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Инструкција Дипломатско – конзуларним представништвима Босне и 

Херцеговине у иностранству за поступање са гласачким пакетима у 

увјетима онемогућеног или отежаног поштанског саобраћаја 

 

 
Поступање бирача 

 

 У случајевима када је поштански саобраћај са Босном и Херцеговином 

знатно отежан или прекинут бирач може доставити повратну коверту у 

којој се налази гласачки пакет у најближе надлежно дипломатско – 

конзуларно представништво Босне и Херцеговине у иностранству (у 
даљем тексту: ДКП БиХ); 

 

 Повратне коверте се на овај начин Централној изборној комисији БиХ 

може достављати из Аустралије, Канаде, Мађарске, Републике Финске, 

Руске Федерације,  САД-а, Републиkе Чешке, Републике Француске и 
Републике Грчке; 

 

 Повратна коверта се у посебној коверти путем поште доставља 

најближем надлежном дипоматско – конзуларном представништву Босне 

и Херцеговине у инсотранству; 

 

 Коверта мора садржавати поштански жиг земље из које се гласа са 

датумом најкасније до 15.11.2020. године, са назнаком „(Гласачки пакет – 

НЕ ОТВАРАЈ)“ 
 

 Централна изборна комисија БиХ, Министарство иностраних послова 

БиХ и ДКП БиХ на погодан начин обавјештавају бираче о могућности 

доставе гласачких пакета путем дипломатско – конзуларних 

представништава; 
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Поступање дипломатско – конзуларног представништва  

 

 ДКП БиХ у иностранству протоколише запримљену коверту на 

запримљеној коверти ставља пријемни печат те биљежи датум и тачно 

вријеме запримања пошиљке као и редни број запримљене пошиљке; 
 

 Достављена коверта се не смије отварати и чува се од оштећења; 

 

 О свим запримљеним гласачким пакетима води се посебна евиденција и 

сачињава посебни извјештај који се доставља Централној изборној 
комисији БиХ путем Министарства иностраних послова БиХ. Начин 

евиденције и друге упуте својом инструкцијом утврдит ће Министарство 

иносртаних послова БиХ; 

 

 Гласачке пакете уз извјештај и евиденцију о запримљеним гласачким 

пакетима Дипломатско – конзуларна представништва БиХ путем 
Министарства иностраних послова БиХ шаљу Централној изборној 

комисији БиХ, брзом дипломатском поштом најкасније у року од 3 дана 

од дана избора. 
 

 

mailto:kontakt@izbori.ba

