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Ријеч предсједника Централне изборне комисије БиХ

Приручник за рад контролора изборних резултата је први приручник овакве врсте у Босни 
и Херцеговини и има за циљ да помогне контролорима изборних резултата у општинским и 
градским изборним комисијама као и контролорима у Главном центру за бројање.

По први  пут је у Босни и Херцеговини уведена процедура расписивања јавног огласа  за 
попуњавање позиција контролора изборних резултата  у изборним комисијама основних 
изборних јединица и по први пут ће ти контролори бити именовани на дужи период, за 
више изборних циклуса, тако да ће имати прилику да се умрежи њихова структура, да 
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине врши њихово сертификовање, да има 
тачну евиденцију свих контролора, а то ће бити прилика да се примијени наставни план и 
програм и да се врши континуирана обука тих контролора. 

У изради приручника су  кориштени ресурси Централне изборне комисије БиХ. 

др Суад Арнаутовић
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КОНТРОЛОРИ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА

ПРЕДГОВОР

 Тачно и поштено бројање гласова на изборима има незамјењиву улогу у заштити 
интегритета избора и права сваког бирача да бира и буде биран на слободним и поштеним 
изборима. Независно од других веома важних, кредибилних, незамјењивих дијелова 
изборног процеса, само једно нетачно пребројавање гласова може урушити цјелокупан 
интегритет изборног процеса. То даље води ка смањењу повјерење јавности у изборе и 
изборну администрацију, те може изазавати одбијање прихватања резултата избора од 
стране учесника изборног надметања што може водити до неслућених ситуација, јавних 
протеста, па чак и до конфликата у неком друштву. Иако се сам процес бројања гласова и 
њихова табулација разликују у појединостима од државе до државе, тачност, поштење и 
транспарентност су универзални принципи који карактеришу слободне и поштене изборе.

 У Кодексу доброг владања у изборним питањима Европске комисије Савјета Европе 
за демократију путем закона (Венецијанска комисија) је наведено:

 „Бројање гласова треба да се спроведе на транпарентан начин. Допустиво је да 
бирачи уписани на бирачком мјесту буду присутни; присуство домаћих и међународних 
посматрача треба да буде одобрено. Овим лицима треба да је допуштено присуство под 
свим околностима. Мора се сачинити довољан број примјерака записника са бирачког 
мјеста тако да га сва наведена лица добију; један примјерак треба одмах ставити на огласну 
таблу, други се задржава на бирачком мјесту, а трећи се доставља комисији или надлежном 
органу.”1

 Овај приручник је пионирски рад оваквог садржаја у Босни и Херцеговини и има за 
циљ повећање транспарентности у раду изборне администрације и кредибилности изборног 
процеса уопштено. Од првих постдејтонских избора до ових Општих избора 2022. године, 
приручник за рад контролора изборних резултата никада није написан, што је представљало 
огромну празнину у раду изборне администрације и у изборним процесима у БиХ.

 Свакако, разлог таквом стању није био недостатак стручног знања и аутора таквог 
профила, који би имали снаге, знања, воље и времена те потребних квалификација, познавања 
материје или, пак, неких других логистичких или когнитивних вјештина, да напишу овакав 
приручник и изложе га суду јавности.  Мислим да је разлог томе то што није било потребног 
нивоа друштвеног интереса, тј. интереса шире јавности, а посебно интереса политичких 
странака, посматрача избора, цивилног друштва и јавног мњења уопштено, за упознавање 
са овлаштењима и дјелокругом рада службеника из овог дијела изборног процеса, за надзор 
над радом ове важне карике у изборном процесу. 

 Сада је дошао ред да се и најшира јавност детаљније упозна са обимом посла и 
надлежностима контролора изборних резултата, што би требало допринијети укупној 
слици о транспарентности у раду изборне администрације и пријеко потребном изборном 
интегритету. 

1 ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ ПУТЕМ ЗАКОНА (ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА) КОДЕКС ДОБРОГ ВЛАДАЊА У ИЗБОРНИМ 
ПИТАЊИМА СМЈЕРНИЦЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ усвојени на 52. сједници Венецијанске комисије (Венеција, 18-19. октобар 2002. г.), тач. 46, 
стр. 24, Извор: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-bos 
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 Поред тога, приручник је, како му и наслов казује, писан с практичним циљем да 
буде „при руци“ сваком контролору изборних резултата, сваком члану органа за провођење 
избора, сваком кандидату, сваком политичком субјекту, сваком новинару, тј. свима који 
желе да изврше увид у то ко и како контролише резултате избора добијене на бирачком 
мјесту у својој основној изборној јединици, односно у Главном центру за бројање. 

 Ако је и било фаме око тога ко може бити контролор, како се он именује, шта ради 
и коме подноси извјештај, од сада ће то бити прошлост, јер ће овај приручник скинути вео 
мистериозности са овог веома важног дијела изборног процеса у БиХ. 

 Приручник је писан првенствено с намјером да контролори изборних резултата имају 
„при руци“ приручник који ће им помоћи у свакодневном обављању ових веома важних и 
одговорних јавних послова.

 Још једна корисна новина у овом приручнику која ће, надамо се, допринијети бољем 
информисању и разумијевању задатка контролора изборних резултата јесте „растјеривање 
магле“ у какофонији појмова контролор изборних резултата, супервизор изборних резултата, 
референт за унос изборних резултата, центар за правилно обједињавање резултата, који су 
се користили, односно који се користе у практичном раду на овим пословима и који су 
стварали појмовну „Вавилонску кулу“ у главама бирача, обичних људи, посматрача избора, 
представника медија и других особа укључених у изборни процес у БиХ.

 У овом приручнику су на једном мјесту скупљени сви битни аспекти надлежности 
и опсега рада контролора изборних резултата у складу са позитивним законодавством 
тј. подзаконским прописима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине. Он ће 
омогућити да се, с једне стране, на прецизан, концизан и, што је најважније, прописан 
начин, стекне увид у надлежности и функцију контролора изборних резултата, те тако боље 
разумије рад ових особа, а с друге стране, помогне контролорима изборних резултата да на 
законит начин обаве своју веома важну друштвену функцију.  

 У њему су описане и практично приказане функције контролора изборних резултата 
који чине дио организационе структуре и надлежности органа за провођење избора на 
локалном ниво (општинске и градске изборне комисије), као и контролора у Главном центру 
за бројање. У том контексту овај приручник садржи јасан и детаљан опис надлежности и 
дјелокруга рада контролора изборних резултата, референата за унос изборних резултата 
и супервизора изборних резултата, те њихове обавезне поступке и радње у односу на 
Централну изборну комисију БиХ коју реализују путем Јединственог информационог 
изборног система (ЈИИС).

 Сврха овог приручника је, такође, да помогне унификацији процеса рада свих 
контролора изборних резултата у Босни и Херцеговини по јединственој методологији 
извршења ових послова. У приручнику се даје јединствен опис свих радњи које у складу 
са законом мора извршити контролор изборних резултата да би обавио прописане послове 
и задатке и испунио своју основну функцију. Он ће тако помоћи и новоименованим 
контролорима изборних резултата који су по први пут именовани на основу јавне конкурсне 
процедуре. Иако се први пут сусрећу са овим пословима, новоименовани контролори 
изборних резултата ће уз помоћ овог приручника моћи успјешно извршавати све своје 
послове и задатке јер су све радње описане концизно и тачно слиједећи природни и 
прописани редослијед радњи и задатака потребних сваком контролору изборних резултата 
да успјешно изврши прописане радне задатке.

 Кључно питање интегритета изборног процеса у БиХ је да ли усвојене процедуре 
коренспондирају са општеприхваћеним међународним стандардима и глобалним нормама 
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како би се тај процес могао квалификовати као „free and fair“ тј. као слободан и поштен, 
у свим дијеловима једног изборног циклуса, укључујући предизборни период, изборну 
кампању, изборни дан и његове посљедице тј. резултате избора.

 С друге стране, злоупотребе на изборима тј. Оно што се на енглеском говорном 
подручју назива синтагмом „electoral malpractices“, апсолутно поништава све оно што 
су стандарди слободних и поштених избора. Те злоупотребе могу бити вршене у свим 
дијеловима изборног циклуса, од расписивања избора до њиховог потврђивања, а нарочито 
приликом збрајања и тачног уноса резултата избора. Било која, па чак и ненамјерна 
грешка или пропуст који може услиједити било због умора или тренутка непажње, било с 
изразитом намјером, може срушити све напоре бројне армије честитих и поштених изборних 
службеника да сачувају интегритет избора. А једном изгубљено повјерење тешко се враћа. 
Зато је ово, вјероватно, најосјетљивији посао који један изборни службеник може обављати. 

 Најшире схваћени концепт изборног интегритета омогућава нови начин 
класификације, мјерења и анализирања проблема у квалитети изборног процеса. Да ли у 
том контексту, контролори изборних резултата могу допринијети већој квалитети изборног 
процеса у Босни и Херцеговини? Апсолутно да, као уосталом сви важни дијелови и 
извршиоци у том процесу.

 Након затварања бирачких мјеста и послије дана избора, најважнији критеријуми 
за квалификовање одржаних избора као слободних и поштених јесте, између осталог: 
(1) службено и експедитивно, тј. што је прије могуће саопштавање резултата избора; (2) 
непристрасност извјештавања медија о изборним резултатима; (3) прихватање резултата 
избора од свих учесника у изборном надметању; (4) непристрасно и хитно поступање по 
изборним жалбама; те (5) увођење на изабране положаје, оних кандидата који су прописно 
изабрани.

 Дакле, слободних поштених избора нема без испуњења ових критеријума, а један од 
најбитнијих јесте службено и експедитивно саопштење резултата избора, а чега нема без 
брзог, квалитетног и законитог рада контролора изборних резултата.

 Један од најважнијих принципа компетитивних избора јесте тачан и поштен процес 
верификације гласачких листића и бројања гласова. Зато се ни компетитивни избори, а 
компетитивност  је неопходан и незамјењив елемент демократских избора, без испуњења 
овог принципа не могу сматрати слободним и поштеним, тј. демократским.

 Зато се у сваком политичком систему, па тако и босанскохерцеговачком, поставља 
питање да ли се предузимају одговарајуће мјере за спрјечавање изборне преваре, тј. изборне 
крађе? У већ цитираном документу Венецијанске комисије је наведено:

 “До крађе ће тешко доћи уколико чланови бирачког одбора представљају правилну 
равнотежу политичких ставова, а оцјена да ли су избори били поштени се треба вршити 
искључиво на основу два главна критеријума: број бирача који су гласали у односу на 
број гласачких листића у гласачким кутијама. Први критеријум се утврђује на основу 
броја потписа у бирачком списку. Пошто је људска природа таква каква је (и без икакве 
намјере да се изврши крађа), веома је тешко постићи потпуну подударност између двије 
мјере, и свака додатна мјера контроле као што је означавање контролних купона гласачких 
листића бројевима или поређења укупног броја гласачких листића у гласачким кутијама и 
поништених и неискориштених са бројем гласачких листића достављених бирачком мјесту 
може пружити одређене индиције, али нико не треба да има илузије да ће се резултати 
ових различитих мјера подударати перфектно. Ризик у повећању броја мјера које се користе 
лежи у томе да се разлике у збировима, а коначно и неправилности, неће узимати озбиљно 
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у обзир. Боље је имати строгу контролу над двије мјере него слабу – и тиме неефикасну – 
контролу над већим бројем промјењивих.”2

  У овом контексту треба нагласити везу између остваривања начела тајности гласа 
и осигурања интегритета бројања гласова и утврђивања и обједињавања тачних резултата 
гласања. 

Наиме, тајно гласање је један од пет принципа (начела) на којима се темеље слободни и 
поштени избори (поред општег, универзалног права гласа; директног избора најмање једног 
дома парламента у бикамералним парламентарним системима; слободног изражавања воље 
бирача; те једнакости гласа што подразумјева да „глас једног бирача треба бити једнак 
гласу другог“). Комплементарно том начелу је и начело интегритета бројања гласова које се 
огледа у два аспекта: (1) да је осигурано да изражена воља бирача буде прихваћена, тј. узета 
у обзир; те (2) да објављени резултати гласања кореспондирају са укупно датим (палим) 
гласовима.

 Техничка исправност изборног процеса нарочито има утјецаја на тијело које је 
одговорно за организацију и управљање изборима (Electoral management Body). Зато 
је изузетно важно да то тијело у свом раду дјелује независно, непристрасно и ефикасно, 
подразумјевајући и рад контролора изборних резултата. 

 Наш изборни систем предвиђа да се сви гласачки листићи броје одмах на бирачком 
мјесту, осим ако Централна изборна комисија БиХ утврди да ће се гласачки листићи бројати 
у једном или више главних центара за бројање. Након што бирачки одбор утврди резултате 
гласања на бирачком мјесту, он одмах, а најкасније 12 сати након затварања бирачког мјеста, 
доставља надлежној изборној комисији основне изборне јединице записник о раду бирачког 
одбора (којега потписују сви чланови бирачког одбора), извод из Централног бирачког 
списка, све гласачке листиће (непотврђене гласачке листиће, важеће гласачке листиће,  
неважеће гласачке листиће, неискориштене гласачке листиће и упропаштене гласачке 
листиће) и све остале посебне обрасце које је прописала Централна изборна комисија БиХ.

 Након што добије те резултате, изборна комисија основне изборне јединице утврђује 
обједињене збирне резултате гласања проведеног на територији те основне изборне јединице 
за све органе 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. У 
том послу огромна је улога контролора изборних резултата да на тачан, законит и потпун 
начин утврди обједињене збирне резултате гласања. Након тога, изборна комисија основне 
изборне јединице је обавезна јавно изложити детаљан табеларни приказ за обједињене 
збирне резултате гласања по политичким субјектима и кандидатима како би јавност могла 
имати увид у њих. Копије обједињених резултата гласања  биће уручене акредитованим 
посматрачима рада изборне комисије основне изборне јединице на њихов захтјев.

 Наш изборни систем за избор представничких тијела је систем пропоционалне 
репрезентације (ПР) са затвореним неблокираним листама (Close, non blocked lists). Такав 
систем омогућава бирачима да означе властите преференције на једној одабраној листи 
политичког субјекта. У таквим системима врши се двоструко бројање, прво бројање за 
политичке субјекте, а потом бројање за појединачне кандидате на одабраној кандидатској 
листи.

 Под таквим системима процес бројања гласова на бирачким мјестима је дужи него 
под категоријалним системима јер се морају  пребројати не само прве преференције једног 
политичког субјекта већ и све наредне преференције које су означене на гласачком листићу 
од стране бирача. 

2 Исто, тач. 32, стр. 22.
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 Дистрибуција преференција  се врши мануелно и тај посао некада може одузети 
знатно вријеме.

 Послије бројања гласова на бирачким мјестима и објаве резултата, уврђени резултати 
избора се достављају изборној комисији основне изборне јединице у којој се обједињују 
пристигли резултати са сваког бирачког мјеста и врши процес обједињавања и утврђивања 
тачних резултата за цијелу основну изборну јединицу. 

 Тада је незамјењива улога контролора изборних резултата. Он врши корекције 
у апликацији за унос изборних резултата математичких неправилности у статистичким 
подацима на свим бирачким мјестима на којима нису испоштоване све прописане 
математичке радње, те изборној комисији основне изборне јединице подноси апликацијски 
генерисан извјештај за невалидна бирачка мјеста, посебно у ситуацији када нису исправно 
наведени подаци о укупном броју гласачких листића у гласачкој кутији и збира укупног броја 
неважећих гласачких листића и укупног броја важећих гласачких листића. Тада контролор 
изборних резултата изборној комисији подноси, путем Јединственог информационог 
изборног система (ЈИИС), апликацијски генерисане захтјеве за отварање вреће и правилно 
обједињавање утврђених резултата, која те захтјеве упућује Централној изборној комисији 
БиХ на даље одобрење.

 У том процесу контролори изборних резултата имају незамјењиву улогу. Они морају 
исконтролисати све пристигле резултате и надзирати рад референата за унос изборних 
резултата и унос истих у апликацију. 

 Централна изборна комисија БиХ врши контролу и обједињавање података са свих 
оригиналних образаца резултата који се утврђују у Главном центру за бројање (то су гласови 
приспјели поштом,  гласови бирача који су гласали непотврђеним гласачким листићима, 
бирача који су гласали гласачким листићима за гласање у одсуству, бирача који су гласали у 
дипломатско-конзуларним представништвима, гласови бирача који су везани за домове због 
старости, болести или инвалидитета, који су затвореници или су везани за установе), док 
контролу резултата са редовних бирачких мјеста врши изборна комисија основне изборне 
јединице. 

 Послове обједињавања и контроле изборних резултата у Главном центру за бројање 
врши главни контролор, замјеник главног контролора и контролори за обраду, унос и потврду 
резултата, које именује Централна изборна комисија БиХ посебном одлуком, док контролу 
резултата са редовних бирачких мјеста врше контролори изборних резултата које именује 
изборна комисија основе изборне јединице. Сви ови контролори директно су одговорни 
Централној изборној комисији БиХ, односно изборној комисији основне изборне јединице.

 Контрола достављених изборних резултата обавља се на основу провјера тачности 
података који се обједињују са образаца за збирне резултате гласања са свих бирачких мјеста 
и образаца за збирне резултате Главног центра за бројање, и то: поређењем укупног броја 
потписа из Централног бирачког списка с укупним бројем гласачких листића у гласачким 
кутијама; у систему већинског гласа, поређењем укупног броја гласова за свакога појединог 
кандидата и укупног броја неважећих гласачких листића с укупним бројем издатих гласачких 
листића; у систему пропорционалне репрезентације, поређењем укупног броја гласова за 
сваки политички субјект и укупног броја неважећих гласачких листића с укупним бројем 
издатих гласачких листића; и у систему пропорционалне репрезентације, поређењем укупног 
броја гласова за сваког појединог кандидата унутар једног политичког субјекта с укупним 
бројем гласова које је освојио тај политички субјекат у цјелини.    
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Ако се утврди да су тачни подаци уписани у погрешна поља на обрасцу, као и да су учињена 
погрешна сумирања од стране предсједника и чланова бирачког одбора, контролори изборних 
резултата имају овлаштења да изврше и овјере исправку грешака у апликацији ЈИИС. 

 Изузетно, на захтјев главног контролора у Главном центру за бројање, Централна 
изборна комисија БиХ доноси закључак којим се наређује Главном центру за бројање 
правилно бројање гласова. Главни центар за бројање провјерава и броји важеће, неважеће и 
неупотријебљене гласачке листиће за ниво за који је донесен закључак.

 Централна изборна комисија БиХ одмах по доношењу одлуке о објави изборних 
резултата,  детаљан табеларни приказ резултата гласања на нивоу бирачког мјеста по 
политичким субјектима и кандидатима ставља на увид јавности. Резултати гласања у Главном 
центру за бројање биће јавно изложени у центру за бројање, како би јавност могла имати увид 
у њих. Копије резултата гласања  биће уручене акредитованим посматрачима рада Главног 
центра за бројање на њихов захтјев.

 И на крају, посљедна фаза у овом дијелу изборног процеса је објава детаљне статистике 
резултата избора са сваког бирачког мјеста и основне изборне јединице у цјелини за коју се 
дају обједињени збирни резултати. Тај процес, као дио надлежности и одговорности изборне 
администрације, није могуће квалитетно урадити без квалитетног, законитог и непристрасног 
рада контролора изборних резултата.

Сарајево, јул, 2022. године        др Суад Арнаутовић
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ПОГЛАВЉЕ 1 – Унос и контрола изборних резултата у 
основној изборној јединици у БиХ

Уводне напомене

Да би корисник приступио Апликацији за унос,  
обраду и контролу изборних резултата - ЈИИС БиХ - 
модул за унос и обраду изборних резултата (у даљем 
тексту “Апликација”), потребно је да се улогује преко 
почетног прозора за логовање. Поступак логовања у 
Апликацију врши се тако што се прво одабере језик 
на којем се жели користити Апликација, након тога 
у поље “Username” корисник упише своје “име.
презиме” а у поље “Password” упише јединствену 
личну лозинку. Администратор апликације приликом 
администратирања кориснику одређује позицију 
коју ће корисники обављати. Корисник је обавезан 
код првог логовања промијенити свој пасворд, с тим 
што пасворд мора имати минимално 8 карактера од 
чега мора бити једно велико слово, један број и један 
специјални знак (нпр.#, $, %, !). 

Контролор изборних резултата, супервизор 
изборних резултата и референти за унос изборних 
резултата све своје активности обављају у 
претходно наведеној Апликацији.

Надлежности контролора изборних резултата

Надлежности контролора изборних резултата су да:

- након стеченог сертификата који издаје Централна изборна комисија БиХ, обучава 
Супервизора изборних резултата и Референте за унос изборних резултата у својој 
ОИЈ;

- врши корекције у Апликацији за унос, обраду и контролу изборних резултата (ЈИИС 
БиХ - Модул за унос и обраду изборних резултата) математичких неправилности у 
статистичким подацима за сва бирачка мјеста на којима нису досљедно проведене 
све прописане математичке радње тако што:  

1. врши поређење броја потписа и броја гласачких листића у гласачкој кутији те 
коригује тест тачности уколико није исправно утврђен; 

2. мијења уписани број потписа уколико је бирачки одбор умјесто броја потписа 
уписао податак о броју имена на Изводу из Централног бирачког списка;

3. коригује збир броја неважећих неозначених и неважећих осталих гласачких листића 
уколико није тачно утврђен;

4. коригује укупан број важећих гласачких листића уколико није исправан и не 
представља збир свих гласова по кандидатима за већински глас или збир гласова 
по политичким партијама за систем пропорционалне заступљености;

5. коригује збир укупног броја неважећих гласачких листића и укупног броја важећих 
гласачких листића уколико није тачно утврђен;

6. коригује у тесту тачности поређење укупног броја гласачких листића у гласачкој 
кутији и збира укупног броја неважећих гласачких листића и укупног броја важећих 
гласачких листића уколико није тачно утврђено.
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Референт за унос изборних резултата

 
Када се референт за унос изборних резултата улогује у апликацију, на лијевој страни прозора 
појавиће се мени са функционалностима са којим овај корисник располаже: „Отворите БМ“, 
„Затворите БМ“, „Унос одзива БМ у ОИК-у“ и „Унос резултата из ОИК-а“. (слика 1).

Слика 1

Референт своје послове почиње обављати на дан избора, 30 минута након отварања бирачких 
мјеста, односно када изборна комисија прикупи податке о отворености бирачких мјеста. 
Када су подаци прикупљени, референт ће кликнути на дугме „Отворите БМ“ гдје ће му се 
појавити прозор као на слици 2.

Слика 2
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У прозору ће бити приказана сва бирачка мјеста а са десне стране ће се налазити квадратићи 
за потврду у којима ће бити уписан знак што значи да су сва бирачка мјеста маркирана 
за отварање. Уколико су сва бирачка мјеста отворена референет ће кликнути на дугме 
Отворите БМ, након чега ће сва бирачка мјеста бити отворена и изгубиће се из прозора 
(слика 3). 

Слика 3

Уколико одређено бирачко мјесто из одређених разлога није отворено, референт ће 
кликнути на квадратић за потврду гдје се налази знак чиме ће се знак изгубити. Након 
тога референт ће у поље између броја бирачког мјеста и квадратића за потврду у ком нема 
знака уписати разлог због којег бирачко мјесто није отворено и тек након тога кликнути 
на дугме „Отворите БМ“. Када  то бирачко мјесто буде отворено, референт ће у квадратић 
ставити знак и отворити и то БМ.

Референт ће у току дана, у 11.30, 15.30 и 19.30 сати, у Апликацију унијети одзив бирача са 
пресјеком у 11.00, 15.00 и 19.00 сати. Подаци о одзиву, односно број потписа на изводу из 
ЦБС уносе се у предвиђена поља поред броја бирачког мјеста. 

Одзив у 11.00 сати (слика 4), 

Слика 4
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Одзив у 15.00  сати (слика 5)

Слика 5

Одзив у 19.00 сати (слика 6).

Слика 6

ВАЖНО: Обавезно је прво унијети одзив у 19.00 сати, након чега се приступа затварању 
бирачких мјеста. Уколико се прво затворе бирачка мјеста па се унесе одзив у 19.00 сати 
Апликација ће престати радити. У том случају биће потребна интервенција администратора 
Апликације Централне изборне комисије БиХ.



ПРИРУЧНИК за рад контролора изборних резултата

15

Након што је унесен одзив бирача у 19.00 сати, референт ће путем дугмета „Затворите БМ“ 
доћи у форму гдје ће му се појавити сва бирачка мјеста која су отворена (слика 7). Процедура 
затварања бирачких мјеста је идентична процедури отварања бирачких мјеста.

Слика 7

Након што бирачки одбори заврше бројање гласачких листића првог нивоа (изборни ниво 
већински глас) и изборна комисија прикупи зелене копије, референт ће унијети изборне 
резултате за тај ниво. Унос изборних резултата се врши тако што се кликне на дугме „Унос 
резултата из ОИК-а“ након чега се појави прозор за унос изборних резултата (слика 8).

Слика 8
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Референт ће прво одабрати ниво за који се уносе резултати. Надаље, из падајућег менија 
изабраће број бирачког мјеста за које жели да унесе изборне резултате, те у поље испод 
ручно уписати број бирачког мјеста које се изабрао у падајућем менију и кликнути на дугме 
„ПОДНЕСИ“ (слика 9).

Слика 9

Референт обавезно прије уноса изборних резултата првог изборног нивоа, уноси статистичке 
податке са обрасца за бројно стање. Унос резултата са ЗР образаца није могућ ако се не 
слиједи наведени ред корака. Након што кликне на дугме „Унесите ОБС“, отвориће се 
нови прозор као на слици 10. 

Слика 10

Након што је унио све податке са обрасца бројног стања, Апликације ће референта вратити 
на прозор који приказује слика 8. Референт ће поново из падајућег менија изабрати број 
бирачког мјеста за које жели да унесе изборне резултате и у поље испод ручно уписати 
број бирачког мјеста које је изабрао у падајућем менију. Након тога ће кликнути на дугме 
„ПОДНЕСИ“, и појавиће се прозор као на слици 11.
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Слика 11

Референт ће у овом прозору унијети статистичке податке изабраног изборног нивоа, који су 
уписани на лијевој страни обрасца ЗР-већински глас. Након што унесе све податке кликнуће 
на дугме „Сними и поднеси“.

ВАЖНО: Сва поља у Апликацији у која се уносе бројеви са образаца су празна. Апликација 
не омогућава да се дугметом „Сними и заврши“ пређе на сљедећу страницу док се у свако 
поље не упише неки број. Уколико је одређено поље и на обрасцу празно, референт ће 
у Апликацију у то поље унијети број 0, а о томе ће обавезно обавијестити супервизора 
изборних резултата.

Када референт кликне на дугме „Сними и заврши“, може се десити да Апликација покаже 
да у унесеним подацима има одређених неправилности (слика 12). 

Слика 12
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Референт је након тога дужан да провјери да ли је исправно унио бројеве онако како су 
евидентирани од стране бирачког одбора у обрасцу ЗР-већински глас, те ако је исправно 
унио све бројеве, поново ће кликнути на дугме „Сними и заврши“ након чега ће прећи на 
сљедећу страницу у Апликацији (слика 13).

Референт ће унијети гласове за све кандидате изабраног нивоа који су уписани у средњем 
дијелу обрасца ЗР-већински глас, те поново кликнути на дугме „Сними и заврши“, чиме је 
завршен унос изборних резултата за одабрано бирачко мјесто и одабрани ниво (слика 13).

Слика 13

Поступак уноса изборних резултата за све друге нивое је идентичан већ описаном уносу. 
Прво се одабере изборни ниво и број бирачког мјеста за које се желе унијети изборни 
резултати (слика 14).

Слика 14
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Након тога се уносе статистички подаци са обрасца ЗР-пропорционална заступљеност 
(слика 15). У овом примјеру се види да Апликација неће омогућити прелаз на сљедећу 
страницу док се у свако поље не упише неки број.

Слика 15

Након уноса статистичких података, у Апликацију се уносе гласови по политичким 
субјектима (слика 16).

Слика 16

Након уноса података на било којој страници, референт обавезно путем дугмета „Сними и 
заврши“ спашава све унесене податке и прелази на сљедећу страницу. На свакој наредној 
страници референт уноси број гласова за кандидате унутар политичких субјеката. На 
једној страници се налазе сви кандидати једног политичког субјекта. Онолико колико буде 
политичких субјеката на одређеном изборном нивоу, на толико страница ће се вршити унос 
гласове за кандидате, редослиједом како су политички субјекти уписани на обрасцу ЗР-
пропорционална заступљеност (слика 17 и 18).
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Слика 17

Слика 18

Када унесе гласове за кандидате једног политичког субјекта, референт ће кликнути на дугме 
„Сљедећи“ чиме ће спасити гласове за кандидате тог политичког субјекта и уједно прећи 
на сљедећу страницу за унос гласова за кандидате сљедећег политичког субјекта. Када 
референт заврши унос за све кандидате у оквиру свих политичких субјеката за то бирачко 
мјесто, Апликација ће се вратити на почетну страницу гдје се поново изабере изборни ниво 
и број сљедећег бирачког мјеста (слика 14).

ВАЖНО: Када референт унесе изборне резултате за један изборни ниво за једно бирачко 
мјесто и грешком поново изабере исти тај изборни ниво и исто то бирачко мјесто, Апликација 
ће приказати податак да су за то бирачко мјесто и тај изборни ниво изборни резултати 
већ унесени. Надаље, уколико референт не заврши унос свих података за један изборни 
ниво на једном бирачком мјесту, те се деси да изађе из Апликације, поновним одабиром 
тог бирачког мјеста и тог изборног нивоа Апликација ће референту отворити страницу 
на којој је стао прије изласка из Апликације. Када референт унесе изборне резултате за 
све нивое за одређено бирачко мјесто, то ће бирачко мјесто нестати у падајућем менију 
понуђених бирачких мјеста. 
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Супервизор изборних резултата

Супервизор изборних резултата има обавезу да:

- контролише да сви подаци за свако бирачко мјесто буду унесени од стране референата за 
унос;

- коригује оне податке у апликацији за које се утврди да су референти за унос унијели 
погрешно. 

Логовање у апликацију супервизора апликације је идентично као и логовање референта за унос 
изборних резултата. Након што се улогује, супервизору изборних резултата са лијеве стране 
појавиће се мени са функцијама са којим овај корисник располаже: „Унос резултата – Статус ОИК“, 
„Преправи резултате ОИК“, „Отвори БМ грешком затворена“, „Бирачка мјеста грешком отворена“, 
„Промјена одзив“ и „Извјештај БМ“ (слика 1).

Слика 1

Супервизор ће код уноса изборних резултата од стране референата за унос изборних резултата 
путем функције „Унос резултата – Статус ОИК“, провјеравати на колико бирачких мјеста 
су изборни резултати унесени, надаље, на колико бирачких мјеста се изборни резултати 
уносе и на колико бирачких мјеста се чека да се изборни резултати унесу. Кликом на свако 
од ових наведених дугмади са бројевима супервизор може видјети која су то бирачка мјеста 
(слика 2).

Слика 2
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Покретањем функције „Извјештаји БМ“ супервизор ће генерисати извјештај о отвореним 
бирачким мјестима, о одзиву и о затвореним бирачким мјестима, који доставља изборној 
комисији (слика 3).

Слика 3

Супервизор ће покретањем функције „Преправи резултате – ОИК“ моћи да измијени било 
који податак у изборним резултатима (број  гласова за политички субјекат и број гласова за 
било ког кандидата у оквиру било ког политичког субјекта) за који се утврди да је референт 
унио погрешно, односно не одговара податку на одређеном обрасцу. 

Након што одабере бирачко мјесто и изборни ниво на којем је потребно извршити промјену 
података, кликом на дугме са десне стране “Измијени унос” (слика 4), супервизор ће бити 
усмјерен на нову форму у којој може одабрати фазу уноса гдје се нетачан податак налази 
(слике 5. и 6).

Слика 4
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Слика 5

Слика 6

Измјена у дијелу „ЗР - Статистика” (слика 7)

Слика 7

Измјена у дијелу „ЗР – Унос гласова за политичке субјекте“ (слика 8)

Слика 8
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Измјена у дијелу „ЗР - Унос гласова по кандидатима“ - Први корак - одабрати 
политичког субјекта (Слика 9) 

Слика 9

Измјена у дијелу ЗР образац – Унос гласова по кандидатима - Други корак - одабрати 
кандидата са листе за којег се врши исправка податка (Слика 10)

Слика 10
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Контролор изборних резултата

Када се контролор изборних резултата улогује у Апликацију, на лијевој страни појавиће 
се мени са функцијама са којим овај корисник располаже: „Унос резултата – статус ОИК“, 
„Праћење грешака“, „Валидација резултата ОИК“ и „Извјештај за резултате“ (слика 1).

Слика 1

Контролор изборних резултата ће, након што референти за унос унесу изборне резултате за 
бирачка мјеста и изборни ниво, путем функције „Валидација резултата ОИК“ провјерити да 
ли на бирачким мјестима има валидацијских грешака, односно грешака које су у супротности 
са математичким законитостима, а које које контролор изборних резултата треба ријешити. 
Уколико на одређеним бирачким мјестима има валидацијских грешака, контролор ће у 
форми „Уреди валидације“ имати увид о којим се бирачким мјестима ради (слика2).

Слика 2



26

У наведеној форми ће се увијек приказати бирачка мјеста за највиши ниво власти, уколико 
за тај ниво има бирачких мјеста са валидацијском грешком, а контролор изборних резултата 
ће за сваки изборни ниво провјерити има ли бирачких мјеста са валидацијским грешкама 
тако што ће из падајућег менија изабирати изборне нивое за које жели провјерити стање 
бирачких мјеста по питању валидацијских грешака. Контролор изборних резултата за свако 
бирачко мјесто које се појави да има валидацијских грешака обавезан је да провјери о којим 
грешкама се ради, тако што ће путем дугмета „Преглед“ поново ући у статистичке податке 
за то бирачко мјесто. Апликација ће за свако бирачко мјесто означити поље које није 
исправно, односно биће маркирано одређеном бојом, док ће у горњем дијелу истом бојом 
бити евидентирано о којој се неправилности ради, како слиједи у сљедећим примјерима 
(слика 3, 4 и 5).

Слика 3

Слика 4
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Слика 5

Контролор изборних резултата може у реду 1) промијенити број потписа ако се исти 
разликује од броја потписа на Обрасцу бројног стања и ако ће на тај начин валидирати 
Образац за збирне резултате (слика 6).

Слика 6

 

Контролор изборних резултата, за бирачка мјеста на којима је кандидат добио више гласова 
од политичког субјекта, у форми „Уреди валидације - Захтјев за контролно бројање – 
Генериши“ генерисати „Захтјев за отварање вреће и правилно обједињавање утврђених 
резултата“ (слика 7 и 2).
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Слика 7

Када Контролор изборних резултата отвори бирачко мјесто, појавиће се форма са статистичким 
подацима. У овом примјеру (слика 8) није могуће отклонити неправилност па ће у форми „Уреди 
валидације - Захтјев за контролно бројање – Генериши“ генерисати „Захтјев за отварање вреће и 
правилно обједињавање утврђених резултата“ (слика 8 и 2).

Слика 8

Контролор изборних резултата генерише Извјештај за невалидна бирачка мјеста и доставља 
га на увид изборној комисија. Извјештај се генерише у форми “Уреди Валидације – Извјештај 
о невалидним бирачким мјестима-Генериши”.  Извјештај се може генерисати за сваки ниво 
појединачно, али се може генерисати и као јединствен извјештај за све нивое (слика 2).
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Примјер „Извјештаја за невалидна бирачка мјеста“ (слика 9)

Слика 9
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Примјер „Захтјева за отварање вреће и правилно обједињавање утврђених резултата“ (слика 
10) који се генерише у форми „Уреди валидације“ (слика 2)

Слика 10
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ПОГЛАВЉЕ 2 -  Огледни примјери рјешавања валидацијских 
грешака контролора изборних резултата у основној изборној 

јединици у БиХ 

У поступку контроле изборних резултата контролор изборних резултата ће наићи на сљедећа 
неслагања у изборним резултатима, која ће ријешавати у току свог рада:

1) Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а са обрасца бројног стања и обрасца ЗР - 
већински глас нису исти:

Бирачки одбор у свом раду најчешће прави сљедећа неслагања овог типа:

Образац бројног стања БС
5 Број потписа на изводу из ЦБС 457

Образац ЗР - већински глас
1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 891
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 434

 
У овом случају бирачки одбор је у образац бројног стања уписао број потписа на изводу 
из ЦБС-а исправно, док је у обрасцу за збирне резултате ЗР – већински глас умјесто броја 
потписа уписао број имена на изводу из ЦБС-а.

Контролор изборних резултата је дужан да у реду 1 обрасца за збирне резултате ЗР – 
већински глас промијени уписани број и упише број са обрасца за бројно стање, а да у реду 
3 обрасца за збирне резултате ЗР – већински глас промијени тест тачности те добије да је 
тест тачности 0, како слиједи:

Образац бројног стања БС
5 Број потписа на изводу из ЦБС 457

Образац ЗР - већински глас
1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 457
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0

Такође се дешава да бирачки одбор у обрасцу бројног стања БС у реду 5 не упише број 
потписа на изводу из ЦБС тако да се контролору изборних резултата појави сљедећи случај 
у валидацијама:

Образац бројног стања БС
5 Број потписа на изводу из ЦБС 0

Образац ЗР - већински глас
1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а  457
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0

Контролор изборних резултата је обавезан да упише број потписа у образац бројног стања 
са обрасца за збирне резултате ЗР – већински глас како се види у овом примјеру:

Образац бројног стања БС
5 Број потписа на изводу из ЦБС 457

Образац ЗР - већински глас
1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 457
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
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Надаље, бирачки одбор може да направи грешку тако што не упише број потписа на изводу из ЦБС 
у ред 1 обрасца за збирне резултате ЗР – већински глас и контролор наилази на сљедећи случај:

Образац бројног стања БС
5 Број потписа на изводу из ЦБС 457

Образац ЗР - већински глас
1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 0
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0

Контролор је обавезан да у ред 1 обрасца за збирне резултате ЗР – већински глас упише број потписа 
из реда 5 обрасца бројног стања тако да добије сљедеће:

Образац бројног стања БС
5 Број потписа на изводу из ЦБС 457

Образац ЗР - већински глас
1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 457
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0

Уколико на одређеном бирачком мјесту бирачки одбор не упише број потписа на изводу из 
ЦБС-а ни на једном обрасцу, контролор изборних резултата уписује, у сва поља у Апликацији 
у која то треба уписати, податак о броју потписа о коначном одзиву бирача који је бирачки 
одбор доставио изборној комисији послије затварања бирачког мјеста.

Грешке овог типа неслагања се појављују и на обрасцу за збирне резултате ЗР – 
отворена листа, а начин њиховог рјешавања је идентичан. 

2) Број потписа на изводу из ЦБС није једнак броју гласачких листића у гласачкој кутији;

Најчешће грешке које бирачки одбор направи у овом типу валдације су сљедеће.  У поље 
тест тачностги упише неправилан број и то:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0

Контролор је дужан да у поље тест тачности упише разлику између укупног броја потписа на 
изводу из ЦБС и укупног броја гласачких листића у кутији (уписује се апсолутна вриједност 
број без обзира да ли је та разлика у плусу или минусу), тако да добије сљедеће:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 1

Грешке овог типа неслагања се појављују и на обрасцу за збирне резултате ЗР – 
пропорционална заступљеност и начин њиховог рјешавања је идентичан. 
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3) Сума неважећих неозначених и неважећих осталих гласачких листића није тачна;

Бирачки одбор приликом попуњавања образаца за ову валдацију прави три типа грешака и 
то:

Прва грешка:

А Неважећи неозначени гласачки листићи 7
Б Неважећи остали гласачки листићи 8
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 17

Кад се саберу неважећи неозначени гласачки листићи којих је 7 и неважећи остали гласачки 
листићи којих је 8 добије се број 16, а не 17, како је евидентирао бирачки одбор. Контролор 
изборних резултата у овом случају исправно сабере неважеће неозначене гласачке листиће 
и неважеће остале гласачке листиће и тај број упише као укупан број неважећих гласачких 
листића, како слиједи:

А Неважећи неозначени гласачки листићи 7
Б Неважећи остали гласачки листићи 8
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 15

Друга грешка:

А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 10
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10

Овај тип грешке се рјешава на два начина. Први начин рјешавања грешке је да контролор 
провјери други тест тачности и ако је он 10, контролор у реду Ц укупан број неважећих 
гласачких листића упише 20, јер је 10 + 10 = 20.

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 10
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 438
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 448
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 10

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 10
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 20
Д Укупан број важећих гласова 438
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0
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А уколико је други тест тачности 0, контролор изборних резултата је дужан да назове 
предсједника бирачког одбора и да га упита да ли је 10 неважећих неозначених или је 
10 неважећих осталих гласачких листића, јер је евидентно да је укупан број неважећих 
гласачких листића 10:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 10
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 448
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

Контролор након разговора са предсједником исто рјешава тако што у поље неважећи 
неозначени или поље неважећи остали гласачки листићи уписује 0 умјесто броја 10:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 448
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

или

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 0
Б Неважећи остали гласачки листићи 10
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 448
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

Трећа грешка

А Неважећи неозначени гласачки листићи 0
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 25
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Бирачки одбор приликом попуњавања образаца, да ли непажњом (заборавили да унесу 
податке колико је неважећих неозначених, а колико неважећих осталих гласачких листића) 
или из разлога што нису ни пребројали неважеће неозначене и неважеће остале гласачке 
листиће, него су све ставили под исту категорију, погријеши и не попуни исправно образац, 
јер 0+0 није једнако 25. Контролор изборних резултата је обавезан да назове предсједника 
бирачког одбора и да утврди колико је било неважећих неозначених, а колико је било 
неважећих осталих гласачких листића и кад добијени податак унесе у наведена поља и 
умјесто 0 добије:

А Неважећи неозначени гласачки листићи 15
Б Неважећи остали гласачки листићи 10
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 25

Може се десити да бирачки одбор у поље укупан број неважећих гласачких листића грешком 
упише број који није требао, што значи да нису имали неважећих гласачких листића. 
Контролор то може уочити ако поново погледа други тест тачност и ако је у другом тесту 
тачности број који се поклапа са укупникм бројем неважећих гласачких листића. Онда 
контролор у пољу укупан број неважећих гласачких листића уписује 0.

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 0
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 25
Д Укупан број важећих гласова 458
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 483
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 25

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 0
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 0
Д Укупан број важећих гласова 458
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

Грешке овог типа неслагања се појављују и на обрасцу за збирне резултате ЗР – 
пропорционална заступљеност и начин њиховог рјешавања је идентичан.

4) Укупан број важећих гласачких листића ред Д није једнак броју који се добије кад се 
саберу сви гласови по кандидатима;

Бирачки одбор приликом попуњавања образаца често направи грешку тако што у поље 
ред Д обрасца ЗР – већински глас упише укупан број важећих гласачких листића, а да тај 
број није добио тако што је сабрао све гласове по кандидатима, тако да се ова два броја 
разликују. Ово неслагање се примјећује тако што поред поља Д, у црвеном оквиру стоји 
стваран збир гласова по кандидатима:
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1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 0
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 0
Д Укупан број важећих гласова 458
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

У овом случају видимо да је бирачки одбор у поље укупан број важећих гласачких листића навео да 
има 458, а кад се саберу сви гласови по кандидатима збир је 457. Контролор је обавезан да у поље за 
ред Д упише број који му је апликација приказала поред реда Д, а у овом случају је то 457.

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 0
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 0
Д Укупан број важећих гласова 457
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

5) Збир укупног броја неважећих гласачких листића ред Ц и укупног броја важећих 
гласова ред Д није једнак укупном броју свих гласачких листића ред Е;

Бирачки одбор неријетко у пољу ред Е не утврди исправно укупан број свих гласачких 
листића, тако да направи сљедећу грешку:

Ц Укупан број неважећих гласачких листића 0
Д Укупан број важећих гласова 457
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458

У овом примјеру видимо да је бирачки одбор погријешио јер 0 + 457 не износи 458. 
Контролор је обавезан да сабере бројеве из реда Ц и реда Д и да број који добије упише у 
ред Е;

Ц Укупан број неважећих гласачких листића 0
Д Укупан број важећих гласова 457
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 457
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6) Број гласачких листића у гласачкој кутији ред 2 није једнак укупном броју свих 
гласачких листића ред Е

Веома често бирачки одбор направи грешку тако да неправилно упореди бројеве у реду 2 и реду Е.

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 449
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 459
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

У овом примјеру  видимо да број у реду 2 није једнак броју у реду Е, па самим тим и број у тесту 
тачности није 0. Контролор исправља број у тесту тачности и уписује тачну разлику (као и у првом 
тесту тачности уписује апсолутну вриједност без обзира да ли је разлика у плусу или минусу).

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 449
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 459
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 1

Грешке овог типа неслагања се појављују и на обрасцу за збирне резултате ЗР – 
пропорционална заступљеност и начин њиховог рјешавања је идентичан.

7) Кандидат добио више гласова од политичке партије,

Наведена неправилност може се ријешити искључиво упућивањем Захтјева за отварање вреће и 
правилно обједињавање утврђених резултата Централној изборној комисији БиХ. 

Приликом рјешавања неслагања за овај ниво власти вриједе иста правила као и за претходно описана 
неслагања код већинског гласа с тим да постоји једна специфичност, а то је да на овом обрасцу 
укупан број важећих гласачких листића ред Д добијемо кад саберемо важеће гласачке листиће за 
политичке субјекте ред Д1 и важеће гласачке листиће ред Д2.

У основним изборним јединицама у којима имамо националне мањине то изгледа овако:

Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 438
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 20
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 458
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У основним изборним јединицама у којима немамо националне мањине то изгледа овако:

Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 458
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 0
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 458

На општим изборима, као и код провођења локалних избора у основним изборним 
јединицама у којима немамо националне мањине у реду Д2, увјек мора да је уписана 0.

Бирачки одбор приликом попуњавања обрасца најчешће прави сљедеће валдацијске 
грешке и то:

a) Укупан број важећих гласачких листића, ред Д, није једнак броју који се 
добије кад се саберу сви гласови по политичким субјектима са гласовима за 
националне мањине у основним изборним јединицама у којима имамо избор 
за националне мањине

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 11
Б Неважећи остали гласачки листићи 9
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 20
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 438
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 0
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 438
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

Апликација у овом случају указује да је збир гласова по политичким субјектима 439, а не 
438 како је навео бирачки одбор те контролор треба тај податак да промијени у реду Д1, а 
послије тога и у реду Д.

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 11
Б Неважећи остали гласачки листићи 9
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 20
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 439
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 0
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 439
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 459
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 1
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Специфичан примјер грешке коју прави бирачки одбор приликом попуњавања 
образаца:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 457
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 1
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 448
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 1

Слиједи примјер гдје је бирачки одбор приликом бројања гласачких листића у гласачкој 
кутији направио грешку и није тачно утврдио тај број. Кад је попуњен образац, та је грешка 
постала уочљива и евидентно је да је бирачки одбор утврдио тачан број гласачких листића 
у гласачкој кутији. Контролор ову неправилност рјешава на начин да замијени број у реду 
2 бројем из реда Е и исправи тестове тачности.

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 448
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

Бирачки одбор у великом броју случајева не направи само један тип грешке приликом 
попуњавања образаца него направи више типова грешака. Када контролор изборних 
резултата бирачко мјесто отвори да би рјешавао валдације, увијек рјешава све валдације 
одједном.

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 2
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 0
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 445
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 0
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 445
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 445
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 11
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Солвирање наведених валдација

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 2
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 2
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 445
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 0
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 456
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

ОГЛЕДНИ ПРИМЈЕРИ РЈЕШАВАЊА ВАЛИДАЦИЈА – 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

У основним изборним јединицама, приликом провођења локалних избора, у којима имају 
загарантована мјеста за националне мањине, бирачки одбор може погријешити приликом 
уписа броја гласова за кандидате за националне мањине:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 11
Б Неважећи остали гласачки листићи 9
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 20
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 427
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 10
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 438
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0

Контролор мијења број у реду Д2 у онај који му је апликација указала:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 11
Б Неважећи остали гласачки листићи 9
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 20
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 427
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 11
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 438
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 458
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 0
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ВАЖНО

Приликом уноса изборних резултата од стране особља за унос изборних резултата, 
супервизора изборних резултата као и контролора изборних резултата, сљедећи 
подаци који се уносе у апликацију не смију се мијењати и морају бити идентични 
оним који се налазе у обрасцу,  а то су:

a) број гласова по кандидатима за ниво гдје се корсити изборни систем већинског 
гласа,

b) број гласова по политичким субјектима за ниво гдје се користи систем 
пропорционалне заступљености,

c) број гласова по кандидатима за националне мањине на локалним изборима, 
ниво градско/општинско вијеће односно скупштина града/општине и

d) број гласова по кандидатима политичких субјеката за изборне нивое гдје се 
користи изборни систем пропорционалне заступљености.

Из наведеног произлази да нико у апликацију не смије унијети било који други број гласова за 
горе наведене категорије у односу на онај број који је утврдио бирачки одбор.

Начин поступања када се валидације не могу ријешити кроз редовну процедуру

Након завршене контроле изборних резултата контролор изборних резултата изборној 
комисији основне изборне јединице подноси извјештај. Извјештајем изборну комисију 
обавјештава о бирачким мјестима на којима за одређене изборне нивое неправилности није 
могуће ријешити и због којих неће бити могуће правилно обједињени утврђене изборне 
резултате. У наведеним случајевима потребно је Централној изборној комисији БиХ 
упутити Захтјев за отварање вреће и правилно обједињавање утврђених резултата, како би 
се правилно утврдили изборни резултати за та бирачка мјеста.

Контролор изборних резултата подноси извјештај изборној комисији када утврди 
неправилности у сљедећим случајевима:

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 447
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 457
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 1
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1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 10
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 10
Д Укупан број важећих гласова 449
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 459
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 1

1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 2
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 2
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 445
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 10
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 455
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 457
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 1
1 Укупан број потписа на изводу из ЦБС-а 458
2 Број гласачких листића у гласачкој кутији 458
3 Тест тачности ред 1 = ред 2 0
А Неважећи неозначени гласачки листићи 2
Б Неважећи остали гласачки листићи 0
Ц Укупан број неважећих гласачких листића 2
Д1 Укупан број важећих гласова за политичке субјекте 445
Д2 Укупан број важећих гласова за националне мањине 12
Д Укупан број важећих гласова ред Д1 + ред Д2 457
Е Укупан број свих гласачких листића ред Ц + ред Д 459
Ф Тест тачности ред Е = ред 2 1

Контролор изборних резултата треба све валидацијске грешке односно неправилности 
свести на тест тачности у реду Ф. У случају кад је у тесту тачности у реду Ф уписан број који 
није 0 (без обзира да ли је број у плусу или минусу), обавезно подноси извјештај изборној 
комисији како би се приступило правилном обједињавању утврђених резултата, и то са 
сљедећим подацима:

БМ 001А001

Гласало 458 бирача, у гласачкој кутији се налазило 458 гласачких листића. Сума важећих 
и неважећих гласачких листића износи 457 и има мање један гласачки листић, или збир 
важећих и неважећих гласачких листића износи 459 и један гласачки листић је више.

У наведеном примјеру ради се о једном гласачком листићу. У пракси ће долазити до великих 
одступања у овим подацима, које ће бирачки одбор чинити. 
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ПОГЛАВЉЕ 3 – Унос изборних резултата у Главном центру за 
бројање и контрола резултата у Централној изборној комисији БиХ.

Унос изборних резултата у Главном центру за бројање

Главни центар за бројање Централне изборне комисије БиХ, након завршеног бројања гласачких 
листића приспјелих путем поште, гласачких листића из ДКП-а, гласачких листића са бирачких 
мјеста за гласање у одсуству, гласачких листића са бирачких мјеста за гласање непотврђеним 
гласачким листићем и гласачких листића мобилних тимова, организује унос изборних резултата. 

Референт за унос изборних резултата у Главном центру за бројање уноси изборне резултате 
у апликацију која је у основи идентична апликацији за унос изборних резултата у изборној 
комисији, а разликује се у дијелу избора бирачког мјеста за које се требају унијети изборни 
резултати. Рефернти за унос изборних резултата у изборној комисији у падајућем менију 
бирају број бирачког мјеста за које треба да се унесу изборни резултати, док референт за 
унос изборних резултата у Главном центру за бројање у падајућем менију бира кутију из 
које треба унијети изборне резултате. У Главном центру за бројање сви гласачки листићи 
се групишу по кутијама које имају ознаке: 001П#К01 кутија са гласачким листићима 
приспјелих путем поште; 001Д#К01 кутија са гласчаким листићима приспјелих из ДКП-а, 
слово М у шифри кутије представља кутију са гласачким листићима из мобилног тима, 
слово Н кутију за непотврђене, слово О кутију одсуства. Старт уноса изборних резултата и 
одабир кутије за коју се желе унијети изборни резултати је на слици 9а.

Слика 9а

Након одабира кутије за коју се желе унијети изборни резултати, референт за унос изборних 
резултата у Главном центру за бројање процедуром описаном од слике 11 до слике 18 уноси 
изборне резултате за све нивое за које се проводе избори.
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Контрола изборних резултата у Централној изборној комисији БиХ

Централна изборна комисија БиХ именује главног контролора за унос и обраду изборних 
резултата, његове замјенике као и контролоре за унос и обраду изборних резултата. 
Контролори се именују за сваки изборни циклус.

Надаље, Централна изборна комисија БиХ доноси План обуке контролора изборних 
резултата ОИЈ у БиХ, утврђује методологију и наставна средства и израђује материјале за 
обуку и тестирање контролора изборних резултата ОИЈ у БиХ (Power Point презентације, 
тестни обрасци, писмени тестови и друго).

Централна изборна комисија БиХ проводи обуку контролора изборних резултата ОИЈ у БиХ, 
а након проведене обуке их тестира и успјешним кандидатима додјељује сертификат.

Централна изборна комисија БиХ установила је и води Регистар именованих контролора ОИЈ 
у БиХ, који садржи све релевантне податке (Име и презиме, ЈМБ, пребивалиште, контакт 
телефон, степен стручне спреме, подаци о изборном искуству, познавање рада на рачунару, 
број Рјешења о именовању, датум Рјешења о именовању, имејл адреса, језик за сертификат) 
за сваког именованог контролора.

Централна изборна комисија БиХ уочи одржавања избора организује и проводи “тестне 
изборе” (дрyран), што подразумијева свеобухватно тестирање Апликације за унос,  обраду 
и контролу изборних резултата - ЈИИС БиХ, на нивоу свих основних изборних јединица у 
БиХ, као и у Централној изборној комисији БиХ и Главном центру за бројање.

Конртролори изборних резултата Централне изборне комисије БиХ прате унос изборних 
резултата у основним изборним јединицама у БиХ, старају се да изборни резултати буду 
унесени у законом утврђеном року и о томе редовно извјештавају Централну изборну 
комисију БиХ.

Конртролори изборних резултата Централне изборне комисије БиХ отклањају валидацијске 
грешке које нису отклонили контролори изборних резултата ОИЈ, у потпуности или сводећи 
их у оквире тестова тачности.

Такође, Конртролори изборних резултата Централне изборне комисије БиХ отклањају 
валидацијске грешке које су начињене у Главном центру за бројање.

Надаље, Конртролори изборних резултата Централне изборне комисије БиХ уско сарађују 
са правним одјелом Секретаријата Централне изборне комисије БиХ у вези са Захтјевима 
за отварање вреће и правилно обједињавање утврђених резултата, које достављају изборне 
комисије ОИЈ.

Један од најважнијих задатака Конртролора изборних резултата Централне изборне 
комисије БиХ је упућивање приједлога Централној изборној комисији БиХ за поновно 
бројање гласачких листића са редовних бирачких мјеста у Главном центру за бројање ако су 
уочене велике неправилности и неконзинстентност у евидентирању података на обрасцима 
за збирне резултате, посебно ако такве неправилности могу утицати на резултате избора.

Исто тако, Конртролори изборних резултата Централне изборне комисије БиХ анализирају 
и дају приједлоге Централној изборној комисији БиХ за поновно бројање гласачких листића 
са редовних бирачких мјеста у Главном центру за бројање на основу захтјева достављених 
у складу са чланом 5.30 Изборног закона БиХ, након утврђивања изборних резултата (види 
ПРИЛОЗИ). 

Централна изборна комисија БиХ редовно објављује и ажурира изборне резултата за све 
нивое за које се проводе избори и све основне изборне јединице у БиХ на својој званичној 
веб страници, све до потврђивања коначних резултата.

Конртролори изборних резултата Централне изборне комисије БиХ обављају и друге 
активности које у складу са својим овлаштењима наложи Централна изборна комисија БиХ.



ПРИРУЧНИК за рад контролора изборних резултата

45

ПРИЛОЗИ

Изборни закон Босне и Херцеговине члан 2.13 став (1) тачка 8):

Општинска изборна комисија: обједињује резултате избора са свих бирачких мјеста у 
општини, посебно за сваки орган за који је вршен избор, и доставља их Централној изборној 
комисији БиХ.

Изборни закон Босне и Херцеговине члан 5.27 став (1):

(1) Након што од бирачких одбора добије сву документацију и материјале за изборе, 
општинска 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. Обједињени збирни резултати гласања за општину 
садрже исте податке према члану 5.25 овог Закона. Општинска изборна комисија задржава 
примјерак обједињених збирних резултата гласања и дистрибуише га другим изборним 
органима, у складу са прописима Централне изборне комисије БиХ.

Изборни закон Босне и Херцеговине члан 5.30 

(1) Након што Централна изборна комисија БиХ утврди и објави изборне резултате, 
општинска изборна комисија, овјерена политичка странка, коалиција, листа независних 
кандидата или независни кандидат, могу захтијевати да Централна изборна комисија БиХ 
поновно броји гласачке листиће у одређеним изборним јединицама у којима су се политичка 
странка, коалиција, листа независних кандидата или независни кандидат кандидовали за 
изборе. Акредитовани посматрач може захтијевати да Централна изборна комисија БиХ 
поновно броји гласачке листиће на бирачком мјесту на којем је био посматрач. Овјерена 
политичка странка, коалиција, листа независних кандидата, независни кандидат или 
акредитовани посматрач могу захтијевати од Централне изборне комисије БиХ да поновно 
броји гласачке листиће за гласање у одсутности, гласачке листиће којима се гласало изван 
Босне и Херцеговине или непотврђене-ковертиране гласачке листиће. 

(2) Група од 50 или више бирача, који су гласали на истом бирачком мјесту, може захтијевати 
да Централна изборна комисија БиХ поново броји гласачке листиће на бирачком мјесту на 
којем су гласали. 

(3) Општинска изборна комисија може захтијевати да Централна изборна комисија БиХ 
поново броји гласачке листиће на бирачком мјесту у њеној општини. 

(4) Централна изборна комисија БиХ може разматрати захтјев за поновно бројање гласачких 
листића ако су испуњени сљедећи услови: 1) да је захтјев поднесен у писаној форми и 
да га је потписао акредитовани посматрач, група од 50 или више бирача који су гласали 
на истом бирачком мјесту, независни кандидат, предсједник политичке странке, носилац 
листе независних кандидата или било који од предсједника политичких странака које су 
формирале коалицију, или општинска изборна комисија; 2) да су у захтјеву тачно наведене 
чињенице које оправдавају поновно бројање, укључујући чланове овог закона који нису 
поштовани или су прекршени; 3) да је у захтјеву наведен приближан број гласачких листића 
за које се вјерује да нису исправни; 4) да је у захтјеву наведено како би ова повреда закона 
утицала на изборне резултате и 5) да је захтјев поднесен Централној изборној комисији 
БиХ у року од три дана од дана када је Централна изборна комисија БиХ објавила изборне 
резултате. 
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(5) Централна изборна комисија БиХ може, ако јој није поднесен захтјев за поновно бројање 
у смислу става (1) овог члана, или ако се захтјев за поновно бројање не сматра ваљаним у 
смислу става (3) овог члана, по службеној дужности наредити поновно бројање гласачких 
листића. (6) Централна изборна комисија БиХ наређује поновно бројање гласачких листића 
ако утврди да је учињена повреда овог Закона и да та повреда утиче на додјелу мандата. 

Изборни закон Босне и Херцеговине члан 5.31 

Ако Централна изборна комисија БиХ нареди поновно бројање гласачких листића, тачно 
ће навести који ће се гласачки листићи поновно бројати, као и датуме, мјеста и поступке за 
поновно бројање. Кандидати политичких странака, коалиција, листа независних кандидата 
и независни кандидати и кандидат с листе припадника националних мањина који се 
појављују на гласачком листићу за који се врши поновно бројање, као и други акредитовани 
посматрачи, могу бити присутни у току поновног бројања.

Правилник о провођењу избора у Босни и Херцеговини члан 67 став (4):

(4) Референти из става (2) овог члана у апликацију за унос изборних резултата у Јединственом 
информационом изборном систему Босне и Херцеговине (ЈИИС БиХ) за свако бирачко 
мјесто уносе:

 - чињеницу да је бирачко мјесто отворено;

 - одзив бирача, односно број потписа на изводу из Централног бирачког списка, у  
   11.00, 15.00 и 19.00 сати. Централна изборна комисија БиХ може одредити друго  
   вријеме за унос;  

 - чињеницу да је бирачко мјесто затворено;

 - све податке са Обрасца бројног стања;

 - изборне резултате за сваки ниво власти за који се проводе избори;

 - врше контролу унијетих изборних резултата.

Правилник о провођењу избора у Босни и Херцеговини члан 68 став (2):

(2) Супервизор ће у апликацији из члана 67. став (4) овог Правилника:

 - контролисати да сви подаци за свако бирачко мјесто буду унесени од стране  
   референата за унос;

 - кориговати оне податке у апликацији за које се утврди да су референти за унос  
   унијели погрешне податке.

Правилник о провођењу избора у Босни и Херцеговини члан 69 став (8):

(8) Контролор изборних резултата обавља сљедеће послове:

- обучава супервизора изборних резултата и референте за унос изборних резултата;

- врши корекције у апликацији за унос изборних резултата математичких неправилности  
 у статистичким подацима на свим бирачким мјестима на којима нису испоштоване све  
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прописане математичке радње и то : 

 7. врши поређење броја потписа и броја гласачких листића у гласачкој кутији те  
    коригује у тесту тачности уколико није исправно утврђено у тесту тачности, исто  
    тако мијења уписани број потписа уколико је бирачки одбор умјесто броја   
    потписа навео податак броја имена на Изводу из Централног бирачког списка;

 8. коригује збир броја неважећих неозначених и неважећих осталих гласачких  
    листића уколико није тачно извршен;

 9. коригује укупан број важећих гласачких листића уколико није исправан и не  
    представља суму свих гласова по кандидатима за већински глас или суму гласова  
    по политичким партијама за систем пропорционалне заступљености;

 10. коригује збир укупног броја неважећих гласачких листића и укупног броја  
       важећих гласачких листића уколико није исправно утврђен;

 11. коригује у тесту тачности поређење укупног броја гласачких листића у   
      гласачкој кутији и збира укупног броја неважећих гласачких листића и укупног  
      броја важећих гласачких листића уколико није исправно утврђено.

Правилник о провођењу избора у Босни и Херцеговини члан 70:

„(1) Изборна комисија је обавезна са зелених копија утврђене изборне резултате са свих 
редовних бирачких мјеста за ниво власти из члана 44. став (1) тачка а) алинеја 1) или тачка 
б) алинеја 1), до 21,00 сат унијети у ЈИИС апликацију. За остале нивое власти из члана 44. 
став (1) тачка а) алинеја 2), 3) и 4) или тачка б) алинеја 2), 3) и 4) овог Правилника, изборна 
комисија утврђене изборне резултате са зелених копија достављених са редовних бирачких 
мјеста уноси у ЈИИС апликацију интензивно до 24.00 сата. 

(2) За процес из става (1) овог члана, изборна комисија може ангажовати и овластити 
координаторе који ће са редовних бирачких мјеста преузети зелене копије образаца са 
вјеродостојним изборним резултатима из бирачког одбора, те ангажовати и овластити 
особље које ће вршити унос резултата избора, о чему доноси посебно рјешење.

(3) Након завршене процедуре из става (2) овог члана, контролор изборних резултата изборне 
комисије врши контролу изборних резултата прописану у члану 69. овог Правилника.

(4) На основу поступка утврђеног у ставу (1) и (2), овог члана, Централна изборна комисија 
БиХ најкасније пет сати по затварању бирачких мјеста, у складу с чланом 5.29а Изборног 
закона БиХ, објављује прве непотпуне прелиминарне резултате с редовних бирачких мјеста.

(5) Изборна комисија је одговорна за тачност извјештаја које доставља Централној изборној 
комисији БиХ.“

Правилник о провођењу избора у Босни и Херцеговини члан 72 став (2):

„(2) Уколико изборна комисија није у могућности објединити утврђене изборне резултате 
због тога што бирачки одбор није правилно извршио бројање гласачких листића, или ради 
одступања која указују на нерегуларности предсједника и чланова бирачког одбора код 
бројања гласова, изборна комисија подноси извјештај Централној изборној комисији БиХ, са 
захтјевом за отварање вреће, како би се извршило правилно бројање гласачких листића у циљу 
правилног обједињавања утврђених изборних резултата. Централна изборна комисија БиХ 
на основу тог захтјева доноси наредбу о отварању вреће са гласачким материјалом и бројање 
гласачких листића у циљу правилног обједињавања утврђених изборних резултата. „
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ИНСТРУКЦИЈА

о обуци, тестирању и цертификовању контролора изборних 
резултата изборних комисија основних изборних јединица у 

БиХ

Сарајево, јун 2022. године
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На основу члана 2.9 став (1) тачка 2, а у вези с чланом 2.13 став (1) тачка 8. 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) и члана 69. став (6) Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ”, број: 27/22), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине  
је на 26. сједници, одржаној  09. 06. 2022. године, донијела  

ИНСТРУКЦИЈУ

о обуци, тестирању и цертификовању контролора изборних резултата изборних комисија

Члан 1.

(Примјена)

Инструкцијом о обуци, тестирању и цертификовању контролора изборних резултата 
изборних комисија (у даљем тексту: Инструкција) утврђује се начин организовања обуке, 
тестирања и цертификовања контролора изборних резултата изборних комисија.

Члан 2.

(Обука)

 (1) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине организује обуку   
 контролора изборних резултата изборних комисија путем платформе за   
 видеоконференције. 

(2) Обука ће обухватити приказ рада референта за унос изборних резултата, 
супервизора изборних резултата и контролора изборних резултата на апликацији 
са свим ситуацијама које се могу појавити и начином дјеловања.

(3) Обука ће бити снимана како би снимак учесници обуке могли поново прегледати 
у сврху учења.

(4) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је обавезна израдити 
Приручник за рад контролора изборних резултата.

Члан 3.

(Тестирање)

(1) Сви именовани контролори изборних резултата који прођу обуку из члана 2. ове 
Инструкције су обавезни приступити тестирању које ће организовати Централна изборна 
комисија БиХ. 

(2) Тестирање се састоји од практичног рада и писменог теста.

(3) У практичном раду сви контролори изборних резултата треба у апликацију да унесу 
тестне резултате, које ће припремити Централна изборна комисија БиХ, за најмање једно 
бирачко мјесто код провођења општих избора и два бирачка мјеста код провођења 
локалних избора.
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(4) Писмени тест садржи десет питања са три понуђена одговора, од којих је само један 
тачан. За потребе тестирања Централна изборна комисија БиХ ће припремити два различита 
узорка теста.

(5) Практичан рад контролори ће обављати на рачунару у Центру за бирачки списак у 
основној изборној јединици у којој је именован контролор изборних резултата, док ће се 
писмени тест из става (4) овог члана обавити у просторијама Центра за едукацију Централне 
изборне комисије БиХ.

(6) Да би контролор добио сертификат, односно успјешно завршио тестирање, потребно 
је да:

•	 тачно унесе тестне резултате у апликацију, ријеши све валидацијске грешке, пошаље 
путем имејла захтјев за поновно отварање врећа за бирачко мјесто и ниво на којем 
су неправилности такве да се једино могу отклонити тако да се поново отворе вреће 
и утврде изборни резултати у циљу правилног обједињавања изборних резултата;

•	 одговори тачно на најмање 7 од 10 питања у тесту.

Члан 4.

(Додјела сертификата)

(1) Централна изборна комисија БиХ ће одмах након завршеног тестирања контролорима 
који су успјешно завршили тестирање на апликацији и с успјехом положили писмени 
тест уручити сертификат којим се потврђује да је контролор оспособљен за самостално 
обављање свих задатака прописаних у члану 69. Правилника о провођењу избора у Босни 
и Херцеговини.  

(2) Сертификат из става 1. овог члана контролору вриједи док је у мандату, односно док му 
није истекао мандат или није разријешен. 

(3) Централна изборна комисија БиХ ће приликом провођења избора обавезно 30 
дана прије њихових одржавања вршити обуку контролора изборних резултата у циљу 
подсјећања на прописане задатке, док ће у другом периоду вршити обуку, тестирање и 
цертификовање контролора изборних резултата које је дотада већ именовала изборна 
комисија. Контролори које изборна комисија након истека прописаног мандата поново 
именује дужни су проћи обуку, тестирање и цертификовање у складу с чланом 2., 3. и  4. 
ове Инструкције.

(4) Саставни дио ове Инструкције је сертификат из става (1) овог члана.

Члан 5.

(Ступање на снагу и објава у службеним гласницима)

Ово инструкција ступа на снагу даном објаве у “Службеном гласнику БиХ“, а биће објављена 
у “Службеним новинама ФБиХ“, “Службеном гласнику РС, у “Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ“ и на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba  

Број: 06-1-02-2-1037-1/22                                                                                    Предсједник                                                                                   

Сарајево, 09. 06. 2022. године                                                                      др Суад Арнаутовић
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На основу Плана и програма обавезне едукације чланова органа за провођење Општих 
избора 2022. године бр: 06-1-50-3-132-1/22 од 03.02.2022. године, Централна изборна 
комисија Босне и Херцеговине је на 26. сједници, одржаној 09.06.2022. године, донијела   

План и програм едукације контролора изборних резултата за 
Опште изборе 2022. године

ПОГЛАВЉЕ I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Члан 1.

(Примјена)

Овим планом и програмом едукације контролора изборних резултата за Опште изборе 2022. 
године утврђују се: садржај едукације, полазници едукације, извршиоци едукације, вријеме 
и мјесто едукације, дидактичко-методичка средства, као и друга питања. 

ПОГЛАВЉЕ II УЧЕСНИЦИ, ЦИЉ И НАЧИН ЕДУКАЦИЈЕ 

Члан 2. 
(Учесници едукације)

(1) Контролоре изборних резултата именују изборне комисије основних изборних јединица 
у БиХ.

(2) Едукацију контролора ће извршити Централна изборна комисија Босне и Херцегови
не.                                                               

Члан 3.

(Циљ едукације)

(1) Циљ едукације је упознавање контролора изборних резултата с њиховим обавезама 
приликом уноса и обраде изборних резултата, те њихово оспособљавање за законито 
и ефикасно провођење ове активности.

(2)  Полазницима ће на практичан и теоретски начин бити презентован начин уноса и 
обраде изборних резултата у ЈИИС апликацију, те ће се упознати и оспособити за 
самостално провођење процеса уноса и обраде изборних резултата.

(3)  У току едукације, учесници ће имати могућност да постављају питања и дискутују о 
темама које су им презентоване.

Члан 4. 
(Сертификат о завршеној обуци)

Особама које су успјешно завршиле едукацију издаје се сертификат у облику и форми коју 
утврди Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
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Члан 5.

(Регистар додијељених сертификата)

(1) Регистар додијељених сертификата за контролоре изборних резултата води Централна 
изборна комисија Босне и Херцеговине.

(2) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине води регистар који садржи 
евиденцију о присуству едукацији, дигиталне тестове и евиденцију о издатим 
сертификатима, као и копије издатих сертификата.

ПОГЛАВЉЕ III СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Члан 6. 
(Наставне методе, облици рада и дидактичко-методичка средства)

(1) Приликом провођења овог Плана и програма користиће се методе излагања и 
демонстрације путем апликација за онлајн комуникацију (Zoom).

(2) Тестирање контролора изборних резултата одржаће се у два дијела, и то:

- Први дио теста - практичан рад контролори изборних резултата ће извршити са 
своје матичне локације и,

- Други дио теста - писмени тест контролори изборних резултата ће извршити у 
просторијама Централне изборне комисије БиХ.

ПОГЛАВЉЕ IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

(Саставни дијелови Плана)

Саставни дио овог плана је Табеларни приказ који садржи назив теме, вријеме и 
начин извођења едукације.

Члан 8. 
(Реализација Плана)

Реализацију Плана проводиће едукациони тим који одреди Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине.

Члан 9. 
(Ступање на снагу и примјена)

Овај План и програм ступа на снагу даном доношења.

Број: 06-1-02-3-1038-1/22                                                                                                       Предсједник

Сарајево, 09. 06. 2022. године                                                др Суад Арнаутовић
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Табеларни приказ тема, времена и начина извођења едукације контролора изборних 
резултата за Опште изборе 2022. године

Назив теме: „Обука контролора изборних резултата.”
Мјесто и 
вријеме 

одржавања:

Просторије Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и путем 
апликације ZOOM; 05 - 23. септембар 2022. године

Предавачи: Запосленици Секретаријата Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Циљ:

Упознавање контролора изборних резултата с функцијама апликације за унос 
изборних резултата, начином контроле уноса резултата, као и начином исправке 
математичких нелогичности и валидацијских грешака, те припремом захтјева за 
поновно бројање гласачких листића

Методика 
извођења 
наставе:

Обука ће бити извођена комбиновано према тематским цјелинама (презентација, 
дискусија, питања и одговори и практичан дио). Тематске цјелине које ће се 
обрадити су:

- Појашњење функционалности апликације са аспекта корисника (унос 
информација о отвореним/затвореним бирачким мјестима, унос одзива, 
унос образаца бројног стања и унос резултата) – презенација, практичан 
рад, питања и одговори

- Упознавање с примјерима математичких нелогичности и валидацијских 
грешака, као и начин поступања у сваком примјеру – презентација, 
практичан рад, питања и одговори

Дидактичка 
средства: Рачунари, ЗР обрасци

Начин 
провјере 
знања:

Сви полазници обуке ће добити попуњене обрасце за унос и контролу 
изборних резултата који ће се након одржавања обуке користити за тестирање 
апликације (дрyран) и тестирање особља које ће радити на апликацији 
(контролори, супервизори). Обрасци ће садржавати све типове грешака које 
су карактеристичне за унос и контролу изборних резултата, а помоћу којих ће 
се стећи увид у савладану  материју, а уједно и оставити могућност за додатна 
појашњења. Такође, полазници обуке ће бити обавезни да положе и писмени 
тест.

Литература:

Упутство за рад на апликацији, Изборни закон БиХ (”Службени гласник БиХ“, бр. 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 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), Правилник о провођењу 
избора у БиХ (”Службени гласник БиХ“, бр. 27/22), План и програм едукације 
чланова органа за провођење избора, бр. 06-1-50-3-132-1/22 од 03. 02. 2022. 
године

Литература

	 Изборни закон Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 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);

	 Правилник о провођењу избора (“Службени гласник БиХ“, број 27/22);

	 Инструкција о обуци, тестирању и сертификовању контролора изборних резултата изборних 
комисија (“Службени гласник БиХ”, број: 41/22); 

	 План и програм едукације контролора изборних резултата за Опште изборе 2022. године.
	 ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ЗА ДЕМОКРАТИЈУ ПУТЕМ ЗАКОНА (ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА) 

КОДЕКС ДОБРОГ ВЛАДАЊА У ИЗБОРНИМ ПИТАЊИМА СМЈЕРНИЦЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
усвојени на 52. сједници Венецијанске комисије (Венеција, 18-19. октобар 2002. г.), Извор: https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-bos 



НАПОМЕНА
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