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Општа правила за међународне посматраче за долазак у  

Босну и Херцеговину и посматрање  

 

Локалних избора 2020. године - 15. новембар 2020. године  

 

Локалних избора у Граду Мостару 

20. децембар 2020. године 

 

 

 Изборне активности могу посматрати само акредитовани посматрачи. Међународни 

посматрачи требају доставити Централној изборној комисији Босне и Херцеговине 

захтјев за акредитацију не касније од 14. новембра 2020. године. Детаљна упутства везана 

за регистрацију међународних посматрача су дата у Приручнику за изборне посматраче – 

Локални избори 2020. године који је доступан на линку https://bit.ly/363HqPs 

 

 Странци који испуњавају услове уласка у Босну и Херцеговину прописане Законом о 

странцима, могу ући у Босну и Херцеговину уз предочавање негативног налаза ПЦР теста 

на вирус SARS-COV-2 који није старији од 48 сати до доласка на гранични пријелаз 

Босне и Херцеговине. Више информација о изузецима од овог упутства је доступно на 

wеб страници Граничне полиције Босне и Херцеговине 

http://www.granpol.gov.ba/Content/Read/76?title=Stranci 

 

НАПОМЕНА: Тренутно се приликом уласка у Босну и Херцеговину не одређују мјере 

карантина или самоизолације, док су све особе по уласку у Босну и Херцеговину обавезне 

придржавати се упутстава и поштовати све наредбе надлежних епидемиолошко-

здравствених органа (социјална дистанца, заштитне маске, дезинфекција руку и др.). 

Ношење заштитних маски на отвореном и у затвореном простору је обавезно уз 

поштовање дистанце од минимално 2 метра. 

 

Препоруке  Завода за јавно здравство Федерације БиХ доступне на    https://bit.ly/3ku2YL6 

препоруке ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске https://bit.ly/2Tng5BW  

 

 Препоруке за поступање прије поласка на аеродром, на аеродрому и у авиону су доступне 

на wеб страници Међународног аеродрома Сарајево https://bit.ly/38dOz2i 

 

 Превоз међународних посматрача од аеродрома до мјеста њиховог смјештаја је обавеза 

посматрача.  

 

 Хотелски смјештај посматрачи резервишу сами. У хотелима је потребно поштовати све 

смјернице надлежних епидемиолошко-здравствених органа везане за смјештај 

посјетилаца током пандемије короновируса (SARS-CoV-2). 

 

 Према одлуци Федералног Кризног штаба од 10. новембра 2020. године о ограниченом 

броју особа у затвореном и на отвореном максималан број особа које могу боравити у 

затвореном и на отвореном простору је 30. Према наредби Републичког штаба у 
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Републици Српске до 16. новембра 2020. године забрањено је окупљање више од 10 

људи.  

 

 Током посматрања избора међународни посматрачи требају поштовати све посебне  мјере 

и обавезе прописане у Приручнику за изборне посматраче –Локални избори 2020. године 

и у  “Водичу за изборну администрацију у вези са активностима током изборног дана под 

условима изазваним пандемијом вируса  COVID-19” које је припремила Централна 

изборна комисија БиХ. Линк за водич https://bit.ly/2I4fXVq 

 

 За међународне посматраче  бити ће доступна телефонска линија +387 33 251 330. 

 

Емаил: kontakt@izbori.ba 

             damir.avdibegovic@izbori.ba 
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