостављања, или 
мјесту гдје се служи или конзумира алкохол.46

•	 Централна изборна комисија БиХ може промијенити локацију бирачког мјеста 
ако утврди да није погодна за гласање.47

3.6 Именовање и обука чланова бирачких одбора 

У бирачким одборима заступљени су представници политичких субјеката који су овјерени 
за учешће на изборима у изборној јединици у којој се именују бирачки одбори, примјењујући 
систем жријебања који је провела Централна изборна комисија БиХ у складу са чланом 5.15 
став (2) Изборног закона БиХ.

Централна изборна комисија БиХ најкасније 60 дана прије дана одржавања избора доставља 
изборним комисијама основних изборних јединица списак политичких субјеката и омјер 
заступљености у бирачким одборима према резултатима јавно проведеног жријеба.48

Позиција 
утврђена 
жријебом

Листа овјерених политичких субјеката 

за основну изборну јединицу

Омјер заступљености у 
додјели мјеста у БО

1. Странка А 1/1
2. Странка Б 1/1
3. Коалиција X 1/1
4. НК З 1/1

До .... Н ................................... .........

Табела - Поредак и заступљеност политичких субјеката

Изборна комисија за потребе додјеле бирачких мјеста припрема табелу бирачких мјеста 
у својој изборној јединици са поретком од почетног бирачког мјеста које носи ознаку 
XXXА001...  итд.

БМ Број 
чланова БО

Додјела мјеста у бирачком одбору Круг додјеле 
мјеста

XXXА001 3

XXXА002 3

XXXА003 3

до 
XXXА......

Табела - Поредак бирачких мјеста
46 Ibid., Члан 5.1 став (3).
47 Ibid., Члан 5.1 став (2).
48 Члан 10. став (2) Правилник о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких 
одбора.
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Изборне комисије додјелу мјеста у бирачким одборима започињу од редног броја 1, а 
завршавају је посљедњим редним бројем на листи, чиме се завршава један круг (први круг) 
додјеле мјеста у бирачким одборима. 

Након исцрпљивања цијеле листе овјерених политичких субјеката Табела 1., први круг 
додјеле мјеста је завршен. Кругови додјеле мјеста се циклично понављају све до коначне 
попуне свих позиција у свим бирачким одборима.

БМ Број 
чланова 

БО

Додјела мјеста у бирачком одбору Круг 
додјеле 
мјеста

XXXА001 3 Странка А Странка 
Б

Коалиција 
X

- - 1

XXXА002 3 НК З Странка 
А

Странка Б 2

XXXА003 3 Коалиција 
X

НК З Странка А - - 3

до 
XXXА......

Табела - Приказ додијељених позиција политичким субјектима у бирачким одборима

Изборна комисија обавезна је благовремено упутити писани позив свим политичким 
субјектима из Табеле 1., овјереним за учешће на изборима у изборној јединици за коју се 
именује бирачки одбор, да присуствују додјели мјеста у бирачком одбору, које ће обавити 
изборна комисија најкасније 60 дана прије дана одржавања избора. Политичком субјекту 
који није био присутан код поступка додјеле мјеста у бирачком одбору изборна комисија 
дужна је доставити табеларни преглед резултата додјеле позиција одмах по оконачању 
поступка, а најкасније у року од два дана. 

Приједлог кандидата за чланове бирачких одбора политички субјект доставља изборној 
комисији на обрасцу СГ-1 – изјава, који је потписала овлаштена особа водећи рачуна да 
предложени кандидати испуњавају посебне услове и да су физички способни за обављање 
послова у бирачком одбору.49

Мјеста замјеника чланова бирачких одбора попуњавају се из истих политичких субјеката 
који су жријебањем одређени за попуњавање чланства за дато бирачко мјесто.

Важно!!!

Члан бирачког одбора мора испуњавати посебне услове:

•	 да има пребивалиште у општини/граду за коју се именује бирачки одбор, у 
правилу да је уписан у извод из Централног бирачког списка за бирачко мјесто 
за које се именује

•	 да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне 
спреме

•	 да има сертификат који је издала изборна комисија или Централна изборна 
комисија БиХ и 

•	 да му није изречена санкција од стране Централне изборне комисије БиХ.50

49 Ibid., Члан 10. став (6).
50 Ibid., Члан 2.
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Након доношења одлуке, изборна комисија обавезна је доставити политичким субјектима 
Одлуку о именовању чланова бирачких одбора, те је објавити на огласној плочи или на 
други погодан начин ставити на увид јавности.51

На одлуку изборне комисије о именовању предсједника, чланова бирачких одбора и њихових 
замјеника може се уложити приговор изборној комисији у року од 24 сата од пријема одлуке 
о именовању бирачких одбора.

Сви именовани чланови бирачких одбора дужни су завршити обуку коју организује изборна 
комисија у складу са Планом и програмом едукације који је донијела Централна изборна 
комисија БиХ. Након завршене обуке према утврђеној методологији врши се провјера 
знања, те се успјешним члановима бирачких одбора додјељују серфтификати.52

3.7 Резервна листа

Изборна комисија је обавезна, најкасније десет дана након што Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине распише изборе, објавити оглас ради сачињавања резервног списка. 
Након истека рока за пријаву кандидата по објављивању огласа, изборна комисија на основу 
достављене документације по јавном огласу, провјерава да ли кандидати испуњавају опште 
и посебне услове из јавног огласа, те уколико кандидати испуњавају прописане услове, исте 
ће именовати на резервни списак.

Јавности се на погодан начин омогућује на увид резервни списак и то путем на огласне плоче 
општине/града, путем интернета или на неки други начин, како би јавност била упозната са 
саставом резервног списка.   

Уколико се на објављени јавни оглас не пријави довољан број квалификованих кандидата, 
прописана изборна комисија ће се обратити органима власти на свим нивоима како би 
се осигурала попуна резервене листе. Резервну листу у првом реду ће чинити ученици 
завршних разреда средњих школа, студенти високошколских установа, незапослене особе 
које се воде на евиденцијама завода за запошљавање, запослени у градској/општинској 
јавној администрацији.

Уколико члан бирачког одбора, односно његов замјеник, из оправданих разлога  одустане 
од рада у бирачком одбору, а на достављеној листи нема преосталих кандидата политичког 
субјекта, исти се попуњава кандидатом са резервне листе. Кандидати са резервног списка 
имају право на накнаду за свој ангажман на начин да они који буду именовани у чланство 
бирачког одбора примају накнаду за свој рад у чланству бирачког одбора, а они који буду 
ангажовани у тим за отварање врећа за правилно обједињавање изборних резултата примају 
накнаду за тај ангажман.53 

51 Члан 10. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора.
52 Ibid., Члан 20. 
53 Ibid., Члан 11.
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Текст Јавног огласа за избор кандидата за попуну резервног списка
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3.8 Сигурност и примопредаја изборног материјала 

Централна изборна комисија БиХ одговорна је за правовремено штампање, дистрибуцију 
и сигурност изборног материјала до преузимања гласачког материјала од стране изборне 
комисије.54 

Изборни материјал дијели се на осјетљиви и неосјетљиви. Осјетљиви изборни материјал је: 

•	 гласачки листићи - за редовна бирачка мјеста, за гласање у одсуству и у дипломатско 
– конзуалрним представништвима (имају отисак штамбиља и назив одговарајућег 
ДКП), за гласање путем поште ( имају ознаку ПОШТА))
   обрасци (записник о раду бирачког одбора – ЗАРБО, образац за бројно стање БС – 
редовно бирачко мјесто, образац за бројно стање БСО – бирачко мјесто за гласање 
у одсуству (који се користи и у ДКПБиХ), образац за бројно стање БСН – бирачко 
мјесто за гласање непотврђеним гласачким  листићима, образац за бројно стање 
БСМ – мобилни тим, образац за бројно стање Посебног мобилног тима, образац  
за  збирне  резултате  ЗР – већински глас (за бирачко мјесто, за Главни центар за 
бројање и изборну комисију), образац за збирне резултате ЗР – пропорционална 
заступљеност (за бирачко мјесто, за Главни центар за бројање и изборну комисију), 
помоћни образац за бројање, обрасци изгледа коверти за непотврђене-ковертиране 
гласачке листиће и за мобилне тимове и за Посебни мобилни тим, примопредајни 
обрасци ПО, примопредајни образац БО-ИК, записник са отварања вреће, помоћ 
другог лица-ПДЛ образац, записник о примопредаји гласачких листића-ЗПГЛ

•	 изводи из ЦБС( за бираче на редовним БМ, за бираче који имају статус расељених 
особа, за бираче који гласају непотврђеним гласачким листићима и бираче који 
гласају путем мобилних тимова и посебних мобилних тимова, ) и 

•	 штамбиљ.

Неосјетљиви изборни материјал је:

•	 кандидатске листе, 
•	 дио потрошног бирачког материјала ( постери, гласачке кутије и др.) 

Неосјетљиви материјал доставља се најкасније 20 дана прије дана избора, а док се осјетљиви 
материјал (листићи, обрасци и штамбиљ) доставља најкасније 3 дана прије дана одржавања 
материјала.55

Важно!!!

Осјетљиви изборни материјал:

•	 гласачки листићи, обрасци који се користе на бирачком мјесту (ЗАРБО, БС, БСО, 
БСН, БСМ, ЗР и др.)56, штамбиљ и  изводи из коначног Централног бирачког 
списка по бирачким мјестима.    

Остали изборни материјал:
•	 кандидатске листе и  дио потрошног изборног материјала (постери, гласачке 

кабине и др.).

54 Члан 2.9 тачка 7. Изборног закона БиХ.
55 Члан 3. и 4. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
56 Ibid., Члан 91.  
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3.9 Достава гласачких листића

Гласачки листићи се достављају изборним комисијама у палетама чији број зависи од броја 
гласачких кутија у којима се достављају гласачки листићи. Свака палета садржи сљедеће 
податке:

•	 јединствена ознака, односно серијски број палете;
•	 назив основне изборне јединице;  
•	 број кутија који се налази на палети;  
•	 бројеви бирачких мјеста на које се кутије с те палете односе и
•	 подаци о укупном броју и типу гласачких листића који се налазе на палети.  

На палетама су кутије у којима се налазе пакети са гласачким листићима. Свака кутија 
садржи сљедеће податке:

•	 број бирачког мјеста;  
•	 назив основне изборне јединице;  
•	 ознака типа гласачких листића који су запаковани у кутију;  
•	 подаци о укупном броју гласачких листића запакованих у кутију и  
•	 подаци о редном броју кутије и укупном броју кутија за дато бирачко мјесто.  

Свака кутија садржи одређени број вакуум паковања у којима се налазе гласачки листићи. 
Свако бирачко мјесто добија једну или више кутија с гласачким листићима одговарајућег 
типа у зависности од типа бирачког мјеста (редовно бирачко мјесто или бирачко мјесто за 
гласање у одсуству).  Свако вакуум паковање садржи сљедеће податке:

•	 тип гласачких листића, 
•	 број редовног бирачког мјеста,
•	 називом и кодом основне изборне јединице и
•	 укупан број гласачких листића који се налазе у паковању, уз нумерацију броја 

паковања за сваки ниво на начин који одреди Централна изборна комисија БиХ

Гласачки листићи се пакују у вакуум паковања на сљедећи начин:

За редовна бирачка мјеста број гласачких  листића се утврђује према броју бирача на 
изводу из Централног бирачког списак за бирачка мјеста, који се заокружује на сљедећих 
10. Вакуум паковање је од 100 листића истог типа, а ако је број листића за одређено БМ 
мањи од 100, или ако укупан број листића није дјељив са 100, остатак се смјешта у посебно 
вакуум паковање. У случају када је та разлика већа од 50 гласачки листићи се пакују у 
посебно вакуум паковање, а уколико је 50 или мања од, онда се ти листићи смјештају у исто 
вакуум паковање од 100 листића.

За бирачка мјеста за гласање непотврђеним листићима- ковертираним гласачким листићима  
листићи се пакују у омотнице за гласање са заштитном омотницом. Омотнице се пакују 
у картонске кутије које садрже ознаку бирачког мјеста, назив општине, број омотница и 
потпис овлаштене особе из Центрлане изборне комисије БиХ. Укупан број омотница износи 
5% од броја бирача с пописа бирача који имају право гласати непотврђеним - ковертираним 
гласачким листићима на задњим изборима заокружен на првих 10.

За бирачка мјеста у одсуству гласачки листићи су запаковани у омотнице у којима је 
комбинација листића по општинама за које су уписани бирачи у Централни бирачки списак 
(који имају статус расељене особе). На свакој омотници је шифра комбинације и називи 
општине на коју се комбинација односи. За сваку комбинацију додаје се и једна резервна 
комбинација. Ове омотнице су у кутијама, а различите комбинације су подијељње унутар 
кутије (на кутији је листа комбинација и број омотница за сваку комбинацију)
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За мобилни тим гласачки листићи се пакују у заштитне омотнице на којима је уписан број 
комбинације. Ове омотнице и персонализоване омотнице пакују се у картонску кутију која 
садржи број мобилног тима, број омотница, и потпис овлаштене особе Централне изборне 
комисије  БиХ. Укупан број комплета једнак је броју бирача на изводу за гласање мобилним 
тимом заокружен на првих десет  ако су бирачи који гласају путем мобилног тима из те 
основне изборне јединице, односно увећан за један, ако је број бирача до пет, затим за 
два ако је број бирача до десет и за три ако је број бирача већи од десет, а који нису из те 
основне изборне јединице.57

Изборни материјал се доставља у доставним циклусима на основу Плана доставе изборног 
материјала припремљеног од стране Централне изборне комисије БиХ а који садржи датум 
и сатницу отпреме изборног материјала, планирани датум и сатницу доставе изборног 
материјала изборној комисији те особу задужену за транспорт од стране Централне изборне 
комисије БиХ. 

Надлежна изборна комисија дужна је током преузимања изборног материјала од Централне 
изборне комисије БиХ провјерити укупан број примљених кутија гласачких листића и 
преосталог изборног материјала и потврдити пријем у одговарајуће примопредајне обрасце 
изборног материјала – образац ПО-1 и образац ПО-2).  Потписану копију образаца изборна 
комисија задржава за своје потребе, а остале копије задржава Централна изборна комисија 
БиХ.58  

Важно!!!

Уколико изборна комисија, након пријема изборног материјала, уочи одређене 
недостатке у погледу количине и врсте примљеног изборног материјала, дужна је одмах, 
а најкасније у року од 12 сати од пријема изборног материјала, писмено извијестити 
Централну изборну комисију БиХ како би се отклонили уочени оправдани недостаци.  

57 Члан 6., 7., 8., 9. и 10. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини
58 Ibid., Члан 5.
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 Образац Примопредајни ПО-1
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Образац Примопредајни ПО-2
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3.10 Гласачке кутије

Гласачке кутије које се користе на бирачком мјесту на изборима у Босни и Херцеговини 
су транспарентне гласачке кутије израђене од полипропилена, димензије горњи шири дио 
570 x 540mm (са ручкама), доњи ужи дио 410 x 410 mm и висине 460 mm са прорезом за 
убацивање гласачког листића на поклопцу димензија 230 x 21 mm. Капацитет гласачких 
кутија је 2000-2500 гласачких листића формата А4. Гласачке кутије садрже сигурносне 
пломбе - печате за транспарентне гласачке кутије који је саставни дио транспарентне 
гласачке кутије сљедећих карактеристикa: израђен је од кополимер полипропилена са УВ 
инхибиторима, бијеле је боје, садржи јединствени 7-знаменкасти број, дебљине 3.7 mm, 
дужине 296 mm и ширина 21 mm. 

Ове гласачке кутије се користе искључиво за провођење избора које расписује и проводи 
Централна изборна комисија БиХ.  Изборне комисије основних изборних јединица су 
обавезне:

•	 да чувају документацију о запримљеним транспарентним гласачким кутијама, те 
воде уредну евиденцију о броју и стању;

•	 да прописно ускладиште транспарентне гласачке кутије на погодно и сигурно мјесто 
осигуравајући их од оштећења и отуђења;

•	 у случају оштећења или отуђења транспарентних гласачких кутија да одмах 
обавијесте о овим чињеницама Централну изборну комисију БиХ, уз доставу писаног 
извјештаја са образложењем разлога предметног стања;

•	 да евиденцију бројног стања транспарентних гласачких кутија достављају уз редован 
годишњи извјештај о раду Централној изборној комисији БиХ; 

•	 да благовремено транспарентне гласачке кутије припреме и доставе на бирачка 
мјеста за провођење избора са осјетљивим и неосјетљивим материјалом, а најкасније 
12 сати прије отварања бирачких мјеста.

Изборне комисије основних изборних јединица у својим резервама имају металне гласачке 
кутије достављене претходних година од стране Централне изборне комисије БиХ и обавезне 
су да их чувају као резерву како би се користиле у случају недовољног броја транспарентних 
гласачких кутија. Изузетно металне гласачке кутије се могу користити и за друге потребе 
само уз претходну сагласност Централне изборне комисије БиХ.59

59 Члан 2., 3. и 4. Инструкција о поступању изборних комисија основних изборних јединица са гласачким 
кутијама
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3.11 Штамбиљ

За потребе провођења избора Централна изборна комисија БиХ је прописала кориштење 
штамбиља који за циљ има утврђивање аутентичност и сигурносне исправности гласачког 
листића који се користи на бирачком мјесту на изборима у Босни и Херцеговини.  

Штамбиљ који се користи на бирачком мјесту на изборима у Босни и Херцеговини може 
употребљавати само овлаштено службено лице тј. члан бирачког одбора задужен за 
издавање гласачког листића на бирачком мјесту.

Након завршетка гласања и затварања бирачког мјеста, члан бирачког одбора задужен 
за издавање гласачког листића и отискивање штамбиља, штамбиљ предаје предсједнику 
бирачког одбора који штамбиљ предаје предсједнику изборне комисије и заједно са 
осталим гласачким материјалом пакује према шеми паковања. Штамбиљ се чува у сефу-
каси или на другом мјесту у службеним просторијама изборне комисије основне изборне 
јединице односно дипломатско-конзуларног представништва Босне и Херцеговине у којем 
се организује гласање, а употребљава се само на дан избора на бирачком мјесту на начин да 
се осигура његова неовлаштена и протуправна употреба.60 

3.12 Достава изборног материјала од стране изборне комисије бирачким 
одборима

Изборна комисија предаје изборни материјал бирачком одбору на основу плана предаје 
изборног материјала. Према овом плану изборна комисија дан прије, а најкасније 12 сати 
прије отварања бирачких мјеста, доставља бирачком одбору изборни материјал и то:

•	 извод из Централног бирачког списка за одређено бирачко мјесто;
•	 одговарајући број гласачких листића;
•	 одговарајући број гласачких кутија;
•	 комплет образаца за бирачко мјесто;
•	 кандидатске листе, односно постере с изгледом гласачких листића на којима се гласа 

у тој изборној јединици;
•	 постере са упутствима о начину гласања и информативним садржајима за бираче;
•	 Записник из члана 11. став (1) овог правилника и
•	 потрошни материјал према спецификацији из Записника неопходан за процес 

гласања и бројања гласачких листића. 
•	 штамбиљ за додатну заштиту гласачких листића.
•	 попис чланова БО с назнаком политичког субјекта који их је номиновао за свако БМ, 

а 10 дана прије избора формирати мобилне БО

Бирачки одбор провјерава да ли је изборни материјал који је примио од изборне комисије 
комплетан и у исправном стању, и потписује у Записник, као и начин складиштења 
оригинално преузетог изборног материјала од момента преузимања до момента почека 
рада бирачког одбора. Предсједник и чланови бирачког одбора одговорни су за сигурност 
бирачког материјала на бирачком мјесту од тренутка пријема материјала па до завршетка 
свих својих дужности након затварања бирачког мјеста, окончања процеса бројања и 
уручења гласачког материјала.
60 Чл. 2., 5., 7. и 8. Одлуке о начину израде, облику и  садржају, чувању, употреби и уништавању штамбиља 
којим се отискују гласачки листићи на изборима у Босни и Херцеговини
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Важно!!!

	Уколико бирачки одбор утврди да изборни материјал није комплетан или је у 
неисправном стању, одмах о томе обавјештава изборну комисију која је обавезна 
да у контакту с Централном изборном комисијом БиХ отклони све недостатке у 
најкраћем року, а најкасније до отварања бирачког мјеста.

	Бирачки материјал се у ноћи прије отварања бирачког мјеста чува у 
закључаним просторијама на локацији бирачког мјеста. Полиција осигурава 
бирачки материјал у ноћи прије отварања бирачких мјеста на локацијама 
бирачких мјеста.

Бирачки одбор, прије отварања бирачког мјеста, приликом ручног бројања примљених 
гласачких листића за сваки изборни ниво, одмах обавјештава изборну комисију уколико 
утврди да:

•	 у вакуум паковањима гласачких листића нађу материјал који није гласачки листић, 
или гласачке листиће на којима нема одштампаних кандидата, или  гласачки листић 
не садржи  кандидатске листе  за изборну јединицу, или гласачке листиће које није 
прописала Централна изборна комисија БиХ, обавезан је да их одвоји и утврди њихов 
број, као и да утврди број гласачких листића који су исправни,

•	 у вакуум паковањима гласачких листића приме мањи број гласачких листића од 
предвиђеног броја, а утицао би на процес гласања због недостатка гласачких листића.

Изборна комисија по овоме обавјештењу обавезна је отићи на бирачко мјесто и  утврђену 
неправилност записати у Записник о раду бирачког одбора у дио “Прије отварања бирачког 
мјеста“, те доставити писани извјештај о утврђеној неправилности Централној изборној 
комисији БиХ.

Уколико наведене неправилности утичу на рад бирачког одбора у смислу недостатка 
гласачких листића за њихов рад, изборна комисија од бирачких одбора, са ближих бирачких 
мјеста узима максимално по 100 гласачких листића, те их доставља бирачком одбору којем 
недостају гласачки листићи. Овај поступак се обавља записнички, а бирачки одбор исте 
те чињенице уписује у Образац бројног стања у дио 3 “Број накнадно задужених/изузетих 
гласачких листића“, гдје бирачки одбор којем су изузети гласачки листићи уписује број 
изузетних гласачких листића, а бирачки одбор којем су дати гласачки листићи уписује број 
преузетих гласачких листића.61

3.13 Примопредаја изборног материјала од стране бирачког одбора према 
изборној комисији

Након затварања бирачких мјеста и окончања процеса бројања и свих активности на 
бирачком мјесту, бирачки одбор доставља изборној комисији спакован изборни материјал 
прописан начин.

Изборна комисија при преузимању изборног материјала од бирачког одбора провјерава да 
ли је изборни материјал спакован на прописан начин и потврђује пријем у примопредајном 
61 Чл. 16., 17. и 18. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини
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обрасцу изборног материјала БО-ИК. Уколико уочи да изборни материјал није прописно 
спакован или да одређени материјал недостаје, позива бирачки одбор да отклони уочене 
недостатке под контролом изборне комисије, а након чега припрема изборни материјал с
бирачких мјеста за предају Централној изборној комисији БиХ.

ОБРАЗАЦ: БО-ИК

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ

ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА СА БИРАЧКОГ МЈЕСТА

ДАТУМ:_________________                                                     ВРИЈЕМЕ: _______________

ОСНОВНА ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА ШИФРА БИРАЧКОГ МЈЕСТА

                                         

ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ КОЛИЧИНА НАПОМЕНА

Вреће са пребројаним
гласачким листићима
Вреће са неискориштеним гласачким 
листићима
Врећа са материјалом за Централну 
изборну комисију БиХ

Коверте са обрасцима са бирачког мјеста 

ПЛД врећица (штамбиљ)

Гласачка кутија

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА

Овај образац попуњава изборна комисија приликом пријема изборног материјала од бирачког 
одбора. Оригинал попуњеног обрасца задржава изборна комисија, а копију обрасца дужна је 
осигурати за лице које је предало изборни материјал. Изборна комисија обавезна је попунити 
све тражене податке с тим што се у рубрику НАПОМЕНА уписује да ли је примљени материјал 
комплетан, односно уколико није – шта од материјала недостаје.

Образац БО-ИК

       Материјал предао                             Материјал примио

___________________                                   ________________________

   Предсједник/члан БО                                             Предсједник/члан ИК



ПРАКТИКУМ ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

53

3.14 Примопредаја изборног материјала од стране изборне комисије према 
Централној изборној комисији БиХ 

Док материјал не преузме Централна изборна комисија БиХ, изборна комисија складишти 
материјал на сигурно мјесто те припрема одговарајуће примопредајне обрасце (Образац 
ПО-3, образац ПО-4 и образац ПО-5). Изборна комисија након пријема изборног материјала 
са свих бирачких мјеста, а у року од 12 до 24 сата по затварању бирачког мјеста, предаје 
Централној изборној комисији БиХ заштитне вреће са гласачким листићима и материјалом 
који се броји у Главном центру за бројање (омотнице листића бирача који су гласали у 
одсуству, мобилним тимовима и непотврђеним листићима, оригиналне обрасце с редовним 
бирачким мјестима, и прозирне вреће са изводима из Централног бирачког мјеста, 
записницима и помоћним обрасцима за други круг бројања по кандидатима), а преостали 
материјал са редовних бирачких мјеста почев од четвртог дана након дана избора, а 
најкасније 8 дана након дана избора.

О датуму и времену предаје и преузимања изборног материјала, изборну комисију 
обавјештава Централна изборна комисија БиХ, која сачињава посебан оперативни план 
предаје и преузимања тог материјала.

Централна изборна комисија БиХ приликом преузимања изборног материјала од изборне 
комисије провјерава да ли је изборни материјал прописно спакован, након чега потврђује 
пријем у одговарајуће примопредајне обрасце изборног материјала, и то : 

•	 примопредајни образац бирачког материјала ПО-3 – изборни материјал с 
бирачких мјеста за гласање у одсуству и непотврђеним гласачким листићима;

•	 примопредајни образац бирачког материјала ПО-4 – документација за 
Централну изборну комисију БиХ и  

•	 примопредајни образац бирачког материјала ПО-5 – изборни материјал с 
редовних бирачких мјеста.  

У случају да основна изборна јединица има већи број бирачких мјеста од броја рубрика 
наведених у примопредајном обрасцу, употријебиће већи број претходно припремљених 
примопредајних образаца, уз назнаку на сваком обрасцу о називу и шифри основне изборне 
јединице за коју се образац попуњава.  Централна изборна комисија БиХ при преузимању 
изборног материјала од изборне комисије основне изборне јединице провјерава да ли је 
изборни материјал спакован на прописан начин и потврђује пријем у примопредајном 
обрасцу изборног материјала. Уколико уочи одређене недостатке, налаже изборној 
комисији да отклони уочене недостатке. Потписану копију образаца изборна комисија 
задржава за своје потребе, а остале копије предају се Централној изборној комисији БиХ. 62

62 Члан 13. Правилника о провођењу избора
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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)

Образац ПО-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

Образац ПО-4
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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

Образац ПО-5

3.15 Информисање бирача и других учесника у изборном процесу

Изборна комисија у циљу благовременог информисања бирача, транспарентности и 
осигурања увида јавности у свој рад креира интернет страницу самостално или у оквиру 
већ постојеће интернет странице општине/града.

Уколико не постоји могућности за интернет оглашавања или изборна комисија има друге 
могућност инфомисања или обавјештавање о свом раду, изборна комисија може користити 
и друга средства као што су: локални електронски медији, огласне плоче, локације који 
имају намјенски простор за оглашавање и др.

Препоручује се отварање профилаа на друштвеним мрежама ради лакшег приступа 
младим бирачима (Инстаграм, Твитер, Фејзбук).
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Званична странице Града Бања Лука са информацијама о Општим изборима 2022. године63 

Званична странице изборне комисије Какањ64 

Изборна комисија обавезна је на транспарентан начин и благовремено обавијестити јавност и 
бираче о сљедећем:

63 https://www.banjaluka.rs.ba/opsti-izbori-2022/ 
64 http://kakanj.gov.ba/v5/opcinska-izborna-komisija/ 
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•	 одржавању сједнице изборне комисије,

•	 објавити усвојену одлуку, нарочито, одлуку о одређивању бирачких мјеста, одлуку о 
именовању бирачких одбора, одлуку о одређивању локација бирачких мјеста и др. путем 
веб-странице изборне комисије или веб-странице општине и/или огласне табле општине 
или на други погодан начин који одреди изборна комисија,

•	 објавити План излагања привременог бирачког списка,

•	 информисати бираче о времену рада ЦБС, те роковима за промјену бирачке опције,

•	 обавијестити странку о току поступка,

•	 омогућити приступ свим релевантним документима изборне комисије у складу са законом, 
осим ако изборна комисија, у интересу морала, јавног реда или националне сигурности у 
демократском друштву или у другим случајевима утврђеним Пословником о раду изборне 
комисије, одлучи другачије,

•	 те о другим значајним активностима изборне комисије.

3.16 Изборни посматрачи

Представници међународних посматрача, удружења грађана и политичких субјеката могу 
посматрати све изборне активности у Босни и Херцеговини.65

Да би овлаштени представници политичких субјеката, који су овјерени за учешће на изборима, 
посматрали изборне активности Централне изборне комисије, они морају бити акредитовани. 
Захтјев за акредитацију подносе Централној изборној комисији БиХ за акредитовање посматрача 
за посматрање:

•	 рада Централне изборне комисије БиХ и 
•	 рада Главног центра за бројање.

Изборној комисији  у основној изборној јединици, унутар изборне јединице за коју се кандидују, 
представници политичких субјеката подносе захтјев за акредитовање посматрача за посматрање 

•	 рада изборне комисије основне изборне јединице,
•	 Центра за бирачки списак, 
•	 рада на бирачком мјесту и  
•	 одвијања изборног процеса на другим изборним мјестима. 

Уз захтјев, политички субјект прилаже попуњену листу предложених посматрача која 
садржи име и презиме, број важеће личне карте и јединствени матични број посматрача, 
те образац правила понашања с потписаном изјавом о поштивању тајности гласања сваког 
предложеног посматрача. 
Захтјев за акредитовање који политички субјект поднесе изборној комисији у основној 
изборној јединици унутар изборне јединице за коју се кандидује сматраће се важећим ако 
су га потписала лица која су у пријави за овјеру за учешће на изборима наведена као лица 
овлаштена за заступање и чији је потпис депониран код Централне изборне комисије БиХ 
или изборне комисије.

65 Члан 17.1 Изборног закона БиХ .
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Акредитовање међународних посматрача и посматрача удружења грађана врши Централна 
изборна комисија БиХ.66

Рок за подношење захтјева за издавање акредитације тече од дана расписивања избора. 
Крајњи рок за подношење захтјева за издавање акредитације политичким субјектима и 
удружењима је 15 дана прије дана одржавања избора. Надлежна изборна комисија ће о 
захтјевима донијети одлуку најкасније у року од десет дана од дана подношења захтјева.

3.17 Рад са посматрачима

Процедура приступа посматрању изборних активности акредитованог посматрача је 
сљедећа:

•	 показати лични идентификациони документ овлаштеној особи тијела за провођење 
избора;

•	 овлаштена особа провјериће посматрачев идентификациони документ с 
фотографијом, како би утврдила да се име посматрача налази на акредитацији;

•	 овлаштена особа записаће име посматрача, назив субјекта који га је акредитовао и 
његов број акредитације у Записник о раду бирачког одбора, евидентирајући вријеме 
када је посматрач стигао и вријеме када је посматрач напустио просторије, како би се 
број посматрача ограничио на једног посматрача у исто вријеме на једном изборном 
мјесту, ако се ради о посматрачу политичког субјекта или удружења;

•	 овлаштена особа задржаће идентификациони документ до тренутка када посматрач 
напушта изборно мјесто. Када посматрач напушта изборно мјесто, дужан је 
обавијестити овлаштену особу о напуштању просторија, након чега ће му бити враћен 
идентификациони документ. Приликом напуштања мјеста посматрања, посматрач 
задржава акредитацију. 

Акредитовани посматрач потписује Изјаву о правилима понашања и о поштивању тајности 
гласања (Образац АП-1ИП) и дужан је придржавати се сљедећих правила понашања:

 

•	 да буде непристрасан;

•	 да се не мијеша у изборни процес који укључује упис бирача у Централни бирачки 
списак, процедуру на дан гласања или бројања гласова, и да поштује тајност гласања;

•	 да не покушава да врши било какав утјецај на лице у вези са његовим избором 
бирачких опција или начином на који ће означити гласачки листић;

•	 да поштује одредбе Изборног закона БиХ. 

Тијело за провођење избора одузеће статус акредитованом посматрачу и удаљити га са 
изборног мјеста током посматрања изборног процеса ако посматрач:

•	 омета изборне активности;
•	 не поштује тајност гласања;
•	 не носи службену акредитацију;
•	 носи ознаке које га повезују с одређеном политичким субјектом.

66 Члан 4. и 5.  Упутства о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и 
Херцеговини.
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У поступку удаљавања акредитованог посматрача са изборног мјеста, представник тијела 
за провођење избора треба претходно упозорити акредитованог посматрача који омета 
изборни процес и предузети све друге расположиве мјере и радње да ометање престане, 
а ако  акредитовани посматрач  настави  ометање, удаљиће га са изборног мјеста. Свако 
удаљавање с бирачког мјеста треба забиљежити у Образац З8 Записника о раду бирачког 
одбора. Надлежно тијело за провођење избора обавијестиће политичког субјекта, удружење 
– односно међународног посматрача о поништењу акредитације.    

Важно!!!

	Озбиљним кршењима изборног процеса сматра се:
•	 кршење прописа и процедура које се понавља
•	 повреда тајности гласања
•	 утицај на слободан избор бирача
•	 кршење прописа и процедура које може утицати на тачност изборних 

резултата.

	У Записник о раду бирачког одбора се уписују, између осталог, примједбе и 
мишљења акредитованог посматрача везано за процес гласања.

	Изборна комисија може, између осталих, по пријави акредитованих посматрача 
удаљити са бирачког мјеста предсједника и чланове бирачког одбора који су 
својим активностима нарушили континуитет гласања, односно поступали супротно 
правилима у току гласања или бројања гласачких листића. Изборна комисија о 
томе обавезна је писаним путем, обавијестити Централну изборну комисију БиХ и 
доставити комплетну документацију о подузетим радњама67.

	У случају да је акредитованом посматрачу онемогућен упис примједбе или 
мишљења у Записник о раду бирачког одбора, своје примједбе или мишљења 
достављају директно изборној комисији о чему изборна комисија без одлагања 
обавјештава Централну изборну комисију БиХ.

67 Члан 25. Правилника о провођењу избора



ПРАКТИКУМ ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

61

Изглед акредитације посматрача политичког субјекта

Изглед акредитације посматрача удружења грађана

Изглед акредитације међународног посматрача
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ИВ.  ИЗБОРНИ ДАН 

4.1 Припреме и организација рада  изборне комисије на изборни дан 

Изборни процес представља систем сложених и комплексних оперативно-техничких 
радњи које укључују већи број различитих учесника и чија реализација се одвија у кратком 
временском интервалу. 

За реализацију овако сложеног процеса, изборна комисија ангажује већи број особља 
(зависно од величине основне изборне једнице). Потребно је да сваки члан изборне 
комисије има конкретно задужење. Важно је успоставити и редовну контролу и надгледање 
рада Центра за бирачки списак (Члан 2.13 ИЗ БиХ).  

Како би особље успјешно сарађивало, те извршавало задатке, непоходно је да изборна 
комисија изврши обуке учесника, додијели јасна и прецизна задужења свим учесницима 
у изборном процесу.

За потребе организације рада изборна комисија ће од Централне изборне комисије 
БиХ добити План активности са временским одредницама у којем року и на који начин 
достављати податке и извјештавати.

Графички приказ међусобне повезаности свих актера изборног процеса на дан избора
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4.2  Радње на дан избора на бирачком мјесту

Бирачка мјеста су отворена од 07.00 до 19.00 сати. Предсједник и чланови бирачких одбора 
обавезни су да дођу на бирачко мјесто 1 сат раније тј. до 06.00 те да у присуству посматрача, 
чије присутво је дозвољено и прије званичног отварања бирачког мјеста, припремају 
бирачко мјесто. Припрема бирачког мјеста обухвата сљедеће радње:

•	 Одређују се мјеста за кабине које се окрећу према члановиам бирачких одбора 
и посматрачима при томе водећи рачуна да су довољно удаљене како се не би 
повриједила тајност гласања;

•	 Исписују се сви подаци на омотнице, односно пакете;
•	 У Образац бројног стања уписује се број бирача из извода у ЦБС;
•	 Ручно се броје примљени гласачки листиће за сваки ниво власти;
•	 Показује се празна гласачка кутија и прописно се печати, пластичним печатима , а 

серијске бројеве печата уписују у Образац бројног стања;
•	 Поставља се гласачка кутија на мјесто на којем је свима видљива;
•	 Излаже се попис чланова бирачког одбора са називом политичког субјекта који их 

је номиновао;
•	 Предсједник уписује у Записник вријеме отварања бирачког мјеста;
•	 Предсједник провјерава посматрачев идентификациони документ с фотографијом, 

који задржава до момента када посматрач напушта бирачко мјесто, утврђује да ли се 
име посматрача налази на акредитацији и у Записник уписује име посматрача, назив 
субјекта који га је акредитовао, број његове акредитације, вријеме када је посматрач 
стигао и вријеме када је посматрач напустио бирачко мјесто; 

•	 Предсједник упућује посматраче на мјесто гдје могу сјести и посматрати изборне 
активности, те их упозорава да се не могу мијешати у изборни процес нити гледати 
у гласачку кабину, али да могу постављати питања у вези са изборним процесом и 
износити мишљења или примједбе на изборни процес у Записник о раду или предати 
исте у писаној форми, уз обавезан потпис.68

Након што се отвори бирачко мјесто у 07.00 сати, прво гласају предсједник и чланови 
бирачког одобра који се налазе на Изводу из ЦБС-а за то бирачко мјесто. Предсједник и 
чланови бирачког одбора морају бити присутни током цијелог процеса гласања и бројања, 
осим кад морају обавити гласање на другом бирачком мјесту.

Дужности бирачког одбора су сљедеће:

•	 Осигуравају правилности и тајност гласања ( тј.дужни су онемогућити да нека особа 
гласа умјесто друге особе под његовим именом, или да поново гласа);

•	 Осигуравају  правилно бројање и  евидентирање гласачких листића;
•	 Одговорни су за исправно паковање на БМ након завршетка рада;

Важно!!!
	Изборна комисија може са бирачког мјеста удаљити предсједника и чланове 

бирачког одбора који су својим активностима нарушили континуитет гласања, 
или поступали супротно правилима у току гласања или бројања гласачких 
лиситића, о чему обавјештава Централну изборну комисију БиХ. Овај поступак 
се покреће по пријави предсједника, члана бирачког одбора,  акредитованог 
посматрача, бирача или по службеној дужности.

	Одговарна је за тачност извјештаја који доставља Централној изборној 
комисији БиХ са зелених копија ради објаве прелиминарних, незваничних и 
некомплетних резултата избора. 

68 Члан 17. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
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Приказ организације и уређења бирачког мјеста са пет чланова бирачког одбора
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Приказ организације и уређења бирачког мјеста са три члана бирачког одбора
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4.3 Индивидуална одговорност чланова бирачког одбора

Члан бирачког одбора  задужен за контролу реда осигурава контролу кретања бирача. 
Његова дужност је и да код затварња бирачког мјеста у 19.00 сати увече стане  на крај реда 
како би осигурао да се  ни једна особа не прикључи након затварања бирачког мјеста и 
затвара бирачко мјесто након што посљедњи бирач из реда гласа.

Члан бирачког одбора задужен за идентификацију провјерава идентитет бирача; проналази 
бирачево име у изводу из ЦБС, упозорава га да се мора потписати идентично као на 
идентификационом  документу који даје на увид и осигурава  потписивање бирача поред 
његовог имена у изводу из ЦБС у одговарајућем шаблону. Он има улогу и код гласања уз 
помоћ другог лица ван бирачког мјеста.

Члан бирачког одбора  задужен за издавање гласачких листића је овлаштено службено лице 
које је одговорно за употребу  штамбиља. Он  на предњој страни, испод текста „ Упутство 
за гласање“ у доњем лијевом углу ставља отисак штамбиља поред којег се потписује, издаје 
гласачке листиће, објашњава бирачу како треба правилно испунити листић и упућује га 
према простору (кабини) гдје ће у тајности испунити листић. Након гласања штамбиљ 
предаје предсједнику БО, а овај га предаје предсједнику изборне комисије.

Члан бирачког одбора  задужен за контролу гласачке кутије упућује бирача на убацивање 
свих преузетих листића једног по једног у гласачку кутију и напуштање бирачког мјеста 
и  осигурава да бирач не напусти бирачко мјесто док у гласачку кутију не убаци гласачке 
листиће. Ако бирач гласачки листић оштети (тако да је неупотребљив: физички оштећен или 
погрешно попуњен), бирачки одбор му је дужан издати нови гласачки лиситић, а оштећени 
одложити у посебну коверту с ознаком „оштећени гласачки листићи“ за сваки ниво.

Уколико се бирачки одбор састоји од предсједника и два члана, онда ће члан БО за контролу 
реда обављати послове и контроле гласачке кутије, а члан задужен за идентификацију ће 
истовремено издавати и гласачке листиће.

ПРОЦЕДУРА  ГЛАСАЊА – КОРАЦИ 

 

Процедура гласања на бирачком мјесту
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4.4 Гласање 

Приликом уласка на бирачко мјесто ради идентификације и гласања сваки бирач мора 
предочити један од важећих личних БиХ докумената и то: личну карту, возачку дозволу 
или пасош. Након што бирач докаже свој идентитет члану бирачког одбора и његово име 
буде пронађено у изводу из Централног бирачког списка, бирач се потписује идентично 
као на идентификационом документу поред свог имена у изводу из Централног бирачког 
списка. Члан бирачког одбора има дужност и одговорност упозорити сваког бирача 
да његов потпис на изводу из Централног бирачког списка мора одговарати потпису 
на идентификационом документу који предочава члану бирачког одбора ради 
идентификације.

Када бирач буде идентификован и потпише се у извод из Централног бирачког списка, члан 
бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића, на сваки гласачки листић, 
на предној страници испод текста „Упутство за гласање“ у доњем лијевом углу ставља 
отисак штамбиља бирачког мјеста, потписује се поред штамбиља, затим му издаје 
гласачке листиће и одмах га упућује према једној од слободних гласачких кабина како би 
попунио гласачке листиће. У гласачкој кабини у исто вријеме смије да се налази само једно 
лице, осим ако се ради о бирачу којем је потребна помоћ другог лица. Гласачке кабине/
паравани су отвореном страном окренуте према бирачком одбору, како би се видјела цијела 
полеђина бирача уз осигурање тајности гласања.

Испуњавање гласачког листића на бирачком мјесту је тајно, а гласање је лично. Предсједник 
и чланови бирачког одбора дужни су да осигурају тајност гласања и онемогуће да неко лице 
гласа умјесто другог лица под његовим именом или да поново гласа.

Након попуњавања гласачких листића бирач их пресавија тако да се заштити тајност гласа 
и  један по један гласачки листић убацује у гласачку кутију. Члан бирачког одбора задужен 
за контролу гласачке кутије води рачуна да сви гласачки листићи буду убачени у гласачку 
кутију.

У случају да бирач не убаци све гласачке листиће који су му издати на бирачком мјесту, 
члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије упозориће га да је обавезан да то 
уради. Ако се бирач оглуши на ово упозорење, предсједник бирачког одбора ће у Записник 
о раду бирачког одбора евидентирати овај случај, записујући и податке с идентификационог 
документа бирача.

У случају да бирач покуша у гласачку кутију убацити гласачки листић који се по боји или 
на други начин разликује од оргиналних гласачких листића који се издају на бирачким 
мјестима, члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије обавијестиће о 
томе предсједника бирачког одбора, који ће прекинути процес гласања и уз интервенцију 
полиције тај гласачки листић одузети бирачу. Предсједник  бирачког одбора ће у Записник о 
раду бирачког одбора  евидентирати овај случај, записујући и податке с идентификационог 
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документа бирача. О наведеним случајевима предсједник бирачког одбора одмах 
обавјештава изборну комисију.69

4.5 Гласање у Брчко дистрикту БиХ

Извод из Централног бирачког списка за бираче у Брчко дистрикту БиХ састављен је из два 
дијела и то тако да је:

•	 дио А са уписаним именима бирача који гласају за  све  нивое  власти  у  БиХ (осим  
за  ниво  кантоналне скупштине), за  које бирачи гласају у Федерацији БиХ;

•	 дио Б са уписаним именима бирача који гласају за све нивое власти у БиХ за које 
бирачи гласају у Републици Српској. 

Члан бирачког одбора, овим бирачима издаје комбинацију гласачких листића у 
зависности од тога да ли се бирачево име налази уписано у дијелу А или Б извода из 
Централног бирачког списка.70

Важно!!!

•	 У гласачкој кабини у исто вријеме смије се налазити само једна особа, осим 
ако се ради о бирачима који су слијепи, неписмени или физички неспособни.

•	 Особа које злоупотријеби бирачко право или учини изборну превару, 
подлијеже кривичној одговорности.

•	 Члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије осигурава да ниједан 
бирач не напусти бирачко мјесто док у гласачку кутију не убаци све гласачке 
листиће, те осигурава да се само гласачки листићи пресавијени један по један 
убацују у кутију како би се заштитила тајност гласа.

•	 Гласање се врши хемијским оловкама плаве боје, које се не смију користити 
приликом процеса бројања гласова.

•	 Бирач мора убацити у гласачкуи кутију све гласачке листиће.
•	 У случају да бирач покуша у гласачку кутију убацити гласачки листић који се по 

боји или на други начин разликује од оригиналних гласачких листића који се издају 
на бирачким мјестима, члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије 
обавијестиће о томе предсједника бирачког одбора, који ће прекинути процес 
гласања и уз интервенцију полиције тај гласачки листић одузети бирачу.

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ФИЗИЧКИ НЕСПОСОБНИХ БИРАЧА

Физички неспособни бирачи су и они бирачи који дођу до бирачког мјеста, али не могу 
ући на бирачко мјесто. У том случају члан бирачког одбора одлази према физички 
неспособном бирачу након што обавијести предсједника. Физички неспособни бирач 
попуњава гласачке листиће које ставља у предвиђену коверту. Особа коју је физички 
неспособни бирач изабрао за пружање помоћи односи коверту с гласачким листићима и 
ставља гласачке листиће у гласачку кутију.

69 Члан 19. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
70 Ibid, члан 19. став (8)
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4.6 Помоћ друге особе 

Приликом гласања бирач који је слијеп, неписмен или физички неспособан има право да 
користи помоћ другог лица којег он изабере и уз одобрење предсједника бирачког одбора. 
Члан бирачког одбора задужен за идентификацију у дио предвиђен за потпис уписује 
број идентификационог документа бирача који гласа, а слијеп је, неписмен или физички 
неспособан и бирача који му помаже, поред његовог потписа. 

Предсједник бирачког одбора води евиденцију о ситуацијама у којима се користи помоћ 
другог лица на ПДЛ обрасцу који садржи сљедеће податке:

•	 Податак гдје бирач користи помоћ другог лица на бирачком мјесту или изван 
бирачког мјеста;

•	 За бирача који је слијеп, неписмен или физички неспособан име презиме, ЈМБ и број 
идентификационе исправе;

•	 За лице које пружа помоћ бирачу: име и презиме, број идентификационе исправе и 
потпис;

•	 Ознака да ли се ради о слијепом, неписменом или физички неспособном лицу;
•	 Навод о врсти доказа, односно број и датум издавања доказа о овим чињеницама;
•	 Редни број обрасца; 
•	 Број бирачког мјеста;
•	 Редни број бирача који се налази у изводу из Централног бирачког списка;
•	 Потпис предсједника бирачког одбора.

Доказ за слијепо и физички неспособно лице је рјешење или увјерење/потврда надлежне 
установе, института или комисије о утврђеном инвалидитету или тјелесном оштећењу, налаз 
медицинске установе којом је извршена процјена инвалидности или тјелесног оштећења и 
чланска исказница савеза или удруге регистроване за помоћ овој категорији лица. Изузетно, 
предсједник бирачког одбора може без доказа одобрити помоћ другог лица бирачу који 
очигледно није у могућности извршити гласање без ове помоћи, а због своје неспособности. 

Доказ за неписмено  лице из става (3) је ознака “XX”  на путној исправи уколико је 
идентификација бирача извршена помоћу путне исправе, односно непопуњена рубрика за 
потпис уколико је идентификација извршена личном картом.  

Физички неспособни бирач је и онај бирач који дође до бирачког мјеста, али због физичких 
препрека и неприлагођености простора његовој инвалидности, не може ући. За ову 
категорију бирача уређује се посебно мјесто са гласачком кабином, испред бирачког мјеста, 
а које је погодно за ову категорију бирача. Друго лице, које тај бирач изабере, доноси важећи 
идентификациони документ физички неспособног бирача на бирачко мјесто и изјављује да 
бирач не може ући на бирачко мјесто. Члан бирачког одбора задужен за идентификацију 
провјерава да ли је име физички неспособног бирача уписано у извод из Централног 
бирачког списка. Ако је име тог бирача уписано у извод из Централног бирачког списка, 
предсједник бирачког одбора уноси податке у евиденцију и одобрава процедуру, а затим 
члан бирачког одбора одлази према физички неспособном бирачу, са Записником о раду 
бирачког одбора ЗАРБО, гласачким листићима, оловком и ковертом. Члан бирачког одбора 
уписује име и личне податке физички неспособног бирача с бројем идентификационог 
документа. Физички неспособни бирач потписује се поред тих података и попуњава гласачке 
листиће које ставља у предвиђену коверту. Лице које је физички неспособни бирач изабрао 
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за помоћ односи коверту с гласачким листићима до гласачке кутије, отвара је и ставља 
гласачке листиће у њу. Члан бирачког одбора у дио предвиђен за потпис, поред имена 
физички неспособног бирача, уписује број идентификационог документа тог бирача. Лице 
које помаже физички неспособном бирачу уписује своје име штампаним словима покрај 
имена физички неспособног бирача у извод из Централног бирачког списка и потписује се.

Важно!!!

	Изборна комисија је обавезна да за свако бирачко мјесто одштампа најмање по 
10 ПДЛ образаца, које ће нумерисати у поље редни број обрасца, исте предати 
предсједнику бирачког одбора приликом примопредаје изборног материјала. 
Изборна комисија ће бирачком одбору у току гласања доставити додатни број 
образаца на захтјев предсједника бирачког одбора.

	Бирачки одбор ће све искориштене обрасце ПДЛ убацити у провидну пластичну 
фолију коју ће се са изводом из Централног бирачког списка упаковати по 
шеми паковања. 

Изборна комисија је обавезна да за свако бирачко мјесто одштампа најмање по 10 ПДЛ 
образаца, које ће нумерисати у поље редни број ПДЛ обрасца, те исте предати предсједнику 
бирачког одбора приликом примопредаје изборног материјала. Изборна комисија бирачком 
одбору у току гласања доставити додатни број образаца на захтјев предсједника бирачког 
одбора.

Бирачки одбор ће све искориштене обрасце ПДЛ убацити у провидну пластичну фолију 
коју ће са изводом из Централног бирачког списка упаковати на прописани начин.71

71 Члан 21. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.



ПРАКТИКУМ ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

71

ПДЛ/ПДЛ

Помоћ другог лица/друге особе/Помоћ другог лица

□ На бирачком мјесту/На бирачком мјесту

□ Изван бирачког мјеста/Изван бирачког мјеста

 _________________________                                                  ___________________________            

        РБ обрасца /РБ обрасца                                                                  Број БМ/Број БМ

  _________________________________________________________________________________

Име и презиме бирача, ЈМБ и број личне карте/особне исказнице/ Име и презиме бирача, ЈМБ и број 
личне карте

__________________________________________________________________________________

Име и презиме лица које помаже/особе која помаже, број личне карте/особне исказнице и потпис/ Име 
и презиме лица које помаже, број личне карте и потпис

□ Слијепи бирач/Слијепи бирач

□ Неписмени бирач/ Неписмени бирач

□ Физички неспособан бирач/ Физички неспособан бирач

Ставити ознаку X у квадратић према категорији којој бирач припада/ Ставити ознаку X у квадратић 
према категорији којој бирач припада

___________________________________________________________________________________

 Навод о врсти доказа о потреби гласања/гласовања бирача уз помоћ другог лица/друге особе и број 
доказа/ Навод о врсти доказа о потреби гласања бирача уз помоћ другог лица и број доказа

______________________________________

 Редни број бирача у изводу из ЦБС/изватку из СБП/

Редни број бирача у изводу из ЦБС

       Предсједник БО/Предсједник БО

       ____________________________________

                                                                                            Име, презиме и потпис/Име, презиме и потпис

ПДЛ Образац
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4.7 Гласање на бирачким мјестима за гласање у одсуству 

На бирачким мјестима за гласање у одсуству примјењују се процедуре гласања утврђене за 
редовна бирачка мјеста. Бирачу који гласа на бирачком мјесту за гласање у одсуству издају 
се коверте које садрже гласачке листиће који се издају у основној изборној јединици за коју 
бирач гласа.

Бирачки одбор, прије отварања бирачког мјеста за гласање у одсуству, обавља исте радње 
као и бирачки одбор на редовним бирачким мјестима,  осим што на тим бирачким мјестима 
ручно броје коверте које садрже гласачке листиће по основним изборним јединицама за 
које бирачи гласају. Добијене бројеве пребројаних коверата предсједник уноси у  Образац 
за бројно стање.

Члан бирачког одбора за издавање коверте са гласачким листићима обавезан је да на 
сваки гласачки листић, на предној страници испод текста „Упутство за гласање“ у 
доњем лијевом углу стави отисак штамбиља бирачког мјеста за гласање у одсуству и 
потписује се поред штамбиља.72

4.8 Гласање на бирачким мјестима за гласање непотврђеним-ковертираним 
гласачким листићима

По једно бирачко мјесто у свакој основној изборној јединици одређеује се за издавање 
непотврђених-ковертираних гласачких листића. На овом бирачком мјесту могу гласати 
бирачи који су стицањем пунољетства први пут уписани у Централни бирачки списак 
од дана закључења Централног бирачког списка до дана избора, а који бирачком одбору 
предају потврду издату од стране Центра за бирачки списак којом се потврђује да се његово 
име не налази уписано ни на једном изводу из Централног бирачког списка. Такође, на овом 
бирачком мјесту могу гласати и бирачи који се налазе на списку који је доставила Централна 
изборна комисија БиХ о држављанима БиХ који су уписани у извод из Централног бирачког 
списка за гласање изван земље (ДКП или путем поште),  а затекне се у Босни и Херцеговини 
на дан избора.

Бирачу са пребивалиштем у Брчко дистрикту БиХ, чије се име не налази на изводу из 
Централног бирачког списка, омогућиће се да гласа непотврђеним-ковертираним гласачким 
листићима уколико бирач приложи потврду из Центра за бирачки списак и увјерење о 
ентитетском држављанству.

Након што члан бирачког одбора задужен за идентификацију идентификује бирача и 
упише потребне податке у извод из Централног бирачког списка за бираче који гласају 
непотврђеним гласачким листићима, бирач се потписује у предвиђено поље за потпис у 
овом изводу. За овај процес гласања води се посебан Извод из ЦБС-а.

72 Члан 22. Правилника о провођењу избора у Босни Херцеговини.
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Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића на основу идентификационог 
документа бирача испуњава неопходне податке на предњој страници коверте с непотврђеним 
–ковертираним гласачким листићима, на основи којих се може провјерити бирачко право. 
Након тога члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића, на сваки 
гласачки листић, на предној страници испод текста „Упутство за гласање“ у доњем 
лијевом углу ставља отисак штамбиља бирачког мјеста за гласање непотврђеним 
гласачким листићима и потписује се поред штамбиља, затим му издаје гласачке листиће 
и заштитну коверту те га одмах упућује према једној од слободних гласачких кабина како 
би попунио гласачке листиће. Гласачки листићи су идентичног садржаја и дизајна као 
гласачки листићи за редовна бирачка мјеста које бирач  након гласања као комплет ставља у 
посебну заштитну омотницу, а ова се улаже у посебну коверту (персонализовану омотницу) 
на којој се уписују подаци о бирачу.

На предњу страницу коверте за непотврђене-ковертиране гласачке листиће уписују се 
сљедећи подаци:

•	 број бирачког мјеста;

•	 презиме и име бирача;

•	 јединствени матични број бирача;

•	 датум рођења;

•	 подаци о називу и броју предоченог идентификационог документа и назив органа 
кој је  издао овај документ. 

Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића задржава идентификациони 
документ бирача до момента када бирач врати непотврђене-ковертиране гласачке листиће 
запаковане у заштитној бијелој коверти, потврде из Центра за бирачки списак прилаже 
уз извод из Централног бирачког списка. Члан бирачког одбора задужен за издавање 
гласачких листића ставља сигурносну бијелу коверту у коверту с подацима о бирачу који 
гласа непотврђеним-ковертираним гласачким листићима. Коверта се залијепи и бирач је 
убацује у гласачку кутију.

Ови гласачки листићи се не броје на бирачком мјесту, него у Главном центру за бројање 
након што се верификује право гласа за сваког бирача. Изборна комисија након пријема 
извода са бирачког мјеста за гласање непотврђеним гласачким листићима, уноси податке 
о бирачима који су гласали у одговарајућу апликацију, те овај извод доставља Централној 
изборној комисији БиХ путем факса или електронски.73

73 Члан 23. Правилника о провођењу избора у Босни и Хецеговини.
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Изглед коверте за гласање непотврђеним-ковертираним гласачким листићем
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 Извод из ЦБС за гласање непотврђеним гласачким листићем
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4.9 Гласање бирача путем мобилног тима 

У сврху гласања бирача везаног за домове, хоспитализованог лица или бирача који ће гласати 
у затворима и притворским јединицама, изборне комисије ће у року до десет дана прије дана 
одржавања избора, узимајући у обзир територијалну распоређеност и број институција, 
организовати мобилне тимове који ће на дан избора посјетити бираче из ове категорије у 
њиховим домовима или институцијама. Мобилни тим има једног предсједника и два члана. 
Предсједник руководи радом мобилног тима и одговоран је за његову законитост. 

Изборна комисија један сат прије отварања бирачких мјеста предаје сваком формираном 
мобилном тиму материјал, како слиједи:

•	 Извод из Централног бирачког списка за бираче који су пријављени за гласање на овај 
начин;

•	 Одговарајући број гласачких листића запакованих у заштитне коверте, које су 
стављене у персонализоване коверте на којима су уписане шифре основних изборних 
јединица за које се гласа.  Образац изгледа коверте саставни је дио овог правилника;

•	 Одговарајући број помоћних гласачких кутија (картонске кутије);

•	 Образац за бројно стање – мобилни тим;
•	 Потрошни материјал који је неопходан у процесу гласања и бројања гласачких 

листића;      
•	 Записник о раду бирачког одбора;
•	 Списак бирача с адресама и контакт-телефонима из тачке а) овог става. 

По преузимању изборног материјала од изборне комисије, предсједник и чланови мобилног 
тима:

•	 Уписују своја имена у Записник и потписују се у дијелу Записника који је за то 
предвиђен;

•	 Уписују број бирача са извода за гласање путем мобилног тима на предвиђено мјесто 
у Обрасцу за бројно стање – МОБИЛНИ ТИМ;

•	 Ручно броје примљене персонализоване коверте у којима су  заштитне коверте са 
гласачким листићима према шифрама основних изборних јединица за које се гласа, 
а према бирачкој опцији бирача који су уписани у извод и уписују тај број у Образац 
за бројно стање;

•	 Формирају помоћну гласачку кутију за мобилни тим и стављају папирни самољепљиви 
печат на отвор гласачке кутије;

•	 Уписују серијске бројеве печата с помоћне гласачке кутије у Образац за бројно стање.

Приликом издавања гласачких листића предсједник мобилног тима ставља отисак штамбиља 
мобилног тима на сваки гласачки листић, на предњој страници испод текста „Упутство 
за гласање“ упутства у доњем лијевом углу, затим се потписује поред штамбиља те 
гласачке листиће и заштитну коверту даје бирачу.
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Начин гласања бирача с посебним потребама не разликује се од начина гласања утврђеног 
за редовно бирачко мјесто и гласање лица која користе помоћ, с том разликом што на 
персонализовану коверту уписују име / име оца / презиме бирача и ЈМБ који је гласао путем 
мобилног тима. Мобилни тим приликом рада на терену, након гласања бирача с посебним 
потребама на одређеној локацији, самољепљивом траком лијепи отвор гласачке кутије 
који потписују предсједник и чланови мобилног тима. Након завршетка рада на терену, 
мобилни тим ставља на отвор помоћне гласачке кутије самољепљиви папирни печат на који 
се потписују предсједник и чланови мобилног тима, а серијски број печата евидентира на 
Обрасцу за бројно стање. 74

Мобилни тим почиње радити у 7.00 сати, а завршава у 19.00 сати. Мобилни тим у 19.00 сати 
у сједишту изборне комисије пакује свој изборни материјал и предаје га изборној комисији. 

74 Члан 24. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
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 Коверта/омотница за мобилне тимове



ПРАКТИКУМ ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

81

Извод из ЦБС-а за гласање путем мобилног тима
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Важно!!!

Остваривање бирачког права бирача заражених вирусом КОВИД-19  је регулисано 
Правилником о провођењу избора, у поглављу III (члан 33-39). 

Одредбе овог Поглавља се примјењују само ако ЦИК о томе донесе посебну одлуку у 
складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи и мјерама надлежних тијела, о чему 
благовремно обавјештава изборну администрацију и све учеснике изборног процеса.

4.10 Затварање бирачког мјеста

Бирачу који је у реду за гласање у тренутку затварања бирачког мјеста одобрава се гласање. 
У том случају бирачки одбор продужава свој рад иза 19.00 сати и то најдуже до 22.00 сата. 
Процедура затварања бирачког мјеста је сљедећа:

•	 Предсједник 15 минута прије затварања бирачког мјеста објављује свим 
присутнима, унутар и испред бирачког мјеста, вријеме затварања бирачког 
мјеста;

•	 Члан бирачког одбора задужен за контролу реда у вријеме затварања бирачког 
мјеста обавезан је стати на крај реда како би се осигурало да се ниједно лице не 
прикључи након затварања бирачког мјеста и затвара врата одмах након што 
посљедњи бирач из реда гласа; 

•	 Предсједник у Записник уписује вријеме затварања бирачког мјеста и затвара 
отвор гласачке кутије самољепљивом траком и потписује је.

Приликом затварања бирачког мјеста предсједник у Записник евидентира присутне 
акредитоване посматраче у дијелу З8 Записника.75

75 Члан 26. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
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4.11 Записник о раду бирачког одбора

За свако бирачко мјесто, бирачки одбор дужан је да води Записник о раду бирачког одбора 
ЗАРБО  који је саставни дио овог Правилника. Записник о раду бирачког одбора је сачињен 
тако да свака страница има своју копију на којој се пресликавају подаци уписани на 
страници. Свака страница обавезно садржи број бирачког мјеста. За бирачке одборе у Брчко 
дистрикту БиХ сачињен је Записник о раду бирачког одбора који има двије оригиналне 
странице и које имају своје копије.

У Записник се уносе се информације у вези са гласањем и други догађаји на бирачком мјесту 
и околини од отварања бирачког мјеста до завршетка гласања и утврђивања резултата. 
Уносе се подаци, кад, гдје и шта се догодило, ко су судиоиници, посљедице, предузете 
мјере  евентуални прекид рада, подаци о физички неспособним особама које су гласале, 
удаљавање са бирачког мјеста, задужења и присутност чланова бирачког одбора; води се 
евиденција броја потписа бирача који су гласали, спецификација важећих и неважећих 
листића по нивоима и типовима (неозначени, остали и без сигурносних елемената-немају 
водени жиг, отисак штамбиља, копирани, скенирани, немају потпис); затим списак и 
количина изборног материјала, списак посматрача, примједбе и мишљења члана бирачког 
одбора или акредитованог посматрача у вези са гласањем и бројањем (он има право унијети 
своје мишљење или их предати у писаној форми, о чему му предсједник бирачког одбора 
издаје потврду, а о чему може обавијестити и изборну комисију). Ако ово лице лично не 
потпише записник, његово мишљење неће бити разматрано.76

Важно!!!

У случају да је члану бирачког одбора, бирачу или акредитованом посматрачу онемогућен 
упис примједбе или мишљења у Записник о раду бирачког одбора, своје примједбе или 
мишљења доставља директно изборној комисији о чему изборна комисија без одлагања 
обавјештава Централну изборну комисију БиХ.

76 Члан 11. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
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4.12 Бројање гласачких листића на бирачком мјесту

На изборима у БиХ примјењују се два изборна система и то: већински систем (систем 
просте већине) и систем пропорционалне заступљености.

Изборни систем у Босни Херцеговини

Основне радње које се реализују приликом бројања су:

•	 утврђивање броја задужених гласачких листића
•	 бројање гласачких листића у кутији
•	 бројање гласова по систему већинског гласа
•	 бројање гласова  по политичким субјектима (систем пропорционалне 

заступљености) 
•	 бројање гласова за кандидате унутар кандидатске листе.77

Прва радња коју проводи бирачки одбор је да се врши паковање штамбиља у провидну 
ПЛД врећицу. Након тога утврђује се број задужених гласачких листића које бирачки одбор 
броји и уписује број неискориштених гласачких листића, а затим пакује неискориштене 
гласачке листиће у пластичну врећу. Након што је завршио наведену радњу, бирачки одбор 
утврђује број бирача који је гласао на бирачком мјесту. 

Број бирача који је гласао утврђује се бројањем потписа на изводу из бирачког мјеста и 
уписом у Записник о раду бирачког одбора у дио З9 потписе са сваке странице Извода из 
Централног бирачког списка, након чега се у исти уписује укупан број потписа (збир свих 
потписа са страница Извода из Централног бирачког списка). Предсједник бирачког одбора 
тај укупан број потписа уписује и у Образац бројног стања. 

Бирачки одбор у Брчко дистрикту БиХ броји потписе и са Извода из Централног бирачког 
списка за бираче из ФБиХ и са Извода за бираче из РС и уписује у Записник о раду бирачког 
одбора у дио  З9а и дио З9б. 

77 Члан 35. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
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Бирачки одбор одмах након утврђивања броја потписа Извод из Централног бирачког списка 
одлаже у за то предвиђену коверту коју преко залијепљеног отвора лијепи самољепљивом 
наљепницом на којој пише „Извод из ЦБС – НЕ ОТВАРАЈ!“, те исту оставља на видном 
мјесту на радној површини.78 

Након што је утврдио број неискориштених гласачких листића и број бирача који је гласао, 
бирачки одбор ће извршити пребројавање оштећених гласачких листића које ће након 
пребројавања упаковати у за те намјене предвиђену коверту.
Број неискориштених гласачких листића, број бирача који је гласао и број оштећених 
гласачких листића уписује се у Образац бројног стања.79

По завршетку утврђивања броја задужених гласачких листића бирачки одбор почиње радњу 
бројања гласачких листића у кутији. Радње које се проводе у овом сегменту су:

•	 припрема површине за пребројавање гласачких листића
•	 отварање гласачке кутије
•	 пражњење садржаја гласачке кутије и провјера да ли је кутија празна
•	 разврставање гласачких листића по нивоима
•	 паковање гласачких листића, који се не броје, у прозирне вреће и одлагање на 

мјесто гдје их могу сви видјети
•	 бројање и груписање по 25 листића за одређени ниво
•	 провјера воденог жига и отиска штамбиља
•	 унакрсно слагање груписаних гласачких листића
•	 бројање сетова гласачких листића 
•	 уписивање броја гласачких листића за пребројани ниво у ЗР образац
•	 објава броја гласачких листића присутнима.80

Наведне радње утврђивања задужених гласачких листића и бројања гласачких листића 
из кутије представљају припремне радње за бројање гласова које су добили политички 
субјекти. Прва радња код бројања гласова је бројање гласачких листића по већинском 
систему тј.систему просте већине (члан Предсједништва и предсједник/потпредсједници 
РС). 

Овај поступак обухвата:

•	 разврставање гласачких листића за ниво који се броји према кандидатима
•	 поред група које носе назив кандидата формирају се и посебне групе празних и 

неважећих листића
•	 контрола и бројање групе празних и неважећих гласачких листића
•	 паковање празних и неважећих гласачких листића
•	 бројање гласачких листића за сваког од кандидата и везање у свежњеве по 25 
•	 задњи свежањ може имати 25, али и мање – на свежањ се ставља стикер на којем је 

уписано колико тај свежањ има гласачких листића и
•	 предсједник бирачког одбора преброји свежњеве и помножи их са 25, након чега 

добијени број уписује у образац ЗР већински глас.

78 Члан 41. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини.
79 Ibid. Члан 41. став (1) тачка f)
80 Ibid., Члан 35. 
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Образац ЗР – Већински глас
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4.12.1 Бројање гласачких листића - први круг

Бројање гласачких листића за систем отворена листа захтијева два круга бројања гласачких 
листића:

•	 бројање гласачких листића по политичким субјектима
•	 бројање гласачких листића по кандидатима у оквиру затворене, неблокиране  

листе политичких субјеката.

Радње које се проводе у првом кругу бројања:

•	 развраставање гласачких листића  за ниво који се броји према политичким 
субјектима

•	 поред групе која носи назив политичких субјекта формирају се и посебне групе 
празних и неважећих листића

•	 контролно и бројање групе празних и неважећих гласачких листића
•	 паковање празних и неважећих гласачких листића
•	 провјера воденог жига и отиска штамбиља
•	 бројање гласачких листића за сваког политичког субјекта и везање у свежњеве 

по 25
•	 задњи свежањ може имати 25, али и мање – на свежањ се ставља стикер на 

којем је уписано колико тај свежањ има гласачких листића 
•	 предсједник бирачког одбора преброји свежњеве и помножи их са 25, након 

чега добијени број уписује у образац ЗР већински глас.81

Образац ЗР – систем пропорционалне заступљености  

81 Ibid., Члан 41. став (2).
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4.12.2 Бројање гласачких листића - други круг

•	 гласачке листиће броји тим од четири (4) члана бирачког одбора; један члан 
наглас изговара бројеве кандидата у оквиру политичког субјекта испред којих 
су бирачи маркирали квадратић, а други га контролише

•	 два члана у помоћни образац у реду код броја који је читач изговорио уписују 
једну усправну цртицу

•	 свака пета цртица је коса преко четири усправне
•	 овом методом се броји свежањ по свежањ од 25 гласачких листића из првог 

круга бројања и
•	 кад се преброје сви гласачки листићи овом методом, предсједник уписује за 

сваког кандидата политичког субјекта колико је добио личних гласова.82

     Примјер означавања цртица

Бирачки одбор који броји три (3) члана, ову радњу врши на сљедећи начин:

•	 један члан наглас изговара бројеве кандидата у оквиру политичког субјекта
•	 други члан код броја у помоћни образац уписује усправну цртицу и 
•	 предсједник контролише рад оба члана.

Образац ЗР – страница за упис гласова по кандидатима  

Послије пребројавања свих гласачких листића, бирачки одбор пакује изборни материјал и 
предаје га изборној комисији.
Боја гласачких листића одговара боји пластичних врећа, што олакшава процес паковања.
82 Ibid., Члан 42. 



ПРАКТИКУМ ЗА ИЗБОРНУ КОМИСИЈУ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

89

Приказ организације рада изборне комисије приликом уноса и обједињавања резултата избора 
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V ЖАЛБЕ И ПРИГОВОРИ

5.1 Надлежности изборне комисије по приговорима и жалбама

Поступак заштите изборног права прописан је Поглављем 6 Изборног закона БиХ  и 
Упутством за рјешавање по приговорима и жалбама  поднесеним Централној изборној 
комисији и изборним комисијама. 83 Заштиту изборног права осигуравају изборне комисије 
(ОИК/ ГИК и ЦИК БиХ) и Апелационо одјељење Суда БиХ.

Бирач и политички субјекaт, чије је право установљено Изборним законом БиХ, повријеђено 
лице може уложити приговор у року од 48 сати, односно у изборном периоду у року од 24 
сата од учињене повреде, осим ако Изборним законом БиХ није другачије одређено.

Чланом 6.2 став 1 Изборног закона прописан је приговор изборним комисијама (у року 24 
сата), као редовно правно средство за заштиту изборног права, а чланом 6.6 став 2 жалба 
Централној изборној комисији БиХ, као редовни правни лијек против одлука ОИК/ГИК (у 
року 48 сати), с тим да се и против одлука ЦИК БиХ може уложити жалба Апелационом 
одјељењу суда БиХ у року од два дана од пријема одлуке, при чему Апелационо одјељење 
Суда БиХ доноси одлуку у року од три дана од дана пријема жалбе. Одлука Суда БиХ је 
коначна и обавезујућа. 

Изборна комисија има првостепену надлежност да одлучују о повредама на бирачком 
мјесту, те повредама по приговорима у изборној кампањи који се односе на кандидате и 
присталице политичких субјеката који:

•	 носе и показују оружје на политичким скуповима, бирачким мјестима и њиховој 
околини

•	 ометају скупове других политичких субјеката
•	 обећавају новчане награде или друге материјалне користи с циљем добиjања подршке 

бирача или врше пријетње присталицама других политичких субјеката
•	 подстичу на гласање лице које нема право гласа
•	 подстичу лица да гласају више пута на истим изборима или да гласају у име другог 

лица.84

Такође, изборна комисија је надлежна за повреде политичких субјекта, које наступе у 
периоду који почиње 24 сата прије отварања бирачких мјеста и траје до њиховог затварања, 
а које се односе на сљедеће:

•	 одржавање скупова у циљу изборне кампање
•	 излагање на бирачком мјесту и у његовој околини било каквих материјала у циљу 

утицања на бираче
•	 кориштење мегафона или других разгласних уређаја у циљу утицања на бираче 
•	 свака активност којом се омета или опструише изборни процес.85

Иницијативу за покретање поступка може поднијети правно или физичко лице надлежној 
изборној комисији у писаној форми, у којој је обавезно навести мјесто, вријеме, садржај 
учињене повреде и починиоца.86

83 “ Службени гласник БиХ“, број 37/14.
84 Члан 7.3 Изборног закона БиХ..
85 Ibid., Члан 7.4.
86 Ibid., Члан 6.2.
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ОИК/ГИК могу, и по сазнању за учињењу повреду из своје надлежности, покренути 
поступак по службеној дужности против политичког субјекта и запосленог или на други 
начин ангажованог у изборној администрацији због кршења одредаба Изборног закона БиХ.

Важно!!!

Уколико изборна комисија не покрене поступак по службеној дужности за учињену 
повреду из своје надлежности, односно не одлучи по приговору у случајевима у којима 
има првостепену надлежност и у роковима предвиђеним Изборним законом БиХ, 
Централна изборна комисија БиХ ће по сазнању  покренути  и окончати поступак, 
односно одлучити о приговору.

5.2 Поступак рјешавања приговора/жалби

I Улагање приговора у року од 24 сата 

Приговор се ОИК/ ГИК подноси у року од 24 сата у изборном периоду и то на посебном 
обрасцу. ОИК/ГИК је дужна да га размотри и донесе одлуку у року од 48 сати након истека 
рока од 24 сата, колико се оставља странама у поступку да доставе своја изјашњења.87

II Одбацује се приговор који је поднијело неовлаштено лице као и неблаговремен 
приговор  

Уколико изборна комисија прими приговор за чије поступање није надлежна, а 
познато је која је изборна комисија надлежна за поступање, приговор се без одгађања 
надлежној изборној комисији и о томе обавјештава подносиоца приговора. 

Приговор се подноси на обрасцу који садржи:

•	 мјесто, вријеме, починиоца и кратак опис учињене повреде
•	 одредбе Изборног закона БиХ за које подносилац приговора сматра да су повријеђене
•	 доказе који потврђују наводе приговора
•	 број телефакса на који ће се доставити одлука по приговору и 
•	 потпис подносиоца приговора.88

87 Ibid., Члан 6.3 став (2).
88 Члан 4. Упутство о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним Централној 
изборној комисији БиХ и изборним комисијама.
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На основу члана 2.9 став (1) тачка 16. и члана 6.3 став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине утврдила 
је 

ОБРАЗАЦ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ИЗБОРНИМ КОМИСИЈАМА 

1. Назив: Централна изборна комисија БиХ/
    изборна комисија
2. Име и презиме, односно назив подносиоца приговора, број телефакса и имејл који је Централној   

изборној комисији БиХ пријављен за службену комуникацију:1

3. Датум и сат подношења приговора:

4. Датум, сат и мјесто учињене повреде: 

5. Ко је учинио повреду: 

6. Кратак опис учињене повреде:

 7. Одредбе Изборног закона БиХ за које подносилац приговора сматра да су повријеђене:       

8. Прилог-докази који потврђују наводе приговора: 

9. Мјесто, датум, сат и читак потпис подносиоца 
приговора (бирача, овлаштеног представника 
политичког субјекта)

10. Потпис овлаштеног службеника за 

пријем приговора и печат:

 М.П.                                                     М.П.

1 У складу с чланом 6.2 став (1) Изборног закона БиХ, бирач и политички субјект чије је право 
установљено овим законом повријеђено може изборној комисији уложити приговор најкасније у
року од 48 сати, односно 24 сата у изборном  периоду од  учињене  повреде, осим  ако  

овим  законом  није другачије прописано.  

Напомена: У складу с чланом 6.3 став (2) Изборног закона БиХ, приговор се доставља без 

одгађања свим странама наведеним у приговору. Стране наведене у приговору могу се у року

од 24 сата од пријема приговора, у писаној форми, изјаснити о наводима приговора. 

Надлежни органи могу одредити саслушање страна. 

У складу с чланом 6.3 став (5) Изборног закона БиХ, приговор ће се одбацити и ако се не може 

утврдити ко је подносилац приговора. Поднесени приговор, односно жалба у поступку заштите 

изборног права не одгађају обављање изборних радњи које су прописане овим законом.

Ако је простор (рубрика) на обрасцу недовољан, користити посебан папир како би подаци и 

наводи били читки и јасни.

 Образац за подношење приговора- ППИК 

PPIK
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У сврху вођења евиденција приговора и жалби Центрлана изборна комисија БиХ успоставила 
је апликацију приговора и жалби у коју Изборне комисије податке о примљеним приговорима 
и жалбама из своје  надлежности уносе у Апликацију. Приликом уноса података, изборна 
комисија бира врсту  избора на које се приговор/жалба односи тј .ради ли се о општим или 
локалним изборима, затим изборну јединицу те остале прописане податке подијељене у 
четири категорије, и то:

•	 генералне информације о приговору/жалби,
•	 подаци о рјешењу,
•	 подаци о жалби 

•	 статус предмета.

У оквиру категорије статус предмета изборне комисије, одмах по промјени статуса предмета 
уноси се податак о истој, као и податак да ли је предмет делегиран надлежном органу.

Апликација приговори и жалбе

Важно!!!

Ако приговор није поднесен на прописаном обрасцу или је неразумљив, непотпун, 
односно не садржи довољно доказа којима би били поткријепљени наводи истакнути 
у приговору или нису наведене одредбе Изборног закона БиХ за које подносилац 
приговора сматра да су повријеђене, изборна комисија обавјештава подносиоца 
приговора да у року од 24 сата од пријема обавјештења допуни приговор и тако отклони 
недостатак на који му је у обавјештењу указано. У истом обавјештењу подносилац 
приговора биће упозорен на посљедице неотклањања недостатка, као и чињеницу да 
ће се у том случају сматрати да приговор није ни поднесен.  
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Ако изборна комисија приговор не одбаци, приступа његовом рјешавању.

Приликом рјешавања приговора, изборна комисија може поступати на основу утврђених 
чињеница или одржавати расправе.

Када изборна комисија одлучује по приговору који је достављен телефаксом и када оцијени 
да је то потребно, може затражити од подносиоца приговора да оригинал приговора достави 
непосредно или поштом. 

III Изборна комисија може приговор одбити као неоснован или га усвојити и изрећи мјеру 
или санкцију 

ОИК/ГИК је дужна да о својој одлуци одмах обавијести подносиоца приговора, као и друге 
стране. 

IV Улагање жалбе на одлуке ОИК/ГИК у року од 48 сати

Жалба садржи:

•	 пуни назив, односно контакте (с назнаком броја телефакса) подносиоца жалбе
•	 број и назив одлуке која се побија жалбом
•	 наводе у којем дијелу се одлука побија
•	 разлоге жалбе и доказе
•	 потпис подносиоца жалбе.89

Ако је жалба на одлуку ОИК/ГИК достављена директно Централној изборној комисији 
БиХ, она ће жалбу одмах телефаксом доставити ОИК/ГИК ради испитивања да ли је жалба 
благовремена и да ли је уложило овлаштено лице. 

Уколико је  ОИК /ГИК, која је донијела првостепену одлуку, жалбу не одбаци, може је 
уважити и преиначити своју одлуку или жалбу доставити Централној изборној комисији 
БиХ са свим актима који се односе на предмет и са изјашњењем на жалбу, у року од 24 сата 
од пријема жалбе.

Важно!!!

Изборне комисије дужне су да податке о примљеним приговорима и жалбама из своје  
надлежности уносе у Апликацију о приговорима и жалбама. 

89 Ibid., Члан 8. 
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5.3 Примјери из судске праксе
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VI ПРЕКРШАЈНА И КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ 

Неколико је осјетљивих фаза рада органа за провођење избора. За изборне комисије то су фазе:
•	 именовања бирачких одбора, 
•	 пријема и достава изборног материјала, 
•	 складиштења изборног материјала и 
•	 рад на обрасцима са резултатима и унос изборних резултата.

За бирачке одборе осјетљиве фазе представљају:
•	 провјера исправности изборног материјала
•	 неправилнсоти код гласања ( неправилна идентификација бирача, гласање за другог, 

породично гласање, злоупотреба асистенције бирачима)
•	 неправилности код бројања (додавање или одузимање гласова кандидатима, незаконито 

означавање гласачких листића неважећим)
•	 неправилно попуњавање образаца.

Повреде изборног процеса у погледу вршења ових осјетљивих радњи могу бити предмет 
прекршајне или кривичне одговорности.

6.1 Прекршајна одговорност 

Централна изборна комисија БиХ, када одлучује по службеној дужности или када одлучује 
о приговорима и жалбама, има овлаштења да нареди изборној комисији, Центру за бирачки 
списак или бирачком одбору да предузму мјере којима се отклањају утврђене неправилности. 

Централна изборна комисија БиХ такође има овлаштења да изрекне неку од сљедећих санкција  
•	 Новчану казну која не прелази износ од 10.000 конвертибилних марака; 
•	 Уклањање имена кандидата са кандидатске листе ако се утврди да је кандидат лично 

одговоран за повреду; 
•	 Поништење овјере политичке странке, коалиције, листе независних кандидата или 

независног кандидата; 
•	 Забрану ангажовања одређеног лица за рад на бирачком мјесту, у Центру за бирачки 

списак, у општинској изборној комисији или другој изборној комисији.

У случају кршења одредаба Изборног закона БиХ, а у складу са чланом 19.8 Изборног закона 
БиХ, Централна изборна комисија БиХ ће изрећи новчане казне у износу од 200,00 КМ до 
1.000,00 КМ за запослене или ангажоване у изборној админиситрацији, односно 600,00 КМ до 
3.000,00 КМ члановима бирачког одбора за сљедеће повреде:

а) учествовање у доношењу одлуке која може довести у сумњу његову способност да 
дјелује непристрасно 

Члан изборне комисије или бирачког одбора мора се изузети у доношењу одлуке када тај 
члан или члан његове уже породице имају  лични или финансијски интерес или ако постоји 
други сукоб интереса, који може довести у сумњу његову способност да дјелује непристрасно. 
Члановима уже породице сматрају се брачни друг, дјеца и чланова домаћинства према којима 
кандидат има законску обавезу издржавања.90

90 Члан 15.7 став (2), Изборни закон БиХ
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б) не одреди бирачка мјеста на подручју општине за гласање на свим нивоима власти у 
Босни и Херцеговини 

Бирачка мјеста одређује општинска изборна комисија најкасније 65 дана прије дана избора. 
Општинска изборна комисија, непосредно након одређивања бирачких мјеста, подноси списак 
локација бирачких мјеста Централној изборној комисији БиХ која може промијенити локацију 
бирачког мјеста ако утврди да није погодна за гласање. 

Бирачко мјесто не може се налазити у вјерском објекту, згради органа власти, згради која 
је власништво политичке странке или у којој је сједиште политичке странке, згради која је 
кориштена као мјесто за мучења или злостављања или мјесту гдје се служи или конзумира 
алкохол91.

ц) не осигура изборни материјал за гласање на свим нивоима избора у Босни и Херцеговини

Општинска изборна комисија најкасније 12 сати прије отварања бирачких мјеста на дан избора, 
доставља бирачком одбору бирачки материјал, укључујући одговарајући број гласачких кутија, 
гласачких листића и кандидатских листа, извод из Централног бирачког списка за одређено 
бирачко мјесто и образац записника о раду бирачког одбора о чему се сачињава записник који 
потписују сви чланови бирачког одбора.

У случају да изборни материјал није достављен потпун и у исправном стању, бирачки одбор о 
томе обавјештава општинску изборну комисију која је обавезна да отклони све уочене недостатке 
одмах, а најкасније до отварања бирачког мјеста. Бирачки одбор одговоран је за сигурност 
бирачког материјала од тренутка пријема тог материјала до завршетка свих својих дужности 
након затварања бирачког мјеста и уручења материјала општинској изборној комисији.92

д) не обавијести бираче о свим информацијама неопходним за провођење избора, у складу 
са прописима Централне изборне комисије БиХ

Изборна комисија дужна је да обавјештава бираче о свим информацијама неопходним за 
проведбу избора, у складу са прописима Централне изборне комисије БиХ.93

е) неправилно броји гласачке листиће на бирачким мјестима и у општинским центрима 
за бројање

Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за бројање гласачких листића и утврђивање 
резултата гласања бирача који су гласали непотврђеним гласачким листићима, бирача који су 
гласали гласачким листићима за гласање у одсуству, бирача затвореника или бирача који су 
везани за установе, бирача који су везани за домове и нису у могућности да дођу на бирачко 
мјесто због старости, болести или инвалидитета, као и бирача који су гласали поштом. Сви 
гласачки листићи броје се на бирачким мјестима, осим ако Централна изборна комисија БиХ 
утврди да ће се гласачки листићи бројати у једном или више главних центара за бројање. 
Централна изборна комисија БиХ доноси прописе за бројање гласова и утврђивање резултата 
у Главном центру за бројање.94 

91 Члан 5.1 ст. (2) и (3), Изборни закон БиХ
92 Ibid, Члан 5.3
93 Ibid, Члан 2.13 став (1) тачка 5.
94 Ibid, Члан 5.22
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ф) именује предсједника и чланове бирачких одбора и њихове замјенике супротно члану 
2.19 став (3) Изборног закона БиХ

Изборна комисија дужна је да предсједника и чланове бирачког одбора као и њихове замјенике 
именује најкасније у року од 30 дана прије дана одржавања избора.

г) не ажурира податке у складу с промјеном броја бирача и прописима Централне изборне 
комисије БиХ 

Центар за бирачки списак дужан је да ажурира податке за изборну комисију код одређивања 
бирачких мјеста на територији општине и распоређивања бирача по бирачким мјестима у 
складу са промјеном броја бирача и прописима Централне изборне комисије БиХ.95

 х) не осигура увид у извод из Централног бирачког списка на територији своје општине 

Центар за бирачки списак дужан је да осигура увид у извод из Централног бирачког списка на 
територији своје општине.96

 и) не осигура податке за Централни бирачки списак који су утврђени прописима 
Централне изборне комисије БиХ 

Центар за бирачки списак осигурава податке за Централни бирачки списак који су утврђени 
прописима Централне изборне комисије БиХ.97

 ј) не води евиденцију захтјева и приговора и не чува документацију

Центар за бирачки списак води евиденцију поднесених захтјева и приговора осигурава 
податке за Централни бирачки списак који су утврђени прописима Централне изборне 
комисије БиХ и пружа техничку помоћ општинској изборној комисији у вези са захтјевима 
и приговорима бирача који се односе на извод из Централног бирачког списка и дужан је да 
чува документацију приложену уз те захтјеве и приговоре.98

к) одреди бирачка мјеста супротно члану 5.1 став (3) Изборног закона БиХ ;

Бирачко мјесто не може се налазити у вјерском објекту, згради органа власти, згради која 
је власништво политичке странке или у којој је сједиште политичке странке, згради која је 
кориштена као мјесто за мучења или злостављања или мјесту гдје се служи или конзумира 
алкохол.99

 л) не осигура изборни материјал за гласање 

Бирачки одбор одговоран је за сигурност бирачког материјала од тренутка пријема тог 
95 Ibid, Члан 3.8 став (3) тачка b)
96 Ibid., Члан 3.8 став (3) тачка c)
97 Ibid., Члан 3.8 став (3) тачка d)
98 Ibid., Члан 3.8 став (4)
99 Ibid., Члан 5.1 став (3)
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материјала до завршетка свих својих дужности након затварања бирачког мјеста и уручења 
материјала општинској изборној комисији, у складу с одредбама овог Закона. 100

м) неоправдано није присутан током цијелог процеса гласања 

Сви чланови бирачког одбора или њихови замјеници морају бити присутни током цијелог 
процеса гласања, укључујући утврђивање резултата гласања.101

н) не одреди дужности члановима бирачког одбора 

 

Предсједник бирачког одбора, приликом отварања бирачког мјеста, дужан је у складу с 
прописом Централне изборне комисије БиХ одредити дужности сваком члану бирачког 
одбора и евидентирати их у дијелу записника о раду бирачког одбора предвиђеном за 
уношење наведених података.102

о) записник о раду бирачког одбора не садржи податке прописане овим Законом (члан 
5.7);

Записник о раду бирачког одбора је писани документ у који се уписују информације у вези са 
гласањем, као и други догађаји који се дешавају на бирачком мјесту и у његовој околини, од 
отварања бирачког мјеста до утврђивања изборних резултата.
 У записник се уносе сљедећи подаци: 

1. Списак и количина изборног материјала достављена бирачком мјесту; 
2. Списак свих акредитованих посматрача на бирачком мјесту; 
3. Запажања о свим важним догађајима до којих дође на бирачком мјесту; 
4. Сви подаци који се, у складу с одредбама овог Закона, уносе у записник о раду бирачког 
одбора. 

Члан бирачког одбора, бирач или акредитовани посматрач има право да у записник о раду 
бирачког одбора унесе своје мишљење или примједбе на процес гласања или да их преда у 
писаној форми, о чему предсједник бирачког одбора издаје потврду о предаји примједби, а 
о чему може обавијестити и општинску изборну комисију. Ако ово лице лично не потпише 
записник о раду бирачког одбора, његово мишљење или примједба неће бити разматрани. 

Ако се члану бирачког одбора, бирачу или акредитованом посматрачу онемогући да унесе своје 
мишљење или примједбе у записник, оне се могу доставити општинској изборној комисији.103

 п) не објасни бирачу начин гласања и не осигура тајност гласања 

Чланови бирачког одбора дужни су објаснити бирачу начин гласања и осигурати тајност 
гласања.104. Објашњавање начина гласања подразумијева инструкцију члана одбора о начину 
попуњавања гласачког лиситћа у циљу валидности гласачког листића, а тајнсот гласања 
подразумјева осигурање услова у којима никоме неће бити омогућен увид у гласачки лиситћ 

100 Ibid, Члан 5.3 став (3)
101 Ibid., Члан 5.5
102 Ibid., Члан 5.6 став (2)
103 Ibid., Члан 5.7 
104 Ibid., Члан 5.11 став (1) 
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бирача приликом одабира његове опције.

 р) не утврди идентитет бирача и потпис бирача на изводу из Централног бирачког списка 
у складу с Изборним законом БиХ 

Члан бирачког одбора дужан је утврдити идентитет бирача, означити његово име и презиме 
на изводу из Централног бирачког списка на који ће се бирач потписати, потом члан бирачког 
одбора издаје одговарајући гласачки листић или листиће. 

Потпис бирача на изводу из Централног бирачког списка мора одговарати потпису са 
идентификационог документа који се предочава члану бирачког одбора, о чему је члан бирачког 
одбора дужан да га упозори и за шта је одговоран члан бирачког одбора.105

Идентитет се утврђује једним од три важећа идентификациона документа БиХ: личном картом, 
возачком дозволом или пасошем.

 с) ако изда гласачки листић или листиће супротно прописима који регулишу издавање 
гласачких листића 

Члан бирачког одбора дужан је утврдити идентитет бирача, означити његово име и презиме на 
изводу из Централног бирачког списка на који ће се бирач потписати, потом је члан бирачког 
одбора издаје одговарајући гласачки листић или листиће. 

 Потпис бирача на изводу из Централног бирачког списка мора одговарати потпису са 
идентификационог документа који се предочава члану бирачког одбора о чему је члан бирачког 
одбора дужан да га упозори и за шта је одговоран члан бирачког одбора.

 т) помаже лицу при гласању на начин који није у складу с овим Законом

Лице које помаже при гласању не може бити члан бирачког одбора, акредитовани посматрач 
или посматрач политичке странке, коалиције, листе независних кандидата или независног 
кандидата.

 у) ако обрасце попуни супротно члану 5.25 Изборног закона БиХ

Осим у случају кад Централна изборна комисија БиХ утврди да ће се бројање дјелимично или 
у потпуности обавити у центрима за бројање, након затварања бирачког мјеста и завршетка 
поступка бројања, бирачки одбор у одговарајуће обрасце уноси сљедеће податке: 

1) Укупан број гласова; 
2) Укупан број важећих гласова за сваку политичку странку, коалицију, листу независних 
кандидата и независног кандидата; 
3) Укупан број гласова за сваког појединачног кандидата на кандидатској листи; 
4) Укупан број неважећих гласачких листића, посебно наводећи број гласачких листића 
који су неважећи јер нису испуњени, а посебно број гласачких листића који су неважећи 
јер су погрешно испуњени; 
5) Укупан број упропаштених гласачких листића; 
6) Укупан број непотврђених гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији, ако их 
и има; 
7) Укупан број неискориштених гласачких листића. 

105 Члан 5.13 Изборног закона БиХ.
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Записник о раду бирачког одбора и одговарајуће обрасце потписују сви чланови бирачког 
одбора. Ако неки члан одбије да се потпише, предсједник или један од чланова који се потписују 
то ће евидентирати заједно са разлозима непотписивања. 

 в) подаци обједињених збирних резултата гласања за општину нису у складу с чланом 
5.27. Изборног закона БиХ 

Након што од бирачких одбора добије сву документацију и материјале за изборе, изборна 
комисија утврђује обједињене збирне резултате гласања проведеног на територији те општине 
за органе на свим нивоима власти за које су проведени избори и о томе саставља записник, који 
се подноси Централној изборној комисији БиХ у року од 24 сата након затварања бирачких 
мјеста. Општинска изборна комисија задржава примјерак обједињених збирних резултата 
гласања и дистрибуише га другим изборним органима, у складу са прописима Централне 
изборне комисије БиХ. 
Такође,  изборна комисија јавно излаже детаљни табеларни приказ за обједињене збирне 
резултате избора по политичким субјектима и кандидатима како би јавност могла имати увид у 
њих, а копије обједињених резултата гласања биће уручене акредитованим посматрачима рада 
општинске изборне комисије на њихов захтјев.

За кршење правила понашања у изборној кампањи политички субјекти могу бити кажњени од 
3.000,00 КМ до 30.000,00 КМ .
Изборне комисије основних изборних јединица у првом степену су надлежне за сљедеће 
повреде:

•	 Ношење и показивање оружја  на политичким скуповима, БМ и њиховој околини;
•	 Ометање скупова других политичких субјеката;
•	 Уклањање , прекривање, оштећивање или мијењање штампаних огласа, плаката или 

њихово постављање на недозвољеним мјестима;
•	 Обећавање новчане награде или друге материјалне користи с циљем добијања подршке 

бирача или пријетње присталицама других политичких субјеката;
•	 Подстицање на гласање лица које нема право гласа или  подстицање лица да гласају 

више пута на истим изборима или да гласају у име другог лица;
•	 Изборна шутња: одржавање скупова у циљу кампање, излагање материјала на БМ у 

циљу утицаја на бираче, кориштење разгласних уређаја у циљу утицаја на бираче као и 
свака активност којом се омета или опструише изборни процес (надлежност ОИК/ГИК).

Централна изборна комисија БиХ је у првом степену надлежна за сљедеће повреде:

•	 Спрјечавање новинара да обављају свој посао, језик мржње, лажно представљање, 
кориштење домаћих и међ.средстава комуникације с циљем утицаја на бираче у вријеме 
изборне шутње .

6.2 Кривична одговорност

Ако изборна комисија сматра да је учињено кривично дјело које се односи на изборни 
процес, дужна је да то дјело пријави надлежном тужилаштву. Приликом подношења пријаве, 
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изборна комисија наводи и доказе који су јој познати, те предузима потребне мјере да би се 
сачували трагови наводно учињеног кривичног дјела, предмети којима је или помоћу којих 
је учињено то дјело и други докази.

Правило Ne bis in idem

По сазању и оцјени да један догађај истовремено има обиљежја и кривичног дјела и прекршаја 
(при томе је намјера и тежина посљедице могу бити кључни елементи за квалификацију 
повреде као кривичног дјела), неопходно је одмах доставити све конкретизоване доказе у 
складу са чланом 6.8 надлежном тужиоцу у циљу доношења наредбе о спровођењу истраге 
или наредбе о неспровођењу истраге. Кључно је не покретати прекршајни поступак (или 
исти прекинути) до доношења одлуке тужиоца.
Важно је обавијестити тужиоца да су испуњени услови за покретање прекршајног поступка, 
али да се исти неће покретати до доношења одлуке тужиоца.
Надлежни тужилац ће након пријема овог обавјештења, у што краћем року, водећи рачуна 
о роковима застарјелости за покретање и вођење прекршајног псотупка, донијети наредбу о 
спровођењу истраге или наредбу о неспровођењу истраге.
По добијану наредбе о неспровођењу истаге, испуниће се услови за покретање или наставак 
прекршајног поступка. 

Важно!!!

Поступање у кривичним и прекршајним предметима у ситуацијама када постоји 
могућност повреде начела Ne bis in idem

•	 обавјештавање 
•	 хитност
•	 координација/размјена информација између изборних комисија и надлежног 

тужиоца

Кривично дјело јесте противправно дјело које је законом прописано као кривично дјело, 
чија су обиљежја прописана законом и за која је законом прописана кривичноправна 
санкција. Кривична одговорност подразумијева услове који морају бити испуњени да 
би се на извршиоца кривичног дјела примијенила кривична санкција и чије постојање у 
прописаном поступку утврђује суд.

Кривична дјела из области изборног права прописана су Кривичним законом БиХ, 
Кривичним законом ФБиХ, Кривичним законом РС и Кривичним законом Брчко дистрикта 
БиХ.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Закони и правилници:

1. Изборни закон Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22 и 51/22)

2. Одлука о расписивању и одржавању Општих избора 2022. године (“Службени гласник 
БиХ”, број 27/22)

3. Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Опште изборе 2022. године 
који ће се одржати у недјељу 02. октобра 2022. године  (“Службени гласник БиХ”, број 
27/22)

4. Правилник о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на Општим 
изборима 2022. године (“Службени гласник БиХ”, број: 27/22 )

5. Правилник о употреби и изради извода из Централног бирачког списка (“Службени 
гласник БиХ”, број: 27/22)

6. Правилник о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, 
број: 27/22)

7. Правилник о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких 
одбора (“Службени гласник БиХ”, број: 27/22)

8. Упутство о утврђивању квалификација, броју, обуци и разрјешењу чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини списка (“Службени гласник 
БиХ”, број: 27/22)

9. Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста (“Службени 
гласник БиХ”, број: 27/22)

10. Упутство о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и 
Херцеговини. (“Службени гласник БиХ”, број: 27/22)

11. Упутство о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним 
Централној изборној комисији БиХ и изборним комисијама (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 27/22)

12. Упутство о начину рада и извјештавања изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини 05-1-102-2-622-1/22 од 04.05.2022. године

13. Одлука о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице (“Службени 
гласник БиХ”, бр. 27/22 и 44/22)

14. Одлука о висини накнаде за рад изборне комисије број  07-л -07-л-1351-1 122 од 
04.08.2022. године

15. Етички кодекс органа за провођење избора (“Службени гласник БиХ”, бр. 67/21)
16. Упутство о поступку жријебања политичких субјеката (05-1-02-2-625-1/22 од 04.06.2022. 

године
17. Инструкција о поступању изборних комисија основних изборних јединица са гласачким 

кутијама 05 -1-02-2-633-1/22 од 04.06.2022. године
18. Одлука о начину израде, облику и садржају, чувању, употреби и уништавању штамбиља 

којим се отискују гласачки листићи на изборима у БиХ број 05-1-02-3-631-1/22 од 
04.06.2022. године

Интернет странице:

1.   Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, www.izbori.ba    

2.   Суд Босне и Херцеговине, www.sudbih.gov.ba 

3.   Портал Правосуђа Босне и Херцеговине,  www.pravosudje.ba 
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О АУТОРИМА

Доктор Суад Арнаутовић, доктор политичких наука, студирао је у Сарајеву и Загребу. 
Докторирао је на Универзитету у Сарајеву са тезом: “Политичко представљање и изборни 
системи у Босни и Херцеговини у XX стољећу“. Редовни је професор с трајним избором. 

Објавио је сљедеће књиге: “Двадесет година Сталног Иизборног закона Босне и Херцеговине“ 
– Студија о развоју изборног права у Босни и Херцеговини од 2001. до 2021. године, 
(коаутор), Сарајево 2021; Улога друштвених медија у изборном процесу“ – Смјернице за 
изборне актере“, Сарајево, 2020;  „Водич за изборну администрацију у вези са активностима 
током изборног дана под условима узрокованим пандемијама вируса COVID-19“, (коаутор), 
Сарајево 2020.; “Контроверзе о изборима и изборном систему у Босни и Херцеговини“, 
Сарајево, 2017; “Политички систем Босне и Херцеговине“ (коаутор), Сарајево, 2010, 
“Политичко представљање и изборни системи у Босни и Херцеговини у XX стољећу”, 
Сарајево, 2009; “Анализа политика – Хрестоматија”, Сарајево, 2008; „Ten Years of Democrat-
ic Chaos – Electoral Processes in Bosnia and Herzegovina from 1996 to 2006, Essays, Analyses 
and Comments”“, Сарајево, 2007; “Општине/Опћине у Босни и Херцеговини – Демографске, 
социјалне, економске и политичке чињенице, (коаутор), Сарајево, 2006; “Локални избори 
у БиХ 2004. – Научене лекције”, (коаутор), Сарајево, 2005; “Пропедеутика политичког 
маркетинга, разумијевање и организирање успјешне изборне кампање”, Сарајево, 2001; 
“Кампања за локалне изборе”, Сарајево, 2000; “Како се бранила Босна”, Сарајево, 1997; 
“Избори у Босни и Херцеговини ‘90. – Анализа изборног процеса”, Сарајево, 1996.  

Учествовао је на више међународних научних и стручних симпозија и семинара о изборима 
и изборним процесима, на стручном усавршавању у области изборног система и управљања 
изборним кампањама у САД, те у посматрачким изборним мисијама. 

Учествовао је на међународним научним и стручним конференцијама посвећеним 
финансирању политичких странака, политичком интегритету и изборним процесима у 
Египту, Србији, Молдавији, Киргистану, Француској и Енглеској.  

Такођер, 2007. године завршио је обуку за међународне изборне посматраче (STO) на ОЕБС 
Академији у Бисхкеку, Киргистан, у организацији ОЕБС/ОДИХР-а. 

Завршио је курс за изборне стручњаке на тему “Гласање изван земље и повећање учешћа“ 
у оквиру Bridge (Building resources in democracy, governance and elections) пројекта у Бечу, 
мај 2012. године.

По позиву Комисије за демократију путем права (Венецијанска комисија) Савјета Европе 
поднио је реферат на 75. пленарној сесији Венецијанске комисије – Венеција, 13. јуни 2008. 
Исто тако је учествовао на конференцијама о улози тијела за провођење избора, које је 
организирала Венецијанска комисија, одржаним у Београду (2005) и Лондону (2010). 

У јуну 2004. године Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ др Арнаутовића 
именује за члана Централне изборне комисије БиХ. Након истека првог седмогодишњег 
мандата поново је именован на ту функцију 2011. године, а у марту 2020. године изабран је 
по трећи пут за члана Централне изборне комисије БиХ. У периоду јануар 2008. – мај 2009. 
обављао је дужност Предсједника Централне изборне комисије БиХ, а 1. априла 2022. године 
по други пут је изабран за Предсједника Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

Добитник је међународне  награде у категорији „Изборни менаџмент“ која му је додијељена 
на 17. Међународном симпозију о изборним питања одржаном у јануару  2019. године у 
Акри, Гана.
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Др Ирена Хаџиабдић,  Рођена је у Зеници 1960. године. Основну школу и Гимназију завршила 
је у Зеници, а звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету у Београду. Након 
тога завршила је постдипломске студије у Великој Британији из области “Европских политика, 
права и менаџмента”. Докторску дисертацију  под називом  “Европски демократски стандарди 
и изборни систем Босне и Херцеговине” одбранила је на Правном факултету у Зеници. 
 
Први радни однос засновала је као адвокатски приправник, а затим је радила у Управно-
правном одјељењу Центра служби безбједности Зеница. Од 1997. до 2001. године 
наизмјенично је радила на пословима у Одјелу за изборе и Одјелу за демократизацију 
у Организацији за сигурност и сурадњу у Европи (ОСЦЕ) у Травнику и Зеници. 
 
За извршног директора канцеларије Међународне фондације за изборне системе (ИФЕС 
) за БиХ именована је 2001. године. Активно је учествовала у оснивању Удружења 
изборних званичника у БиХ (УИЗБиХ) чији је основни задатак унапређење избора у БиХ 
и професионална едукација изборне админстрације. До именовања за члана Централне 
изборне комисије БиХ (ЦИК БиХ), била је на позицији извршног директора овог удружења. 

Дуги низ година се усавршавала у сфери избора кроз разне врсте едукација у земљи и 
иностранству. Презентовала је искуства о провођењу избора и финансирању политичких 
странака у БиХ на више стручних и научних конференција. Написала је двије књиге,  осам 
публикација и двадесет чланака у области избора, те је била уредник листа „Избори“. 
 
Заступнички дом Парламентарне Скупштине БиХ први пут је именује за члана 
ЦИК БиХ 2007. године. Ову функцију обавља и у другом мандату, а дужност 
Предсједника ЦИК БиХ је обављала у два наврата (од јануара 2010. до септембра 
2011. године и од јануара 2017. до септембра 2018. године). Као чланица ЦИК 
БиХ учествовала је у раду парламентарних интерресорних радних група.  

Од 2002- 2017. године била је члан тимова за процјену провођења избора у седамнаест земаља по 
позиву ОСЦЕ/ОДИХР (Одјел за изборе Канцеларије за демократске институције и људска права 
при Организацији за сигурност и сарадњу у Европи), Националног демократског института 
(НДИ), Међународног републиканског института (ИРИ) и других државних изборних комисија.  
 
Обављала је значајне функције у Европи и свијету: предсједник и члан Извршног 
одбора Удружења европских изборних званичника (АЦЕЕЕО); представљала ЦИК 
БиХ Одбору за надзор и ревизију Удружења свјетских изборних тијела (А-WЕБ) 
до октобра 2016. године; тренутно је у другом мандату члан Одбора директора 
Међународне фондације за изборне системе (ИФЕС) са сједиштем у Вашингтону ДЦ. 
 
Добитница је више признања: међународне награде за изузетна достигнућа у изборном 
менаџменту, која јој је додијељена 2013. године у Куала Лумпуру, признање „особа године“ 
(Вечерњаков печат за јавну управу), које јој је додијељено у мају 2019. године те Џо Ц. Баxтер 
признање за изузетну посвећеност изборном процесу, коју јој је додијелила међународна 
фондација за изборне системе (ИФЕС) у јуну 2022. године.
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