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Поштовани/е, 

Прије свега желим да се захвалим акредитованим посматрачима 
на њиховом учешћу на Локалним изборима 2020. године у Босни и 
Херцеговини, које ће допринијети транспарентности и јачању повјерења 
у изборни процес. 

Циљ овог приручника је да на сажет и приступачан начин пружи 
опште информације о правима и обавезама посматрача. У приручнику 
ћете пронаћи основне информације о изборном систему и предстојећим 
Локалним изборима у БиХ, које могу дати смјернице за квалитетно 
обављање дужности изборног посматрача.

Акредитовани изборни посматрачи имају приступ свим релевантним 
документима и јавним састанцима изборних комисија, те могу имати 
приступ свим центрима за бирачки списак, бирачким мјестима и 
центрима за бројање, али и другим мјестима на којима се проводе изборне 
активности.

Детаљније процедуре за обављање свих изборних активности, као и сви 
релевантни подаци који се континуирано ажурирају, доступни су на 
интернет страници Централне изборне комисије БиХ, www.izbori.ba 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине снажно охрабрује 
домаће и међународне посматраче да надгледају изборне активности 
доприносећи контроли и транспарентности изборног процеса, јачању 
демократских институција, и изградњи повјерења јавности у изборни 
процес.  

У име Централне изборне комисије Босне и Херцеговине желим вам 
добродошлицу на Локалне изборе 2020. године у Босни и Херцеговини. 

Предсједник
Сарајево, октобар  2020. године

Жељко Бакалар
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ПРИРУЧНИК ЗА ПОСМАТРАЧЕ ИЗБОРА – ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020.

1.1  Расписивање и одржавање Локалних избора 
2020. године

Одлукама Централне изборне комисије Босне и Херцеговине од 07.05.2020. 
године1 и 23. маја 2020. године2 Локални избори  у Босни и Херцегови-
ни 2020. године одржаће се у недјељу 15. новембра 2020. године, а 
расписани су за: 

 64 општинска вијећа у Федерацији Босне и Херцеговине
 56 скупштина општина у Републици Српској
 120 начелника општина у Босни и Херцеговини
 14 градских вијећа у Федерацији Босне и Херцеговине 
 7 скупштина градова у Републици Српској  
 22 градоначелника у  Босни и Херцеговини
 Скупштину Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Локални избори за избор вијећника у Градско вијеће Града Мостара 
одржаће се у недељу 20. децембра 2020. године, на основу одлуке Цен-
тралне изборне комисије БиХ од 23. јула 2020. године3 .

1.2  Овјерени политички субјекти за Локалне 
изборе 2020. године

На Локалним изборима 2020. године ће учестововати 543 политичка субјекта:
 129 политичких странака
 333 независна кандидата
 72  коалиције 
 9 листа независних кандидата

На Локалним изборима  за избор вијећника у Градско вијеће Града Моста-
ра ће учестовати 31 политички субјект:

 22 политичке странке
 4 независна кандидата
 4 коалиције
 1 листа независних кандидата

1 “Службени гласник БиХ” број 25/20
2 “Службени гласник БиХ” број 29/20
3 “Службени гласник БиХ” број 46/20
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1.3 Овјера политичких субјеката и кандидатских 
листа

Политички субјекти који имају право учешћа на Локалним изборима су:
 политичке странке (да би учествовала на изборима, политичка 
странка мора бити регистрована код надлежног органа у складу са 
законом, о чему доказ подноси приликом пријаве за овјеру уз пратећу 
документацију),
 независни кандидати (подносе пријаву за овјеру са именом, презиме-
ном и личним подацима независног кандидата уз пратећу докумен-
тацију).4 
 коалиције (двије или више овјерених политичких странака које желе 
формирати коалицију подносе пријаву за овјеру под једним називом 
коалиције уз пратећу документацију)
 листе независних кандидата (два или више овјерених независних кан-
дидата могу се удружити и поднијети једну листу независних кан-
дидата на овјеру уз пратећу документацију).

Након поступка овјере политичких субјеката за учешће на изборима, Цен-
трална изборна комисија БиХ овјерава и кандидатске листе овјерених по-
литичких странака и коалиција. 

Број кандидата на кандидатској листи може бити већи за 5 кандидата од 
броја мандата који се додјељују, при чему је утврђена законска обавеза о 
равноправној заступљености кандидата мушког и женског спола на кан-
дидатским листама (најмање 40% заступљености једног од полова). Кан-
дидати мање заступљеног пола распоређују се према законом утврђеном 
правилу: од прва два кандидата један је представник мање заступљеног 
пола, између првих 5 кандидата најмање 2 су мање заступљеног пола, из-
међу првих 8 кандидата 3 су кандидата мање заступљеног пола, итд.

4 Осим политичких странака и независних кандидата, на Локалним изборима право 
пријаве за учешће имају и регистровано удружење (или други регистровани организовани 
облик дјеловања националних мањина) и групе од најмање 40 грађана и то за попуну 
гарантних мјеста за припаднике националних мањина у општинама у којима се су за њих 
статутима општина/градова предвиђена мјеста. И ови кандидати имају статус независног 
кандидата. 
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1.4 Бирачка мјеста
Бирачка мјеста су отворена од 07 до 19:00 сати. 
Врсте бирачких мјеста: 5

 Редовно бирачко мјесто (на којем бирачко право остварују бирачи 
који гласају за основну изборну јединицу тренутног пребивалишта/
боравишта), 
 Бирачко мјесто за гласање у одсуству (на којем бирачко право 
остварују расељене особе код којих се основна изборна јединица за коју 
гласају разликује од основне изборне јединице тренутног боравишта),
 Бирачко мјесто за гласање непотврђеним гласачким листићима 
(на којем бирачко право могу остварити а) бирачи који су уписани 
у извод из Централног бирачког списка за гласање изван БиХ, а на 
дан одржавања избора се затекну у земљи и б) бирачи који су први 
пут уписани у извод из Централног бирачког списка (ЦБС) од дана 
његовог закључења до дана избора, а који бирачком одбору уручују 
потврду издату од Центра за бирачки списак којом потврђују да се 
њихово име не налази уписано ни на једном изводу из ЦБС. 6

 Бирачко мјесто у дипломатско-конзуларном представништву 
БиХ (ДКП БиХ) (Централна изборна комисија најкасније 50 дана 
прије дана одржавања избора, уколико су испуњени организационо 
- технички услови и ако је пријављен довољан број бирача, доноси 
одлуку о одређивању бирачких мјеста у ДКП-има БиХ на којима могу 
гласати бирачи уписани у извод из Централног бирачког списка за 
гласање у ДКП-има БиХ).
 Мобилни тимови (ангажују се за гласање бирача који су због боле-
сти, старости или инвалидитета везани за своје домове, као и за 
бираче који су затвореници или су везани за установе).
 Осим тога, посебни мобилни тимови ангажују се за гласање бира-
ча који су позитивни на КОВИД-19 и/или којима је одређена изола-
ција или су хоспитализовани.7

5 Очекује се да за Локалне изборе 2020. године буду утврђене локације за око 5.600 
бирачких мјеста. 
6 Члан 20. став 1 Правилника о спровођењу избора у БиХ (“Службени гласник БиХ” број 
25/20, 38/20 и 63/20) 
7 Правилник о допунама и измјени Правилника о спровођењу избора у Босни и Хрецеговини 
(„Службени гласник БиХ” број 63/20) 
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1.5 Означавање бирачких мјеста
Означавање бирачких мјеста се врши навођењем кода општине (001-200); 
затим ознаке ентитета или Брчко дистрикта БИХ (А – Федерација БиХ, Б- 
Република Српска и Ц - Брчко дистрикт БиХ); те навођењем редног броја 
бирачког мјеста (нпр. 001-449 за редовна бирачка мјеста, 501-599 за би-
рачка мјеста за гласање у одусуству и три слова Н (ННН) за бирачка мјеста 
овлаштена за издавање непотврђених гласачких листића.

Нпр: Редовно бирачко мјесто у Зеници биће означено ознаком 093А005.

Бирачка мјеста у ДКП-има БиХ садрже ознаку ДКП-а БиХ (међународну 
ознаку државе у којој се налази ДКП) и редни број бирачког мјеста (нпр. 
бирачко мјесто у ДКП у БИХ у Аустрији –А01)

1.6 Гласачки материјал
Неосјетљиви изборни материјал Централна изборна комисија БиХ дос-
тавља општинској изборној комисији најкасније 20 дана прије дана одр-
жавања избора, а чине га:

a. кандидатске листе (постери)
b. плакати (с информативним садржајима за бираче)
c. гласачке кабине
d. дио потрошног бирачког материјала (оловке, стикери, гумице и др.)

Осјетљиви изборни материјал Централна изборна комисија БиХ доста-
вља општинској изборној комисији најкасније три дана прије дана одржа-
вања избора, а чине га:

a. гласачки листићи
b. обрасци
c. изводи из коначног Централног бирачког списка по бирачким мјести-
ма (достављају се најкасније 20 дана прије дана одржавања избора)

Општинска изборна комисија доноси план предаје изборног материјала 
бирачком одбору, те према овом плану ће дан прије, а најкасније 12 сати 
прије отварања бирачких мјеста, доставити бирачком одбору изборни ма-
теријал на бирачко мјесто. Бирачки одбор провјерава да ли је изборни ма-
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теријал комплетан и у исправном стању и потписује пријем у Записник, 
као и начин складиштења преузетог материјала до момента почетка рада 
бирачког одбора.

Предсједник и чланови бирачког одбора након примљеног материјала 
провјеравају простор предвиђен за бирачко мјесто, уређују бирачко мјесто 
и отклањају евентуалне недостатке (све ознаке које упућују на политичке 
субјекте, вјерске симболе, друге ознаке које могу имати дискриминациј-
ско обиљежје).

1.7 Бирачи
Да би особа била уписана у Централни бирачки списак, неопходно је сљедеће:

 да је навршила 18 година
 да има држављанство Босне и Херцеговине
 да има пребивалиште у Босни и Херцеговини

Категорије бирача су сљедеће: 
 редовни бирачи (који гласају на редовним бирачким мјестима, осим 
ако су везани за кревет или су у установама, а у том случају имају 
право да гласају путем мобилног тима)
 бирачи који гласају у одсуству (бирачи који имају статус расељене 
особе и код којих се основна изборна јединица за коју гласају разликује 
од основне изборне јединице тренутног боравишта/ пребивалишта, 
а у којој гласају на бирачким мјестима за гласање у одсуству)
 бирачи који гласају лично (бирачи који имају статус расељене особе 
и код којих се основна изборна јединица за коју гласају и у којој 
гласају на бирачком мјесту за гласање лично, разликује од основне 
изборне јединице тренутног боравишта/ пребивалишта)
 бирачи изван БиХ (избјегле особе и особе које привремено живе 
изван БиХ, а који, након достављања и потврђивања пријаве, 
гласају путем поште или на бирачким мјестима за лично гласање у 
дипломатско-конзуларним представништвима БиХ).

На дан расписивања избора и закључивања Централног бирачког списка, 
(06.05.2020. године у 24.00 сата), укупан број уписаних бирача износио је 
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3.374.364 бирача, од чега 1691215 или 50,12% жена и 1683149 или 
49,88% мушкараца .8 

1.8 Изборни систем у Босни и Херцеговини 

Шема 1. Приказ изборног система у Босни и Херцеговини

У Босни и Херцеговини се примјењују два изборна система:
 већински систем (систем просте већине) и
 систем попорционалне заступљености.

Већински систем. За већински систем (систем просте већине) каракте-
ристично је да побједник осваја све, а примјењује се при избору градона-
челника и начелника, те код избора представника националних мањина.

Систем пропорционалне заступљености се примјењује за избор за-
ступника у Скупштини Брчко дистрикта БиХ, градских вијећа/скупштина 
градова и општинских вијећа/скупштина општина.

Расподјела мандата код система пропорционалне заступљености се врши 
примјеном Саинт-Лагуе методе за прерачунавање гласова у мандате, дио-
бом укупног броја освојених гласова са непарним бројевима 1,3, 5, 7 ……. итд.

8 Прилог – Табела број бирача по основним изборним јединицама. 

ВЕЋИНСКИ СИСТЕМ
Начелник/градоначелник

Националне мањине

СИСТЕМ ПРОПОРЦИОНАЛНЕ 
ЗАСТУПЉЕНОСТИ

Општинска вијећа/скупштине 
општина

Градска вијећа/скупштине града
Скупштина Брчко дистрикта БиХ

ИЗБОРНИ СИСТЕМ
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Политички субјекти не могу учествовати у расподјели мандата ако не 
освоје више од 3% од укупног броја важећих гласова у изборној јединици 
у којој се кандидују за одређени орган власти (изборни праг). 

Осим овог изборног прага од 3 %, установљен је праг од 10 % важећих 
гласова које је освојио политички субјекат да би кандидат напредовао на 
листи. Мандати које добије листа политичког субјекта наведеним поступ-
ком расподјељују се кандидатима на кандидатској листи од којих је сваки 
добио најмање 10% од укупног броја важећих гласова које је добила та 
листа, од највећег до најмањег броја гласова. Преостали кандидати, који 
нису прешли наведени праг од 10%, задржавају позицију коју су имали на 
кандидатској листи, независно о индивидуално освојеном броју гласова 
на основу преференција бирача.

1.9 Изборна администрација 

Шема 2. Изборна администрација у Босни и Херцеговини

Централна изборна комисија БиХ

Бирачки одбори

Изборне комисије основних изборних 
јединица:

- Општинске изборне комисије
- Градске изборне комисије

- Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ

Изборне комисије5 ентитета и 
кантона
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Надлежни органи за провођење избора у Босни и Херцеговни су изборне 
комисије и бирачки одбори, односно: 

 Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
 општинске и градске изборне комисије и Изборна комисија Брчко 
дистрикта БиХ 
 бирачки одбори,
 остале изборне комисије9.

Чланови изборних комисија и бирачких одбора морају бити независни 
и непристрасни у свом раду и лица са одговарајућом стручношћу и ис-
куством у провођењу избора.

Централна изборна комисија БиХ је кровна институција за провођење 
избора у Босни и Херцеговини, која, између осталог, координише, надгле-
да и регулише рад свих изборних комисија и бирачких одбора у складу 
с Изборним законом БиХ, подноси годишњи извјештај Парламентарној 
скупштини БиХ о провођењу избора у БиХ, те проводи и друге радње 
утврђене чланом 2.9 Изборног закона БиХ. Састоји се од седам чланова: 
два Хрвата, два Бошњака, два Србина  и један представник осталих. Пред-
сједник Централне изборне комисије БиХ бира се из реда чланова на ман-
датни период у трајању од 21 мјесец. 

Општинска/градска изборна комисија10 састоји се од три, пет или се-
дам чланова. Број чланова за сваку општину утврђује Централна избор-
на комисија БиХ на основу броја бирача уписаних у извод из Централног 
бирачког списка и величину општине. Општине у којима је до 20.000 
бирача уписаних у извод из Централног бирачког списка броје три чла-
на; општине у којима је до 50.000 уписаних бирача броје пет чланова, а 
општине са преко 50.000 уписаних бирача броје седам чланова. Општин-
9 Према Изборном закону Републике Српске основана је Изборна комисија Републике 
Српске, а на основу Закона о оснивању органа за провођење избора у Федерацији Босне 
и Херцеговине, предвиђено је оснивање органа за провођење избора, али исти нису 
основани. 
10 Однсоно градска за градове: Бања Лука, Бихаћ, Бијељина, Цазин, Чапљина, Добој, 
Грачаница, Градачац, Градишка, Ливно, Љубушки, Мостар, Приједор, Сребреник, Широки 
Бријег, Требиње, Тузла, Високо, Зеница, Зворник и Живинице.
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ска изборна комисија на подручју своје општине надлежна је, између ос-
талог, за надгледање и контролу центра за бирачки списак; одређивање 
бирачких мјеста, провођење поступка именовања и обуке бирачких одбо-
ра, обједињавање резултата избора са бирачких мјеста у општини и доста-
ву истих Централној изборној комисији БиХ, те друге радње из члана 2.13 
Изборног закона БиХ.

НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКИХ/ГРАДСКИХ ИЗБОРНИХ 
КОМИСИЈА

УКУПНО ХРВАТИ БОШЊАЦИ СРБИ ОСТАЛИ

557 105/18,85% 210/37,70% 217/38,96% 25/4,49%

ПОЛНА СТРУКТУРА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКИХ/ГРАДСКИХ ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА

УКУПНО МУШКАРЦИ ЖЕНЕ

557 286/51,35% 271/48,65%

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКИХ/ГРАДСКИХ ИЗБОРНИХ 
КОМИСИЈА

УКУПНО МЛАЂИ ОД 30 
ГОДИНА 30-40 ГОДИНА 40-50 ГОДИНА СТАРИЈИ ОД 50 

ГОДИНА

557 226/40.57% 111/19,93% 125/22.44% 95/17,06%

Бирачки одбор састоји се од три (уколико је у изводу из Централног би-
рачког списка за одређено бирачко мјесто уписано до 350 бирача) или пет 
чланова (уколико је у изводу из Централног бирачког списка за одређе-
но бирачко мјесто уписано више од 350 бирача), од којих је један пред-
сједник бирачког одбора. Предсједник и чланови бирачког одбора имају 
замјенике. Бирачки одбор непосредно руководи радом бирачког мјеста, 
осигурава правилност и тајност гласања и евидентира резултате гласања 
на бирачком мјесту.

Мобилни тим састоји се од три члана, од којих је један предсједник. 
Предсједник и чланови мобилног тима имају замјенике. Број мобилних 
тимова утврђује општинска изборна комисија руководећи се укупним 
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бројем и просторном распоређеношћу бирача који ће гласати путем мо-
билног тима.

Посебан мобилни тим11 у свом саставу има по могућности најмање једног 
здравственог радника који располаже специјалном заштитном опремом.

11 За гласање бирача који су позитивни на КОВИД-19 и/или бирача којима је одређена 
изолација или су хоспитализовани.

Жељко Бакалар,
предсједник ЦИК 

БиХ

др Суад Арнаутовић,
члан ЦИК БиХ

др Ирена Хаџиабдић,
чланица ЦИК БиХ

Ахмет Шантић,
члан ЦИК БиХ

Владо Рогић,
члан ЦИК БиХ

Вања Бјелица-
Прутина,

чланица ЦИК БиХ

Јован Калаба,
члан ЦИК БиХ
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2.1 Акредитовање, права и дужности посматрача  
Изборне активности могу посматрати само акредитовани посматрачи.

Органи надлежни за акредитовање посматрача су:
- Централна изборна комисија БиХ и 
- изборне комисије основних изборних јединица (општинске/градске 
изборне комисије и Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ).

Акредитовани посматрач може посматрати:
 рад Централне изборне комисије БиХ (укључујући и процес штам-
пања гласачких листића)
 активности општинске/градске изборне комисије
 рад центра за бирачки списак
 бирачка мјеста
 бирачка мјеста у дипломатско-конзуларним представништвима
 рад Главног центра за бројање.

Приликом подношења захтјева за акредитовање политички субјекти, уд-
ружења и међународни посматрачи се изјашњавају које активности желе 
посматрати.

Изборне комисије су дужне сачинити план рада мобилног тима који садр-
жи састав, распоред рада и руту кретања мобилног тима, а који се доста-
вља акредитованом посматрачу на његов захтјев.
Изборне комисије дужне су омогућити акредитованим посматрачима пос-
матрање рада посебног мобилног тима на терену, а све уз поштивање пре-
порука из Инструкције о поступању органа за провођење избора на избор-
ни дан у условима епидемије КОВИД-19. Изборне комисије, ако је могуће, 
сачињавају и допуну плана рада цијенећи адресу ових бирача, ранији план 
рада посебног мобилног тима на терену, као и вријеме рада овог тима-до 
19 сати, о чему на пригодан начин обавјештавају акредитоване посматраче.
Централна изборна комисија  акредитује посматраче за посматрање рада 
Централне изборне комисије БиХ, Главног центра за бројање и бирачких 
мјеста у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ. Изборне ко-
мисије основних изборних једница акредитују посматраче политичких 
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субјеката за посматрање рада изборне комисије, центра за бирачки спи-
сак, бирачких мјеста и других изборних мјеста.12

Захтјев за акредитовање посматрача Централној изборној комисији БиХ 
могу доставити: 

 политички субјекти13

 удружења14 
 међународне организације15.

Сви релевантни подаци за акредитовање посматрача доступни су на ин-
тернет страници Централне изборне комисије БиХ, http://www.izbori.
ba/Lokalni_izbori_2020/Default.aspx?CategoryID=995&Lang=3 

Посматрач не може бити особа:
 која је кандидат на предстојећим изборима
 чија је кандидатура на предстојећим изборима одбијена или је име 
особе накнадно скинуто с листе кандидата
 којој је Централна изборна комисија БиХ изрекла санкцију забране рада 
у бирачком одбору, у центру за бирачки списак или у изборној комисији
 коју је предложио политички субјект који није овјерен за учешће на 
изборима
 која је члан бирачког одбора
 која је у извршној или законодавној власти у изборној јединици за 
ниво за који се бира.

2.2. Одбацивање или одбијање захтјева за 
акредитацију

Централна изборна комисија БиХ и изборна комисија основне изборне 

12 Члан 24б став (2) i (3) Правилника о допунама и измјени Правилника о провођењу 
избора у Босни и Хрецеговини.
13 Политички субјект означава политичку странку, незавсиног канидадта, коалицију или листу 
независних кандидата овјерене за учешће на изборима у складу са Изборним законом БиХ. 
14 Удружење означава удружење или фондацију основане у складу са законима о 
удружењима и фондацијама.
15 Међународна организација означава међународну владину и невладину организацију, 
страну владу.
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јединице одлуком ће одбити или одбацити захтјев за издавање акредита-
ције или акредитовање посматрача у сљедећим случајевима:

 ако није поднесен у роковима које је утврдила Централна изборна 
комисија БиХ
 ако је достављена некомплетна документација
 ако захтјев није поднесен од овлаштене особе
 ако је одређена особа већ предложена, односно ако ју је акредитовао 
други политички субјект или удружење

Посматрач којем је изборна комисија одбила захтјев за издавање акреди-
тације може у року од три дана од дана пријема одлуке поднијети приго-
вор Централној изборној комисији БиХ.

На одлуку којом је Централна изборна комисија БиХ одбацила или од-
била захтјев за акредитацију, политички субјект и удружење имају право 
поднијети жалбу Апелационом одјелу Суда БиХ путем Централне изборне 
комисије БиХ. 

2.3 Поступак одузимања својства посматрача
Орган за провођење избора одузеће својство акредитованом посматрачу и 
удаљити га с мјеста посматрања изборних активности у току посматрања 
изборног процеса ако:

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

2.4 Ометање изборних активности од стране 
посматрача

Акредитовани посматрач потписује Изјаву о правилима понашања и ду-
жан је придржавати се сљедећих правила понашања:

 да буде непристрасан у складу са својим дужностима
 да се не мијеша у изборни процес који укључује упис бирача у Цен-
трални бирачки списак, процедуру на дан гласања или бројања гла-
сова, те да поштује тајност гласања 
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 да не покушава вршити било какав утицај на лице у вези с његовим 
избором бирачких опција или начином на који ће означити гласачки 
листић 
 да поштује одредбе Изборног закона БиХ 

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

 омета изборне активности
 не поштује тајност гласања
 не носи службену акредитацију
 носи ознаке које га повезују с одређеним политичким субјектом

У поступку удаљавања акредитованог посматрача са изборног мјеста, 
представник органа за провођење избора треба претходно упозорити 
акредитованог посматрача који омета изборни процес и предузети све 
друге расположиве мјере и радње да ометање престане, а ако акредитовани 
посматрач  настави  ометање, удаљиће га са изборног мјеста. 

Свако удаљавање с бирачког мјеста треба забиљежити у Образац З7 
Записника о раду бирачког одбора (ЗАРБО). 

Надлежни орган за провођење избора обавијестиће политички субјекат, 
удружење - односно међународног посматрача о поништењу акредитације.    

2.5 Посматрачи политичких субјеката   
Представници овјерених политичких субјеката подносе захтјев Централ-
ној изборној комисији БиХ за акредитовање изборних посматрача за 
посматрање рада Централне изборне комисије БиХ, Главног центра за 
бројање и бирачког мјеста одређеног за гласање у дипломатско-конзулар-
ном представништву БиХ (ДКП БиХ). Захтјев за акредитовање мора пот-
писати особа која је у пријави за овјеру политичког субјекта наведена као 
особа овлаштена за заступање и чији је потпис депонован код Централне 
изборне комисије БиХ. Ако се захтјев за акредитовање подноси изборним 
комисијама, онда захтјев подносе или напријед наведене особе или лица 
која те особе посебно овласте за  подношење захтјева.
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Представници овјерених политичких субјеката могу поднијети захтјев 
за акредитовање посматрача само у основним изборним јединицама за 
које се кандидују и то за посматрање рада изборне комисије, центра за 
бирачки списак, бирачких мјеста и других утврђених мјеста. 
Право акредитовања за посматрање изборних радњи имају политички 
субјекти који се налазе на листи политичких субјеката утврђеној од стра-
не Централне изборне комисије БиХ по поступку који се примјењује за 
предлагање чланова бирачких одбора.

Рок за подношење захтјева за акредитовање посматрача политичких 
субјеката је 31.10.2020. године.

Уз захтјев за акредитовање, политички субјекти достављају попуњену 
листу предложених посматрача која садржи:

 име и презиме
 број важеће личне карте
 јединствени матични број посматрача
 прилог захтјеву је својеручно попуњен образац правила понашања 
и изјава о поштивању тајности гласања за сваког предложеног пос-
матрача 

Политички субјекти могу предложити за посматраче само особе које су 
пунољетне и које су држављани БиХ. 

Број посматрача које политички субјекти могу акредитовати је неограни-
чен, али политички субјекат може имати само једног посматрача у исто 
вријеме на једном изборном мјесту. 

Политички субјекти могу посматрати рад на бирачким мјестима за 
гласање у одсуству и сами сносе одговорност да од Централне изборне 
комисије БиХ траже информацију о локацијама ових бирачких мјеста. 
Политички субјекти ће контактирати изборну комисију основне изборне 
јединице у којој се налази бирачко мјесто за гласање у одсуству ради 
акредитовања својих посматрача.
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Слика 1. Образац захтјева за акредитовање представника политичког субјекта

 
 
 

ЗAХTJEВ ЗA AКРEДИTОВAЊE 
 

 ПРEДСТAВНИКA ПOЛИTИЧКOГ СУБJEКТA  
 
 
Зa пoсмaтрaњe избoрних aктивнoсти избoрнe кoмисиje, цeнтрa зa бирaчки списaк, бирaчких мjeстa 
и других избoрних мjeстa 
 

Пoлитички субjeкт____________________________________________________________________                
Нaзив 

 
Шифрa пoлитичкoг субjeктa (кojу je oдрeдилa ЦИК БиХ)__________________________________               
 
зa пoсмaтрaњe у  _______________________________________________________________________ 

Oснoвнa избoрнa jeдиницa 
     
    

Нaвeдитe jeзик и писмo нa кojимa жeлитe дa сe вaшe aкрeдитaциje штaмпajу:________________ 
 
 

Кoнтaкт - aдрeсa ______________________________________________________________________ 
 
 

Брoj тeлeфoнa / фaксa, укључуjући и пoзивни брoj ________________________________________ 
 
 
E-mail ________________________________________________________________________________ 

                                                 
 
  _______________________                                                   Дaтум______________________               
   Пoтпис oвлaштeнoг лицa                                                           
      пoлитичкoг субjeктa              
                                                                                                                                                                           
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
AП-1-ПС 

*Напомена: Захтјев за акредитовање посматрача за посматрање рада изборне комисије, центра за 
бирачки списак и рада на бирачком мјесту и другим изборним мјестима представници политичких 
субјеката подносе изборној комисији у основној изборној јединици унутар изборне јединице за коју се 
кандидују. 
 
**Напомена: Изборна комисија дужна је доставити листу акредитованих посматрача на сва бирачка 
мјеста у  u основној изборној јединици на коју се захтјев односи. 
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Слика 2. Образац листе предложених посматрача политичког субјекта

 
 

ЛИСTA ПРEДЛOЖEНИХ ПOСMATРAЧA ПOЛИTИЧКOГ СУБJEКTA 
 
Зa пoсмaтрaњe избoрних aктивнoсти избoрнe кoмисиje, цeнтрa зa бирaчки списaк, бирaчких мjeстa 

и других избoрних мjeстa 
 
 
Пoлитички субjeкт ______________________________________________________________________ 

Нaзив 
 
приjaвљуje сљeдeћe кaндидaтe зa aкрeдитaциje: 
 

 
Рeдни  
брoj 

             Прeзимe           Имe Брoj вaжeћe 
личнe кaртe 

Jeдинствeни мaтични 
брoj 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
 

 
 

 
 
 

  _______________________                                                            Дaтум_________________________ 
     Пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                                                      
       пoлитичкoг субjeктa              

                  
 

  
 
AП-1-ПС 

Имeнoвaни пoсмaтрaчи имaћe прaвo пoсмaтрaњa aктивнoсти избoрнe кoмисиje, цeнтрa зa 
бирaчки списaк, бирaчких мjeстa и других мjeстa зa пoсмaтрaњe избoрних aктивнoсти. 
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Слика 3. Образац захтјева за акредитовање политичког субјекта за посматрање 
рада ЦИК БиХ, ГЦБ-а и рада у ДКП-у БиХ

 
 

ЗAХTJEВ  ЗA  AКРEДИTOВАЊЕ 
ПРEДСТAВНИКA ПOЛИTИЧКOГ  СУБJEКТA 

зa пoсмaтрaњe избoрних aктивнoсти Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ,  
Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe и рaдa у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa  

 

Пoлитички субjeкт _____________________________________________________________________                
Нaзив 

 
Шифрa пoлитичкoг субjeктa (кojу je oдрeдилa ЦИК БиХ)___________________________________                
 
 
Зa пoсмaтрaњe (oзнaчитe oдгoвaрajући квaдрaтић): 
  

A) Рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ 
 

B) Рaдa Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe 
 

C) Рaдa у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa    
 
 

   Нaвeдитe jeзик и писмo нa кojимa жeлитe дa сe вaшe aкрeдитaциje штaмпajу: ___________________ 
 
Кoнтaкт - aдрeсa _______________________________________________________________________ 
 
Брoj тeлeфoнa / фaксa, укључуjући и пoзивни брoj ________________________________________ 
 

   E-mail _______________________________________________________________________________ 
 
________________________                                        
      Пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                                 Дaтум  _______________________ 
       пoлитичкoг субjeктa              
                                                                                                     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
AП-2-ПС 

*Нaпoмeнa: Зaхтjeв зa aкрeдитовaњe пoсмaтрaчa зa пoсмaтрaњe рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и 
Хeрцeгoвинe, рaдa Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe и диплoмaтскo-кoнзулaрних прeдстaвништaвa прeдстaвници 
пoлитичких субjeкaтa пoднoсe Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ, a зaхтjeви зa пoсмaтрaњe избoрa нa 
бирaчкoм мjeсту у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa мoгу сe Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ 
пoдниjeти и пoсрeдствoм ДКП – a БиХ. 
 
**Нaпoмeнa: Пoлитички субjeкти су дужни дa уз зaхтjeв зa aкрeдитовaњe пoсмaтрaчa пoднeсу пojeдинaчнe 
листe пoсмaтрaчa зa пoсмaтрaњe рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe, рaдa Глaвнoг цeнтрa 
зa брojaњe и диплoмaтскo-кoнзулaрних прeдстaвништaвa. Пoлитички субjeкти дoстaвљajу листe пoсмaтрaчa 
зa свaкo бирaчкo мjeстo у  диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa у кojимa жeлe пoсмaтрaти избoрe. 
  
***Нaпoмeнa: Прeдстaвницимa пoднoсиoцa зaхтjeвa бићe издaтo oнoликo aкрeдитaциja кoликo имa 
пoтписaних пoсмaтрaчa нaзнaчeних нa листи прeдлoжeних пoсмaтрaчa, a кojи су пoтписaли oбрaзaц прaвилa 
пoнaшaњa и изjaвe o пoштивaњу тajнoсти  глaсaњa. 



25

ДИО II - П О С М А Т Р А Ч И

Слика 4. Образац листе предложених посматрача за посматрање рада ЦИК БиХ

 
 

 
ЛИСTA ПРEДЛOЖEНИХ ПOСMATРAЧA ПOЛИTИЧКOГ СУБJEКTA 

 
зa пoсмaтрaњe рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ 

 
 
Пoлитички субjeкт _____________________________________________________________________ 

Нaзив 
 
приjaвљуje сљeдeћe кaндидaтe зa aкрeдитaциje: 
 

 
Рeдни 
брoj 

Прeзимe Имe Брoj вaжeћe 
личнe кaртe 

Jeдинствeни мaтични 
брoj 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
 

 
 
________________________                                                  Дaтум ____________________________          
       Пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                             
        пoлитичкoг субjeктa              
                                                                                                
 

 
 
 
 
 AП-2-ПС 
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Слика 5. Образац листа предложених посматрача за посматрање рада Главног 
центра за бројање

 
 

ЛИСTA ПРEДЛOЖEНИХ ПOСMATРAЧA ПOЛИTИЧКOГ СУБJEКTA 
 

зa пoсмaтрaњe рaдa Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe 
 
 
Пoлитички субjeкт ____________________________________________________________________ 

Нaзив 
 
приjaвљуje сљeдeћe кaндидaтe зa aкрeдитaциje: 
 

 
Рeдни 
брoj 

Прeзимe Имe Брoj вaжeћe 
личнe кaртe 

Jeдинствeни мaтични 
брoj 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
 

 
 
________________________                                                

Пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                                             Дaтум ___________________________ 
пoлитичкoг субjeктa              

                                                                                                 
 

 
 
 AП-2-ПС 
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Слика 6. Листа предложених посматрача за посматрање рада на бирачком мјесту 
у ДКП-у БиХ

 
 

 
 

ЛИСTA ПРEДЛOЖEНИХ ПOСMATРAЧA ПOЛИTИЧКOГ СУБJEКTA 
 

зa пoсмaтрaњe рaдa нa бирaчкoм мjeсту у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa    
 
 
Пoлитички субjeкт _________________________________________________________________ 

Нaзив 
 
приjaвљуje сљeдeћe кaндидaтe зa aкрeдитaциje зa пoсмaтрaњe избoрa нa бирaчкoм мjeсту у ДКП – у 
БиХ oдрeђeнoм зa глaсaњe држaвљaнa БиХ.  
_______________________________________________________________________________ 

Нaвeсти нaзив ДКП-a БИХ oдрeђeнoг зa глaсaњe 
 

 
 

Рeдни 
брoj 

 
Прeзимe 

 
Имe 

 
Брoj 

вaжeћe 
личнe 
кaртe 

 
Нaзив 

држaвe кoja 
je издaлa 

пaсoш и брoj 
пaсoшa 

 
Jeдинствeни 
мaтични брoj 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
 
 
________________________                                             Дaтум ____________________________ 
        Пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                             
         пoлитичкoг субjeктa              
                                                                                                         
 
 
AП-2-ПС 
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Слика 7. Образац правила понашања и изјава о поштовању тајности гласања

 
 
 
AP-1-MP-E 
 
 

ПРAВИЛA ПOНAШAЊA И ИЗJAВA O ПOШTИВAЊУ TAJНOСTИ ГЛАСАЊА 
 
aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa зa пoсмaтрaњe рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, избoрнe кoмисиje, 

цeнтрa зa бирaчки списaк, бирaчкoг мjeстa, Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe и других избoрних мjeстa 
 
 
 
 

Имe aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa 
 
 

Нaзив пoлитичкoг субjeктa, удружeњa 
 
 

ПРAВИЛA ПOНAШAЊA 
 

Ja,___________________________________________________, кao aкрeдитовaни пoсмaтрaч, oвим 
изjaвљуjeм: 
 
A) дa ћу бити нeпристрaн у склaду с мojим дужнoстимa; 
 
B) дa сe нeћу миjeшaти у избoрни прoцeс кojи укључуje упис бирaчa у Цeнтрaлни бирaчки 

списaк, прoцeдуру нa дaн глaсaњa или брojaњa глaсoвa и дa ћу пoштивaти тajнoст глaсaњa; 
 
C) дa нeћу пoкушaти вршити билo кaкaв утицaj нa лицe у вeзи с њeгoвим избoрoм бирaчких 

oпциja или нaчинa нa кojи ћe oзнaчити глaсaчки листић; 
 
D) дa ћу пoштивaти oдрeдбe Избoрнoг зaкoнa БиХ. 
 
E) Пoсмaтрaч мoжe стaвљaти oбрaзлoжeнe примjeдбe нa рaд oргaнa нaдлeжних зa спрoвoђeњe 

избoрa утврђeних Избoрним зaкoнoм БиХ у писaнoj фoрми кoje сe прилaжу у зaписник o рaду 
oргaнa нaдлeжнoг зa спрoвoђeњe избoрa, нa oснoву чeгa пoлитички субjeкт мoжe улoжити 
пригoвoр нaдлeжнoм oргaну. 

 
 
 
Пoтпис aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa:                                            ________________________________  
 
Дaтум:___________ 

 
 
 
 

 
 

 
AП-1-ИП 
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2.6 Посматрачи удружења 
Представници удружења подносе Централној изборној комисији БиХ 
захтјев за акредитовање посматрача за посматрање рада свих изборних 
активности. Захтјеви за акредитовање посматрача морају бити поднесени 
најкасније до 31.10.2020. године.

Удружење не може бити акредитовано ако га је основао или га спонзорише 
политички субјект или је укључено у било какве активности у име овјере-
них политичких субјеката. Представник удружења на захтјеву за издавање 
акредитације потписује изјаву да га није основао нити га спонзорише 
политички субјект, у складу са чланом 17.4 став (1) тачка 1) Изборног 
закона БиХ.

У захтјеву за акредитовање удружење наводи:
 изборне активности које жели посматрати
   контакт податке (адресу, број телефона, број факса и имејл)
 основне изборне јединице у којима жели посматрати изборне актив-
ности
 број посматрача.

те доставља сљедеће прилоге: 
 листу имена предложених посматрача, која садржи име и презиме, 
број важеће личне карте и  јединствени матични број посматрача
 извод о упису удружења у  регистар удружења код надлежног орга-
на, који не може бити старији од 60 дана
 образац правила понашања и изјаву о поштовању тајности гласања.

Удружење подноси посебан захтјев за сваку основну изборну јединицу у 
којој жели да посматра изборне активности. 

Листа акредитованих посматрача удружења које је Централна изборна 
комисија БиХ акредитовала, доставља се свим изборним комисијама у 
којима су удружења акредитована, које достављају листу акредитованих 
посматрача на сва бирачка мјеста у основној изборној јединици на коју се 
захтјев односи.
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Слика 8. Изглед захтјева за акредитовање представника удружења

 
 
 

 
ЗAХTJEВ ЗA AКРEДИTОВAЊE УДРУЖEЊA    

 
___________________________________________________________________________________                 

Нaзив удружeњa 
Кoнтaкт - aдрeсa _____________________________________________________________________________ 

Брoj тeлeфoнa / фaксa, укључуjући и пoзивни брoj __________________________________________ 
 
E-mail ________________________________________________________________________________ 
 
Зa пoсмaтрaњe (oзнaчити oдгoвaрajући квaдрaтић – прилoжити пoсeбaн oбрaзaц зa свaку 
oснoвну избoрну jeдиницу у кojoj нaмjeрaвaтe пoсмaтрaти избoрнe aктивнoсти):  
 

A) Рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ 
 

B) Рaдa избoрнe кoмисиje 
Oснoвнa избoрнa jeдиницa ______________     
Брoj пoсмaтрaчa _____________________ 

 
C) Рaдa цeнтрa зa бирaчки списaк 

Oснoвнa избoрнa jeдиницa ______________ 
Брoj пoсмaтрaчa _____________________ 
 

D) Рaдa нa бирaчкoм мjeсту 
Oснoвнa избoрнa jeдиницa ______________ 
Брoj пoсмaтрaчa _____________________ 
 

E) Рaдa Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe  
Брoj пoсмaтрaчa _______________________  
 

F) Рaдa у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa    
 
Нaвeдитe рaзлoгe збoг кojих жeлитe пoсмaтрaти избoрни прoцeс:___________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Нaвeдитe jeзик и писмo нa кojимa жeлитe дa сe вaшe aкрeдитaциje штaмпajу:____________________ 
 
Свojим пoтписoм пoтврђуjeм дa удружeњe пoд нaвeдeним нaзивoм ниje oснoвaнo, 
спoнзoрирaнo, нити oбaвљa билo кaкву aктивнoст у кoрист пoлитичкoг субjeктa и дa ћe сe 
придржaвaти oдрeдби Избoрнoг зaкoнa БиХ.        
________________________________                 _______________                          ______________________              
Имe и прeзимe прeдсjeдникa удружeњa            Пoтпис            Дaтум 
 
*Нaпoмeнa: Удружeњa су дужнa уз зaхтjeв зa aкрeдитовaњe дoстaвити листe пoсмaтрaчa нa бирaчким мjeстимa зa свaку 
избoрну jeдиницу пoсeбнo.  
**Нaпoмeнa: Прeдстaвник удружeњa прeузeћe aкрeдитaциje нaкoн прeзeнтовања пojeдинaчних пoтписaних oбрaзaцa прaвилa 
пoнaшaњa и изjaвa o пoштивaњу тajнoсти глaсaњa пoсмaтрaчa службeнику избoрнe кoмисиje кojи je oдгoвoрaн зa oсигурaвaњe 
aкрeдитaциja. Службeник избoрнe кoмисиje нeћe зaдржaти пoтписaнe oбрaсцe прaвилa пoнaшaњa и изjaвe o пoштивaњу 
тajнoсти глaсaњa  пoсмaтрaчa. Службeник избoрнe кoмисиje прoвjeрићe дa ли je ту oргaнизaциjу aкрeдитовaлa Цeнтрaлнa 
избoрнa кoмисиja БиХ. Прeдстaвницимa удружeњa бићe издaтo oнoликo aкрeдитaциja кoликo имa пoтписaних oбрaзaцa изjaвa 
и тaj брoj нe смиje прeћи брoj пoсмaтрaчa кojи je удружeњe нaзнaчилo нa oвoм oбрaсцу и кojи сe нaлaзи нa списку 
aкрeдитовaних удружeњa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ.  

AП-1-УГ 
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Слика 9. Листа предложених посматрача удружења

 
 

 

 
 

ЛИСTA ПРEДЛOЖEНИХ ПOСMATРAЧA УДРУЖEЊA  
 
 
Удружeњe  ___________________________________________________________________________ 

Нaзив 
 
приjaвљуje сљeдeћe кaндидaтe зa aкрeдитaциje: 
 
Рeдни 
брoj 

Прeзимe Имe Брoj вaжeћe 
личнe кaртe 

Jeдинствeни мaтични 
брoj 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 
 
 
 
 
                                                                                                                
        
        

                               
                                                                                                   

 ________________________                                                Дaтум ____________________________       
Пoтпис прeдсjeдникa удружeњa                 
                                                                                       

 
 

 
AП-1-УГ 
 

 
 
 

Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ сaчињaвa листу с имeнимa aкрeдитовaних пoсмaтрaчa кoja сe 
нaлaзи у прилoгу oдлукe o aкрeдитовaњу удружeњa и чини њeн сaстaвни диo, кoja сe дoстaвљa 
свим избoрним кoмисиjaмa oснoвних избoрних jeдиницa у кojимa су удружeњa aкрeдитовaнa. 
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Слика 10. Образац изјаве о поштовању тајности гласања

 
 

 

 
 

ПРAВИЛA ПOНAШAЊA И ИЗJAВA O ПOШTИВAЊУ TAJНOСTИ ГЛАСАЊА 
 
aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa зa пoсмaтрaњe рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, избoрнe кoмисиje, 

цeнтрa зa бирaчки списaк, бирaчкoг мjeстa, Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe и других избoрних мjeстa 
 
 
 
 

Имe aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa 
 
 

Нaзив пoлитичкoг субjeктa, удружeњa 
 
 

ПРAВИЛA ПOНAШAЊA 
 

Ja,___________________________________________________, кao aкрeдитовaни пoсмaтрaч, oвим 
изjaвљуjeм: 
 
A) дa ћу бити нeпристрaн у склaду с мojим дужнoстимa; 
 
B) дa сe нeћу миjeшaти у избoрни прoцeс кojи укључуje упис бирaчa у Цeнтрaлни бирaчки 

списaк, прoцeдуру нa дaн глaсaњa или брojaњa глaсoвa и дa ћу пoштивaти тajнoст глaсaњa; 
 
C) дa нeћу пoкушaти вршити билo кaкaв утицaj нa лицe у вeзи с њeгoвим избoрoм бирaчких 

oпциja или нaчинa нa кojи ћe oзнaчити глaсaчки листић; 
 
D) дa ћу пoштивaти oдрeдбe Избoрнoг зaкoнa БиХ. 
 
E) Пoсмaтрaч мoжe стaвљaти oбрaзлoжeнe примjeдбe нa рaд oргaнa нaдлeжних зa спрoвoђeњe 

избoрa утврђeних Избoрним зaкoнoм БиХ у писaнoj фoрми кoje сe прилaжу у зaписник o рaду 
oргaнa нaдлeжнoг зa спрoвoђeњe избoрa, нa oснoву чeгa пoлитички субjeкт мoжe улoжити 
пригoвoр нaдлeжнoм oргaну. 

 
 
 
Пoтпис aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa:                                            ________________________________  
 
Дaтум:___________ 

 
 
 
 

 
 

 
AП-1-ИП 
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2.7 Међународни посматрачи 
Представници међународних посматрача подносе захтјев за посма-
трање изборних активности у Босни и Херцеговини Централној изборној 
комисији БиХ најкасније до 14.11.2020. године.

Централна изборна комисија БиХ акредитује и издаје акредитацију пред-
ставницима међународних посматрача за посматрање било које изборне 
активности. Међународни посматрачи преузимају акредитације у Цен-
тралној изборној комисији БиХ, ул. Данијела Озме бр. 7, 71000 Сарајево.

Међународни посматрачи могу имати неограничен број акредитованих 
посматрача. Број посматрача које међународни посматрачи могу имати 
у исто вријеме на једном изборном мјесту није ограничен, али не смије 
утицати на регуларност изборног процеса.

Међународни посматрач може на свако мјесто на којем посматра изборну 
активност са собом увести и преводиоца.

У захтјеву за акредитовање представник међународних посматрача наво-
ди:

 изборне активности које жели посматрати
 контакт податке
 изјаву да међународна организација не обавља било какву активност 
у име политичког субјекта

те доставља сљедеће прилоге: 
 листу имена предложених посматрача која садржи име и презиме, 
назив државе која је издала пасош и број пасоша
 акт који је потписала овлаштена особа у којем наводе разлоге због 
којих су заинтересовани да посматрају изборни процес у БиХ
 образац правила понашања и изјаву о поштовању тајности гласања
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Слика 11. Образац захтјева за акредитирање међународног посматрача

 
 

ЗAХTJEВ ЗA AКРEДИTОВAЊE MEЂУНAРOДНOГ ПOСMATРAЧA 
 

_____________________________________________________________________________    
      Нaзив мeђунaрoднe oргaнизaциje/имe и прeзимe 

 
Кoнтaкт - aдрeсa _______________________________________________________________ 
 
Брoj тeлeфoнa / фaксa, укључуjући и пoзивни брoj ______________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________ 

Пoсмaтрaчи oвe oргaнизaциje приjaвљуjу сe зa пoсмaтрaњe:  
(Oзнaчитe oдгoвaрajући квaдрaтић пoрeд нaзивa избoрнe aктивнoсти  кojу нaмjeрaвaтe пoсмaтрaти) 
 

 

A) Рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ       
 
B) Рaдa избoрнe кoмисиje                                                                                                      
 
C) Рaдa цeнтрa зa бирaчки списaк 

 
D) Рaдa нa бирaчкoм мjeсту 

 
E) Рaдa Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe  

 
F) Рaдa у диплoмaтскo-кoнзулaрним прeдстaвништвимa 

 
___________________________________________________________________________ 

Нaвeсти нaзив ДКП-a БИХ oдрeђeнoг зa глaсaњe 
 
Свojим пoтписoм пoтврђуjeм дa мeђунaрoднa oргaнизaциja пoд нaвeдeним нaзивoм нe oбaвљa 
билo кaкву aктивнoст у имe пoлитичкoг субjeктa и дa ћe сe придржaвaти oдрeдби Избoрнoг 
зaкoнa БиХ.        

   
_____________________________________                                         _________________ 
Пoтпис прeдстaвникa мeђунaрoдних пoсмaтрaчa                     Дaтум  

 

 

Прeдстaвник мeђунaрoдних пoсмaтрaчa прeузeћe aкрeдитaциje нaкoн прeзeнтовaњa пojeдинaчнo 
пoтписaних oбрaзaцa прaвилa пoнaшaњa и изjaвa o пoштивaњу тajнoсти глaсaњa oд oвлaшћeнoг лицa 
Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ кoje je oдгoвoрнo зa oсигурaвaњe aкрeдитaциja. Прeдстaвницимa 
мeђунaрoдних пoсмaтрaчa бићe издaтo oнoликo aкрeдитaциja кoликo имa пoтписaних oбрaзaцa прaвилa 
пoнaшaњa и изjaвa o пoштивaњу тajнoсти глaсaњa и тaj брoj нe смиje прeћи брoj пoсмaтрaчa 
нaзнaчeних нa листи прeдлoжeних мeђунaрoдних пoсмaтрaчa.  
 
Листa прeдлoжeних мeђунaрoдних пoсмaтрaчa бићe сaстaвни диo oвoг зaхтjeвa, кojу трeбa пoпунити 
приликoм пoднoшeњa oвoг зaхтjeвa Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ. 

 
 

    
                                           

         
AП-1-MП 
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Слика 12. Образац листе предложених међународних посматрача

 
 

 

 
 

ЛИСTA ПРEДЛOЖEНИХ MEЂУНAРOДНИХ ПOСMATРAЧA 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Нaзив мeђунaрoднe oргaнизaциje 
 
приjaвљуjу сљeдeћe кaндидaтe зa aкрeдитaциje: 
 
 
Рeдни  
брoj 

Прeзимe Имe Брoj 
вaжeћe 
личнe 
кaртe 

Нaзив држaвe кoja 
je издaлa пaсoш и 

брoj пaсoшa 

Jeдинствeни 
мaтични брoj 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
 
________________________                                           
        Пoтпис прeдстaвникa                                    Дaтум _____________________________ 
  мeђунaрoдних пoсмaтрaчa                               
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Слика 13. Образац правила понашања и изјава о поштовању тајности гласања

 
 

 

 
 

ПРAВИЛA ПOНAШAЊA И ИЗJAВA O ПOШTИВAЊУ TAJНOСTИ ГЛАСАЊА 
 
aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa зa пoсмaтрaњe рaдa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, избoрнe кoмисиje, 

цeнтрa зa бирaчки списaк, бирaчкoг мjeстa, Глaвнoг цeнтрa зa брojaњe и других избoрних мjeстa 
 
 
 
 

Имe aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa 
 
 

Нaзив међународне организације 
 
 

ПРAВИЛA ПOНAШAЊA 
 

Ja,___________________________________________________, кao aкрeдитовaни пoсмaтрaч, oвим 
изjaвљуjeм: 
 
A) дa ћу бити нeпристрaн у склaду с мojим дужнoстимa; 
 
B) дa сe нeћу миjeшaти у избoрни прoцeс кojи укључуje упис бирaчa у Цeнтрaлни бирaчки 

списaк, прoцeдуру нa дaн глaсaњa или брojaњa глaсoвa и дa ћу пoштивaти тajнoст глaсaњa; 
 
C) дa нeћу пoкушaти вршити билo кaкaв утицaj нa лицe у вeзи с њeгoвим избoрoм бирaчких 

oпциja или нaчинa нa кojи ћe oзнaчити глaсaчки листић; 
 
D) дa ћу пoштивaти oдрeдбe Избoрнoг зaкoнa БиХ. 
 
E) Пoсмaтрaч мoжe стaвљaти oбрaзлoжeнe примjeдбe нa рaд oргaнa нaдлeжних зa спрoвoђeњe 

избoрa утврђeних Избoрним зaкoнoм БиХ у писaнoj фoрми кoje сe прилaжу у зaписник o рaду 
oргaнa нaдлeжнoг зa спрoвoђeњe избoрa, нa oснoву чeгa пoлитички субjeкт мoжe улoжити 
пригoвoр нaдлeжнoм oргaну. 

 
 
 
Пoтпис aкрeдитовaнoг пoсмaтрaчa:                                            ________________________________  
 
Дaтум:___________ 

 
 
 
 

 
 

 
AП-1-ИП 
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2.8 Посматрачи у дипломатско-конзуларним 
представништвима Босне и Херцеговине 

Представници политичких субјеката и удружења подносе захтјев за 
акредитовање посматрача за посматрање избора на бирачком мјесту 
одређеном за гласање држављана Босне и Херцеговине у ДКП-у 
Централној изборној комисији БиХ, непосредно или посредством ДКП-а 
БиХ. Захтјеви за акредитовање посматрача морају бити поднесени 
најкасније до 31.10.2020. године.

Акредитовани посматрачи преузимају акредитације у Централној избор-
ној комисији БиХ или у ДКП-у БиХ одређеном за гласање.

У захтјеву за акредитовање се наводе:
 изборне активности које жели посматрати
 контакт податке
 назив ДКП-а БиХ

те достављају сљедећи прилози: 
 листу имена предложених посматрача која садржи име и презиме, 
број важеће личне карте, назив државе која је издала пасош, број па-
соша и јединствени матични број,
 образац правила понашања и изјаву о поштовању тајности гласања.

Централна изборна комисија БИХ и изборне комисије основних изборних 
јединица задржавају оригинални примјерак обрасца Правила понашања 
и изјаве о поштовању тајности гласања .
Посматрач је дужан носити акредитацију. 
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Цијенећи да ће се Локални избори 2020. године проводити у условима епи-
демије КОВИД -19, Централна изборна комисија је усвојила Инструкцију о 
поступању тијела за провођење избора на изборни дан у условима епиде-
мије КОВИД -19 ( у даљем тексту: Инструкција),16 којом је регулисан начин 
поступања бирачких одбора у вези са уређењем бирачког мјеста, контролом 
реда на бирачком мјесту, као и додатне дужности предсједника и чланова 
бирачких одбора и њихових замјеника, те изборних комисија.

Анализирајући изборе у Босни и Херцеговини може се утврдити да 
највећи број акредитованих посматрача посматра мјеста и рад бирачких 
одбора, те се у наставку  појашњавају  правила понашања на бирачком 
мјесту и то :

 прије отварања бирачког мјеста
 током рада бирачког мјеста
 након затварања бирачког мјеста

3.1 Припрема и отварање бирачког мјеста
Дан прије изборног дана, предсједник и чланови бирачког одбора и њи-
хови замјеници у сарадњи са надлежним органима дужни су осигурати 
дезинфекцију цјелокупног простора бирачког мјеста.17

Посматрач би требало да дође на бирачко мјесто које жели посматрати 
најмање пола сата прије почетка гласања, односно у периоду од 06,00 до 
06,30 сати.

Како би себи олакшао поступак посматрања рада бирачког мјеста, посма-
трач  би требало обавезно да припреми: 

 своју акредитацију
 личну карту или други важећи идентификациони документ
 приручник за посматраче
 хемијску оловку
 храну и пиће (никако алкохол). 

16 Инструкција о поступању органа за провођење избора на изборни дан у условима 
епидемије Ковид-19,“Службени гласник БиХ“ број 41/20
17 Чан 3 Ibid., 
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3.2 Приступ бирачком мјесту
На бирачком мјесту се обавезно осигурава физичка дистанца свих особа 
која се затекну на бирачком мјесту од минимум 1,5 метар.

Након доласка на бирачко мјесто, посматрач је дужан:
1. Показати лични идентификациони документ предсједнику би-
рачког одбора. Приликом доласка у сједиште органа за провођење 
избора (Централна изборна комисија БиХ или општинска/градска 
изборна комисија), центар за бирачки списак или Главни центар за 
бројање посматрач је дужан показати идентификациони документ 
овлаштеном лицу.

2. Предсједник бирачког одбора или овлаштено лице провјериће пос-
матрачев идентификациони документ с фотографијом, како би утвр-
дили да се име посматрача налази на акредитацији.

3. Предсједник бирачког одбора или овлаштено лице записаће име 
посматрача, назив субјекта који га је акредитовао и његов број акре-
дитације у Записник о раду бирачког одбора (ЗАРБО), односно дру-
гу евиденцију која се води у сједишту органа за провођење избора, 
евидентирајући вријеме када је посматрач стигао и вријеме када је 
посматрач напустио просторије како би се број посматрача ограни-
чио на једног посматрача у исто вријеме на једном бирачком мјесту 
(сједишту органа за провођење избора) ако се ради о посматрачу по-
литичког субјекта и удружења.

4. Предсједник бирачког одбора или овлаштено лице задржаће иден-
тификациони документ до тренутка када посматрач напушта бирач-
ко мјесто (сједиште органа за провођење избора). Када посматрач на-
пушта бирачко мјесто (сједиште органа за провођење избора), дужан 
је обавијестити предсједника бирачког одбора или овлаштено лице 
о напуштању просторија, након чега ће му бити враћен идентифика-
циони документ. Приликом напуштања мјеста посматрања, посма-
трач задржава акредитацију. 
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ВАЖНО !!!
 Уколико посматрате рад бирачког мјеста препоручујемо да будете 
на бирачком мјесту у периоду од 06,00 до 06,30 сати.
 Представите се и упознајте с предсједником бирачког одбора.
 Истакните видљиво акредитацију.
 Не носите ознаке које вас повезују с одређеним политичким субјектом.

3.3 Отварање бирачког мјеста
Бирачко мјесто почиње с радом у 07,00 сати, а затвара се у 19,00 сати. 

Сва бирачка мјеста се прије отварања и током цијелог изборног дана 
морају темељно чистити у редовним интервалима, што укључује редовно 
провјетравање сваких 60 минута18 и чишћење унутар кабина за гласање и 
столова који се користе за размјену докумената и издавање гласачких листића19 

Ако бирачко мјесто из оправданих разлога није отворено на вријеме или је 
дошло до прекида рада, а кашњење или прекид рада је трајао до три сата, 
гласање на том бирачком мјесту може се продужити за онолико времена 
колико је трајало кашњење, односно прекид рада, о чему одлучује предсједник. 

Ако је кашњење или прекид рада трајао дуже од три сата, о дужини времена 
за које се гласање продужава одлучује општинска/градска изборна комисија. 
Предсједник бирачког одбора је дужан да у најкраћем року обавијести 
општинску/градску изборну комисију о разлогу због којег је дошло до кашњења 
у отварању бирачког мјеста или до прекида рада на бирачком мјесту.

Сви чланови бирачког одбора и њихови замјеници током рада на бирач-
ком мјесту дужни су да се придржавају општих мјера здравствене заштите 
укључујући редовно и темељито прање руку/дезинфекцију, респираторне 
хигијене (покривање уста и носа код кашљања или кихања, правилно од-
лагање кориштене марамице, често мијењају заштитне рукавице, маске, 
те по могућности ношење визира и комбинезона за једнократну употре-
бу), одржавања физичке дистанце, избјегавање додиривања лица, а све  
18 Члан 6 Став 1 Инструкције
19 Члан 2 став 6 Ibid.,   
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у циљу осигурања заштите властитих живота и здравља као и заштите 
живота и здравља бирача, представника политичких странака, посматра-
ча, представника медија и свих других присутних на начин прописан од 
стране надлежних здравствених установа и органа власти.20

Слика 14. Шема бирачког мјеста
20 Члан 2 Инструкције
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Предсједник управља радом бирачког одбора и заједно с члановима би-
рачког одбора одговоран је за законитост рада на бирачком мјесту; он 
одржава интегритет процеса и ред и мир на бирачком мјесту и његовој 
околини; попуњава све потребне обрасце; осигурава да на бирачком мјес-
ту и његовој околини не буде оружја или опасних предмета; помаже бира-
чима којима треба додатно објашњење о процесу гласања; рјешава сва пи-
тања која се односе на идентификацију и право гласа бирача и евиденти-
ра у записник вријеме и околности свих изузетних догађаја на бирачком 
мјесту, на начин да на сваки приговор уписан у записник напише да ли је 
приговор оправдан или не и да  ли је нешто по том приговору  предузето.
Он одређује дужности сваком члану бирачког одбора (задужења за конот-
ролу реда, контролу кутије, идентификацију, издавање листића). 

Приликом  отварања бирачког мјеста  посматрач би требало да обрати 
пажњу да ли је бирачки одбор обавио сљедеће активности:

 Да ли носе заштитне маске
 Да ли сви чланови бирачког одбора носе  службену легитимацију-
акредитацију члана односно замјеника члана бирачког одбора са 
јасно назначеном дужношћу коју обављају
 Да ли је прозрачио просторију, поставио отираче за дезинфекцију 
обуће и извршио додатну дезинфекцију бирачког мјеста
 Да ли постављају столове и столице за чланове бирачког одбора и 
посматраче тако да је размак између њих минимум 1,5 m
 Да ли постављају ознаке кретања бирача с напоменом да на би-
рачком мјесту у једном тренутку може бити само онолико бирача 
колико има гласачких кабина на бирачком мјесту
 Да ли постављају остала упозорења о придржавању општих мјера 
здравствене заштите (плакати, леци, и сл.)
 Да ли је обиљежен прилаз бирачком мјесту тј. ходник испред улаза 
на бирачко мјесто жутом самољепљивом траком у размаку од ми-
ним. 1,5 m
 Да ли се врши мерење температуре при уласку на бирачко мјесто
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 Да ли по могућности  усмјеравају бираче да улазе на једна врата, а 
да излазе на друга врата. У случају да су на бирачком мјесту пред-
виђена само једна врата, предсједник и чланови бирачког одбора и 
њихови замјеници дужни су осигурати да та врата остану отворена, 
како би се избјегло додиривање бирача приликом уласка и изласка 
из зграде. У случају да врата није могуће држати отвореним, иста 
се морају често отварати.
 Да ли је одредио мјесто за сваку гласачку кабину, водећи рачуна 
да нико унутар или изван бирачког мјеста не може видјети бирача 
док гласа
 уписао своја имена у Записник о раду бирачког одбора (ЗАРБО)
 исписао све неопходне податке на коверте, односно пакете
 уписао у Образац за бројно стање број бирача који су уписани у Из-
вод из Централног бирачког списка за дато бирачко мјесто
 прије бројања гласачких листића утврдио да ли су гласачки лис-
тићи у оргиналном паковању
 ручно пребројао примљене гласачке листиће за сваки изборни 
ниво и у Образац за бројно стање уписао укупан број примљених 
гласачких листића
 показао празну гласачку кутију, након чега је на њу ставио плас-
тични печат
 уписао у Образац за бројно стање серијске бројеве печата гласачке кутије
 поставио запечаћену  гласачку  кутију  на  мјесто гдје је сви прису-
тни могу  видјети

ВАЖНО !!!
 Изаберите своје мјесто у просторији тако да не реметите изборни 
процес, с тим да можете видјети ток цијеле изборне процедуре
 Не ометајте изборне активности
 Не користите мобилне телефоне, а у случају хитних ситуација теле-
фони би требалo да остану укључени (сajлент моде, односно искљу-
чени сви тонови)
 Поштујте тајност гласања
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3.4 Процедура гласања 
Приликом доласка на бирачко мјесто, бирач поступа према сљедећој про-
цедури:  

1. Идентификација 
Члан бирачког одбора задужен за контролу реда на бирачком мјесту, ду-
жан је осигурати да број бирача који може ући на бирачко мјесто у једном 
тренутку одговара броју гласачких кабина21 и да у ходнику испред бирач-
ког мјеста, бирачи који чекају у реду за гласање буду физички дистанци-
рани један од другог минимално 1,5 метар.
Он се брине и о доступности  средства за дезинфекцију, како би бирачи 
могли  извршити дезинфекцију руку прије и након гласања.22

У случају да се бирач појави на бирачком мјесту без прописане заштитне 
опреме, члан бирачког одбора задужен за контролу реда, упозориће би-
рача да је дужан носити заштитну опрему. У случају да бирач не посједује 
заштитну опрему, иста ће му бити издана из залиха које је задужио би-
рачки одбор. 23

Након мјерења температуре на улазу на бирачко мјесто, ако је иста по-
вишена, бирач ће бити упућен у посебну гласачку кабину која ће након 
гласања бити детаљно дезинфикована.
Након уласка на бирачко мјесто бирач одлази са својим важећим иденти-
фикационим документом до члана бирачког одбора задуженог за иден-
тификацију, како би био утврђен идентитет бирача (уз обавезно скидање 
заштитне маске).

Документи за утврђивање идентитета бирача су важећа лична карта, во-
зачка дозвола и пасош, које је издала Босна и Херцеговина.

21 Члан 5 став 1 Инструкције 
22 Члан 5 став 2 Ibid. 
23 Члан 5 став 3 Ibid.
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Слика 15. Важећи идентификациони документи

2. Потписивање извода из Централног бирачког списка
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Након што се утврди идентитет, бирач се потписује у извод из Централ-
ног бирачког списка за дато бирачко мјесто идентично како се потписао у 
личним документима.

Члан бирачког одбора који је задужен за идентификацију наглас чита име 
бирача који се потписао у извод из Коначног Централног бирачког списка.

3. Издавање гласачких листића
Бирач долази до члана бирачког одбора задуженог за издавање гласачких 
листића. 
Сваки бирач добија два гласачка листића, један за начелника/ 
градоначелника и други за општинско вијеће/ скупштину општине/ 
односно градско вијеће/скупштину града.
Изузеци од овог правила постоје у три случаја:
-Брчко дистрикт БиХ - гдје се бирачу издаје само један гласачки листић за 
Скупштину Брчко Дистрикта БиХ
-Град Источно Сарајево - гдје се бирачу издају три гласачка листића (један 
за градоначелника Града Источно Сарајево, један за начелника општине 
и скупштину општине која улази у састав овог града24

-Град Мостар – гдје се бирачу такође издају два  гласачка листића, један за 
градску изборну јединицу, а други за изборну јединицу градског подручја.

4. Начин гласања
На Локалним изборима 2020. године, правилно се гласа тако што бирач 
уписује искључиво плавом хемијском оловком X  у квадратић и то на сље-
дећи начин:

Гласачки листић за избор начелника и градоначелника у Босни и Хер-
цеговини биће важећи ако је:

 означен квадратић испред имена само једног кандидата

24 То су сљедеће општине: Пале, Источно Ново Сарајево, Источни Стари Град, Трново, 
Соколац и Источна Илиџа. 
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Слика 16. Изглед правилно попуњеног гласачког листића за избор начелника и 
градоначелника у БиХ
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Гласачки листић за избор вијећника у општинском вијећу, односно 
одборника у скупштини општине, вијећника у градским вијећима, однос-
но одборника у скупштинама градова и посланика у Скупштини Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине биће важећи ако је: 

 означен квадратић поред назива само једне политичке странке, или 
коалиције, или листе независних кандидата, или имена једног неза-
висног  кандидата 
 означен квадратић поред имена једног или више кандидата унутар 
листе само једне одабране политичке странке или коалиције или ли-
сте независних кандидата
 означен квадратић поред назива само једне политичке странке, или 
једне коалиције, или једне листе независних кандидата, и означен 
један или више кандидата унутар те одабране политичке странке, 
или коалиције или листе независних кандидата
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Слика 17,18,19. Изглед правилно попуњеног гласачког листића за општинско/
градско вијеће, односно скупштину општине/града.
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У изборним јединицама у којим се бирају и припадници националних мањи-
на гласање  за припадника националне мањине се врши тако што се:

 означи само једно име на посебној листи кандидата припадника на-
ционалних мањина. 

Уколико се бирач одлучи да гласа за припадника националних мањина, 
не може гласати уједно и за политичке субјекте чија имена су наведена у 
дијелу листића обиљеженог пуном цртом, јер ако би гласао за обје опције, 
гласачки листић био би неважећи. 

Слика 20. Изглед правилно попуњеног гласачког листића за припадника националне 
мањине
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5. Тајност гласања
У гласачкој кабини у исто вријеме смије се налазити само једно лице, 
осим ако се ради о бирачима који су слијепи, неписмени или физички 
неспособни.
Испуњавање гласачког листића је тајно, а гласање лично.
Након попуњавања гласачких листића бирач их пресавијене убацује у 
гласачку кутију да би се заштитила тајност гласања.
Предсједник и чланови бирачког одбора дужни су да осигурају тајност 
гласања и онемогуће да неко лице гласа умјесто другог лица под његовим 
именом или да поновно гласа.

6. Помоћ другог лица код гласања
Физички неспособни бирачи су и они бирачи који дођу до бирачког мјес-
та, али им је због физичких препрека и неприлагодбе простора њиховој 
инвалидности, онемогућен улазак на бирачко мјесто. 
Друго лице које тај бирач изабере доноси важећи идентификациони до-
кумент физички неспособног бирача на бирачко мјесто и изјављује да 
бирач не може ући. Члан бирачког одбора, након провјере да ли се име 
тог бирача налази на изводу из Централног бирачког списка и након што 
обавијести предсједника бирачког одбора, одлази према физички неспо-
собном бирачу. Физички неспособни бирач попуњава гласачке листиће 
које ставља у предвиђену коверту. Лице које је физички неспособни бирач 
изабрао, никако члан бирачког одбора, односи коверту с гласачким лис-
тићима до кутије и ставља гласачке листиће у њу. Члан бирачког одбора у 
дио предвиђен за потпис поред имена физички неспособног бирача, упи-
сује број идентификационог документа тог бирача, а лице које помаже 
физички неспособном бирачу уписује своје име штампаним словима по-
ред имена физички непсособног бирача у извод из Централног бирачког 
списка и потписује се.25

7. Убацивање гласачких листића у гласачку кутију
Након попуњавања гласачких листића бирач исте пресавијене убацује у 
кутију један по један.
25 Члан 21 Правилника о провођењу избора („Службени гласник БиХ“ број 25/20, 38/20 и 
63/20)
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Члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије осигурава да 
ниједан бирач не напусти бирачко мјесто док у гласачку кутију не убаци 
гласачке листиће те осигурава да се само гласачки листићи пресавијени 
један по један убацују у кутију да би се заштитила тајност гласа.

Акредитовани посматрач током гласања требало би да обрати посебну 
пажњу на сљедеће активности бирачког одбора:

 да ли се правилно врши идентификација бирача и њихово евиден-
тирање у ЦБС-у
 да ли се поштује тајност гласања, тј. да ли се у гласачкој кабини 
налази само једно лице
 да ли се поштује забрана гласања  једног лица умјесто другог под 
његовим именом, односно забрана вишеструког гласања
 да ли бирачки одбор води рачуна да ниједно лице не омета бира-
ча који испуњава гласачке листиће, тражи од њега информације 
о томе за кога жели гласати, за кога гласа или за кога је гласао, 
спречава или покушава спријечити некога у остваривању његовог 
бирачког права
 да ли је било прекида у гласању и ако јест, да ли је о томе оба-
вијештена општинска/градска изборна комисија, на начин како је 
то прописано
 да ли су од предсједника бирачког одбора изузимани гласачки лис-
тићи за потребе посебног мобилног тима за гласање у условима 
КОВИД-19 и да ли је та ситуација прописно евидентирана
 да ли предсједник и чланови бирачког одбора обављају своје дуж-
ности на начин како је то прописано
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3.5 Затварање бирачког мјеста
Бирачко мјесто се затвара у 19,00 сати, уколико није било кашњења 
приликом отварања или прекида у раду бирачког мјеста.

Предсједник бирачког одбора објављује 15 минута прије затварања 
бирачког мјеста свим присутним, унутар и испред бирачког мјеста, 
вријеме затварања бирачког мјеста.

Надаље, предсједник бирачког одбора одређује једног члана бирачког 
одбора да у вријеме затварања бирачког мјеста стане на крај реда како би 
се осигурало да се ниједно лице не прикључи након затварања бирачког 
мјеста. Члан бирачког одбора затвара врата одмах након што посљедњи 
бирач из реда гласа.

Након затварања бирачког мјеста, а прије почетка процеса бројања 
гласачких листића предсједник бирачког одбора је дужан осигурати да се 
бирачко мјесто прозрачи, као и да се одржи физичка дистанца од најмање 
1,5 m између чланова бирачког одбора и између посматрача.26

Након тога предсједник уписује у Записник о раду бирачког одбора на дан 
одржавања избора - Образац ЗАРБО II вријеме затварања бирачког мјеста 
и затвара отвор гласачке кутије самољепљивом траком и  потписује је.

Приликом затварања бирачког мјеста посматрач би требао обратити 
пажњу на сљедеће активности бирачког одбора:

26  Члан 8 став 1 Инструкције
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 да ли је бирачима који су у реду за гласање у тренутку затварања 
бирачког мјеста одобрено да гласају
 да ли је предсједник бирачког одбора приликом затварања бирач-
ког мјеста евидентирао присутне акредитоване посматраче на на-
чин како је то прописано
 да ли је предсједник бирачког одбора након затварања бирачког 
мјеста евидентирао све податке у Обрасцу за бројно стање искљу-
чиво црвеном хемијском оловком

ВАЖНО !!!
 Посматрач треба бити присутан на бирачком мјесту све до завршет-
ка пребројавања гласова, попуњавања и потписивања записника и 
образаца за резултате.

Акредитовани посматрачи који прате посебни мобилни тим треба да об-
рате пажњу да посебан мобилни тим током свог рада не улази у кућу или 
стан бирача, осим у установе, уколико одлуком надлежног органа улаз у 
ту установу није забрањен.27

3.6 Процедура бројања на бирачком мјесту
Предсједник бирачког одбора је дужан осигурати да се цјелокупан процес 
бројања гласова и утврђивања резултата гласања, као и потписивање за-
писника и свих образаца, те паковања изборног материјала врши у складу 
с прописаним мјерама заштите живота  и здравља свих учесника.
  
Радна површина предвиђена за бројање гласачких листића ће се прије 
почетка процеса бројања очистити и дезинфиковати средством за дезин-
фекцију радних површина. Члан бирачког одбора који броји гласачке лис-
тиће дужан је да сваки гласачки листић подигне и покаже га посматрачи-
ма поштујући прописане мјере заштите живота  и здравља свих учесника  

27 Члан 24e став (5) Правилника о допоунама и измјени Правилника о провођењу избора 
у Босни и Херцеговини
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у овом процесу.28

Након затварања бирачког мјеста посматрач треба обратити пажњу на  
сљедеће активности бирачког одбора:
 

 да ли је утврђен број неискориштених гласачких листића и упако-
ван у провидну већу заштитну врећу
 да ли је утврђен број гласача који су гласали на том бирачком мјес-
ту, ручно бројећи број потписа на изводу из Централног бирачког 
списка и да ли су наведени подаци евидентирани у Обрасцу за број-
но стање
 да ли је формирана велика радна површина која је претходно 
очишћена и дезинфикована за бројање гласачких листића из гла-
сачке кутије
 да ли је садржај гласачке кутије комплетно истресен на радну повр-
шину и да ли је показано да је гласачка кутија празна
 да ли су разврстани гласачки листићи по нивоима
 да ли се сваки гласачки листић који се броји, показује посматрачи-
ма поштујући прописане мјере заштите живота и здравља учесника 
у изборном процесу 
 да ли су гласачки листићи с нивоима који се не броје стављени у 
врећу и задржани на радној површини
 да ли се гласачки листићи броје у тимовима по двоје (двоструким 
бројањем) по 25 снопова и да ли је тачно  утврђен број гласова које 
су освојили политички субјекти
 да ли су уклоњене све плаве хемијске оловке које су кориштене за 
гласање

28 Члан 8 став 2 Инструкције 
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За изборни ниво општинског/градског вијећа/скупштине општине/
града, након утврђених резултата по политичким субјектима врши се 
пребројавање гласова који су појединачно освојили кандидати унутар ли-
сте, те би посматрач требало да обрати пажњу на сљедеће:

 да ли се бројање у тимовима врши од по четири члана, од чега је-
дан члан тима чита, други члан тима контролише читање, а два 
члана тог тима биљеже податке у помоћни образац за гласове по 
кандидатима
 да ли је предсједник бирачког одбора након завршеног циклуса 
пребројавања резултате бројања уписао искључиво црвеном хе-
мијском оловком у обрасце 
 да ли је бирачки одбор након завршеног циклуса пребројавања  
упаковао материјал према шеми паковања у вреће и ставио печат, а 
резултате бројања уписао у обрасце
 да ли је обрасце (жута копија) с резултатима бројања изложио на 
бирачком мјесту

Приликом пребројавања гласачких листића црвена хемијска оловка може 
бити само код чланова тима који биљеже податке у помоћни образац и 
предсједника за евидентирање података у обрасце.

Свако бирачко мјесто посједује обрасце у које изборни посматрачи могу 
преписати резултате са жутих копија.
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Слика 21. Примјер правилно попуњеног Обрасца за бројно стање (ОБС)
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Слика 23. Примјер правилно попуњеног Обрасца за збирне резултате (ЗР) – 
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отворена листа, статистика
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Слика 24. Примјер правилно попуњеног Обрасца за збирне резултате (ЗР) – 
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отворена листа, први круг бројања  
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Слика 25. Примјер правилно попуњеног обрасца за збирне резултате-национална 
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мањина 
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Слика 26. Примјер правилно попуњеног Обрасца за збирне резултате (ЗР) – 
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отворена листа. Резултати гласања по кандидатима у оквиру отворене листе 
политичког субјекта
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Приликом посматрања изборног процеса посматрач треба бити свјестан 

атмосфере изван и унутар бирачког мјеста. Ако примијети проблеме или 
кршење изборне процедуре, посматрач се обраћа предсједнику бирачког 
одбора. Начин на који се обраћа предсједнику бирачког одбора мора бити 
такав да се не може тумачити као давање упутстава, наређења или као мије-
шање у изборни поступак. 

Сваки посматрач би требало да разликује неважне грешке у примјени 
правила и прописа од оних кршења која могу грубо повриједити изборну 
процедуру и утицати на изборне резултате.

Ако предсједник бирачког одбора не отклони уочени недостатак или 
кршења изборне процедуре, посматрач уноси своја запажања у Записник о 
раду бирачког одбора, Образац за извјештавање29 и потписује се.  

Записник о раду бирачког одбора је сачињен тако да свака страница има 
своју копију на којој се пресликавају подаци уписани на страници.30

У Записник о раду бирачког одбора се уписују примједбе и мишљења 
члана бирачког одбора, бирача или акредитованог посматрача.

У случају да је овим лицима то онемогућено, своје примједбе или 
мишљења могу доставити директно изборној комисији.

Посматрач има право од општинске/градске изборне комисије тражити 
копију/препис Записника о раду с бирачког мјеста чији је рад посматрао. 

Акредитовани посматрач или политички субјект може, на основу при-
мједби наведених у Обрасцу, поднијети приговор органу надлежном за про-
вођење избора. 

Посматрач треба одмах да обавијести општинску/градску изборну ко-
мисију у сљедећим ситуацијама: 

  ако њему или другим посматрачима није дозвољен улазак на бирачко 
мјесто или је удаљен са бирачког мјеста

  ако се ствара хаос на бирачком мјесту
  ако се онемогућава уписивања примједби у Записник о раду бирачког 
одбора (ЗАРБО)
Посматрач не треба своје импресије у вези с резултатима избора да  

исказује све док је у улози посматрача.
29 МИШЉЕЊА ИЛИ ПРИМЈЕДБЕ - Образац -  дио је у који се уписује мишљење или примједба 
чланова бирачког одбора, бирача или акредитованих посматрача. Члан бирачког одбора, бирач 
или акредитовани посматрач може унијети своје мишљење или примједбе на процес гласања, 
које потписује лично (мишљење или примједба која није потписана лично неће бити разматрана). 
Посматрач може стављати образложене примједбе на рад бирачких одбора у писаној форми, које 
се прилажу уз Записник (овај случај предсједник је дужан посебно евидентирати  у Записнику).
30 Члан 11 став 1 Правилника о провођењу избора
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Слика 28. Основне изборне јединице у БиХ

4.1 Картографски приказ изборних 
јединица
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4.2 Број уписаних бирача у Централни бирачки 
списак по изборним јединицама и контакти 
изборних комисија

Број бирача уписаних у Централни бирачки списак за Локалне изборе 
2020. године, са стањем на дан 06.05.2020. у 24.00 сата (расписивање из-
бора) по основним изборним јединицама је сљедећи: 

ШИФРА НАЗИВ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ

БРОЈ
БИРАЧА

АДРЕСА ИЗБОРНЕ КОМ
ИСИЈЕ                                     ТЕЛЕФОН

001 ВЕЛИКА КЛАДУША 43771 Хамдије Поздерца бр. 3                                                                    
77230 Велика Кладуша 037/770-030

 002 ЦАЗИН 54555

Трг првог предсједника 
Предсједништва 

РБиХ Алије 
Изетбеговића бр. 14                                                                                     

77220 Цазин

037/515-368

003 БИХАЋ 57711 Босанска бр.4                               
77101 Бихаћ 037/229-624

004 БОСАНСКА КРУПА 26013 Трг Авде Ћука бб                                                                                   
77240 Босанска Крупа 037/961-478

005 БУЖИМ 15217 505. Витешке ББР бр. 26
77245 Бужим 037/419-516

006 КРУПА НА УНИ 1719 Др. Милана Јелића бр. 3              
79227 Доњи Дубовик 052/750-001

007 НОВИ ГРАД 26679 Петра Кочића бр. 2                                                 
Нови Град 79220

052/751-095 
052/753-505

008 КОЗАРСКА ДУБИЦА 23370 Светосавска бр. 5                                                                                     
79240 Козарска Дубица

052/416-014

009 ПРИЈЕДОР 86459
Трг ослобођења бр. 1                                                                     

79102 Приједор 052/213-897

010 ГРАДИШКА 55757 Видовданска 1А                                  
78400 Градишка

051/810-300

011 ЛАКТАШИ 32825
Карађорђева бр. 56                                                                                       

78250 Лакташи 051/334-225

012 СРБАЦ 17688 Трг српских бораца бр. 1                         
78420 Србац

051/740-777 (локал 
105)

013 ПРЊАВОР 39536
Карађорђева бр. 2                                                                                  

78430 Прњавор 051/640-550

014 ДЕРВЕНТА 33773 Трг ослобођења бр. 3                                                                             
74400 Дервента 

053/315-112

016 БРОД 18611
Светог Саве бр. 17                    

74450 Брод
053/610-169 
053/612-015

017 ОЏАК 17366 Трг бр. 1                                                            
76290 Оџак

031/761-018 
031/762-363 
031/761-693  
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018 ВУКОСАВЉЕ 4548
Муса Ћазим Ћатић 
бр. 163             74470 

Вукосавље 

053/707-704   
053/707-702  

020 ДОМАЉЕВАЦ – ШАМАЦ 4625
Посавских бранитеља 

148              76233 
Домаљевац

031/716-609

021 ШАМАЦ 16417
Краља Александра И 
Карађорђевића бр. 4                  

76230 Шамац
054/490-458

022 ОРАШЈЕ 18112 Трећа улица бр. 45                                                                                   
76270 Орашје 031/714-578

023 ДОЊИ ЖАБАР 1782 Доњи Жабар                                
76273 Доњи Жабар 054/875-100 

024 МОДРИЧА 28015 Видовданска бр. 1                                                                                      
74480 Модрича 053/810-785

025 ГРАДАЧАЦ 36233
Хусеин капетан 
Градашчевић бб             
76250 Градачац

035/369-759

026 ПЕЛАГИЋЕВО 4777
Трг погинулих бораца 
отаџбинског рата бб                                           

76256 Пелагићево
054/810-088

029 БИЈЕЉИНА 109165
Трг Краља Петра И                 
Карађорђевића бр. 1                                                                             

76300 Бијељина

055/233-122  
055/211-930

030 БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ 6581
Босанска бр. 110                                                                                     
77250 Босански 

Петровац

037/883-583 
037/883-570 

031 ПЕТРОВАЦ 1117 Центар бр. 12                                    
79290 Дринић 050/465-004

032 САНСКИ МОСТ 35381 Бањалучка бр. 3                                                                                   
79260 Сански Мост 037/681-724

033 ОШТРА ЛУКА 4296
Оштра Лука бр. 55                                                     
79263 Оштра Лука

052/337-800

034 БАЊА ЛУКА 191622
 Трг српских владара бр. 
1                       78000 Бања 

Лука
051/244-585

035 ЧЕЛИНАЦ 15673

Првог крајишког 
пролетерског батаљона 
бр. 50                       78240 

Челинац 

051/553-033

036 ДОБОЈ-ИСТОК 9869
Опћина Добој Исток                    
74207 Клокотница 035/720-776

037 ДОБОЈ-ЈУГ 4329
Трг 21. март бр.1                              

Матузићи                                                 
74203 Добој Југ

032/691-245

038 ДОБОЈ 63628 Хиландарска бр. 1                                                                                                       
74000 Добој              053/227-560
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039 ТЕШАЊ 40175
Трг Алије 

Изетбеговића бр. 1                                                                      
74260 Тешањ

  032/650-022 
(локал 148)

040 СТАНАРИ 7673 Станари бб                                      
74208 Станари 053/201-815

042 МАГЛАЈ 20232 Витешка бр. 4                                  
74250 Маглај 032/465-839

044 ГРАЧАНИЦА 41943
Мула Мустафе 
Башескије бр. 1                                                        

75320 Грачаница
035/707-022

045 ПЕТРОВО 6606 Озренских одреда бр. 25                                                                
74317 Петрово 053/262-290

047 ЛУКАВАЦ 42048 Трг слободе бр. 1                       
75300 Лукавац 035/553-253

049 СРЕБРЕНИК 38862
Територијалне 
одбране 92, бб                                                            

75350 Сребреник
035/951-202

050 ТУЗЛА 112469 ЗАВНОБИХ бр. 11                                                                                
75000 Тузла 035/307-486

052 ЧЕЛИЋ 10055
Алије Изетбеговића 

бр. 60-2                                  
75246 Челић

035/668-685

054 ЛОПАРЕ 12678 Цара Душана бр. 143                        
75240 Лопаре 055/650-193

055 ТЕОЧАК 6732 Центар бб                                             
75414 Теочак 035/756-073

056 УГЉЕВИК 14274 Трг Драже Михајловића 
бб       763330 Угљевик 055/773-744

057 ДРВАР 6731 Титова бр. 1                                                                                       
80260 Дрвар

034/820-024

058 ИСТОЧНИ ДРВАР 181
Потоци 17

79291 Источни Дрвар 050/465-703

059 КЉУЧ 16361 Бранилаца бб                                                                         
79280 Кључ 

037/316-343  

061 РИБНИК 6228
Раде Јованића бб                   

79288 Рибник 050/431-022

064 МРКОЊИЋ-ГРАД 18036
Трг Краља Петра 
И Карађорђевића                                                                       

70260 Мркоњић-Град
050/220-924

065 ЈАЈЦЕ 25596
Николе Шопа бб                                                  

70101 Јајце
030/658-011

066 ЈЕЗЕРО 1116 21. новембра бб                                                     
70206 Језеро 050/291-001

067 ДОБРЕТИЋИ 2270
Добретићи бб                                                                     

77210 Добретићи 030/641/202

068 КНЕЖЕВО 9278 Гаврила Принципа бб                     
78230 Кнежево 051/591-181
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070 КОТОР-ВАРОШ 21981 Цара Душана бб                                                   
78220 Котор-Варош 051/785-077

074 ТЕСЛИЋ 44043
Карађорђева 18                                               
74270 Теслић 053/433-680

075 ЖЕПЧЕ 25228 Загребачка бб                                                                                   
72230 Жепче 032/888-248

077 ЗАВИДОВИЋИ 34374
Мехмед Паше 
Соколовића 66                                                          

72220 Завидовићи
032/878-314

078 БАНОВИЋИ 20692 Алије Достовића бр. 1                                         
75290 Бановићи 035/743-444

079 ЖИВИНИЦЕ 54389
Алије Изетбеговића 

бр. 28                                                            
75270 Живинице 

035/773-777

080 КАЛЕСИЈА 33381 Патриотске лиге бр. 15                          
75260 Калесија 035/367-710

081 ОСМАЦИ 3928 Осмаци бр. 111                                
75406 Осмаци

056/337-314      
056/337-603

082 САПНА 10170 206. Витешке бригаде бб          
75411 Сапна 035/599-538

083 ЗВОРНИК 54309 Светог Саве 124                                             
75400 Зворник 056/232-266

084 БОСАНСКО ГРАХОВО 2918 Војислава Иветића бр. 2                                            
80270 Босанско Грахово 

034/206-195           
034/206-144

085 ГЛАМОЧ 4193 Николе Бојиновића бб                            
80230 Гламоч 034/206-158

088 ШИПОВО 10767
Трг Патријарха                                 

Српског Павла бр. 1                                             
70270 Шипово

050/360-132

089 ДОЊИ ВАКУФ 12688
14. септембра бр. 22                       
70220 Доњи Вакуф 030/509-603

091 ТРАВНИК 47843 Мехмед Паше Кукавице 
бб                7270 Травник

030/511-626 

093 ЗЕНИЦА 101844
Трг БиХ бр. 6                                                                                               
72000 Зеница

032/447 758

094 КАКАЊ 34219
Алије Изетбеговића 

бр. С2                                   
72240 Какањ

032/553-900

095 ВАРЕШ 8601
Звијезда бр. 34                       

71330 Вареш
032/848-105   
032/848-109

096 ОЛОВО 8705 Бранилаца града бб                                            
71340 Олово 032/829-540

098 КЛАДАЊ 11519
Кладањске бригаде бр. 2          

75280 Кладањ 035/628-478

101 ШЕКОВИЋИ 7346 Јосипа Ковачевића бб                        
75450 Шековићи 056/653-691

103 ВЛАСЕНИЦА 10193 9. Јануара бр. 14                     
75440 Власеница

056/490-074
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104 БРАТУНАЦ 18684 Светог Саве бр. 260                                  
75420 Братунац 056/410-176

105 СРЕБРЕНИЦА 13686 Сребреничког одреда бб                                                             
75430 Сребреница

065/366-901 
065/803-455 
065/812-911

106 ЛИВНО 27048
 Трг бранитеља 
Ливна бр. 1                                          

80101 Ливно

034/206-138 
034/206-139
034/206-181 

107 КУПРЕС (ФБиХ) 3712 Вуковарска бр. 2                        
80320 Купрес ФБиХ 063/370-480

108 КУПРЕС (РС) 354 Ново Село бб 
70270 Купрес 050/490-600

109 БУГОЈНО 30029

307. Моторизоване 
бригаде бб

(зграда Опћине Бугојно)             
70230 Бугојно

030/257-771

110 ГОРЊИ ВАКУФ – 
УСКОПЉЕ 17229

Врбаска бб                               
70240 Горњи Вакуф - 

Ускопље
030/494-091

111 НОВИ ТРАВНИК 20822 Краља Твртка бб                      
72290 Нови Травник 030/795-600

112 ВИТЕЗ 22897 Стјепана Радића бр. 1                                         
72250 Витез 030/718-209

113 БУСОВАЧА 14072 16 коловоз/август бб                                    
72260 Бусовача 030/732-184

114 ФОЈНИЦА 10558 Босанска бб                               
71270 Фојница

030/547-703  
030/547-748

115 КИСЕЉАК 17637 Бана Јосипа Јелачића бр. 
41          71250 Кисељак 030/871-616

116 ВИСОКО 34074
Алије Изетбеговића бр. 

12/А                     71300 
Високо

032/732-581      
032/732-500 061 

416 652

117 БРЕЗА 11327 Богумилска бр. л                     
71370 Бреза

032/786-029

118 ИЛИЈАШ 21206
126. Илијашке 
бригаде бр. 6                                                 
71380 Илијаш

033/403-568

121 СОКОЛАЦ 10674 Гласиначка бр. 13                                           
71350 Соколац 057/448-712

123 ХАН-ПИЈЕСАК 3232
Александра 

Карађорђевића бр. 3
71360 Хан Пијесак

057/557-012

124 ТОМИСЛАВГРАД 20186
Мијата Томића бб                     

80240 Томиславград 034/356 401

125 ПРОЗОР-РАМА 11724 Краља Томислава бб
88440 Прозор Рама 036/771-858

126 ЈАБЛАНИЦА 8980 Пере Билића бр. 25                                      
88420 Јабланица

036/752-717
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127 КОЊИЦ 22172
Трг државности Алије 
Изетбеговића до бр.1                                                                                                        

88400 Коњиц
036/731-498

129 КРЕШЕВО 4527 Фра Грге Мартића бр. 49             
71260 Крешево

030/806-148         
030/806-602

130 ХАЏИЋИ 22560 Хаџели бр. 114                         
71240 Хаџићи

033/475-907             
033/475-944

131 ИЛИЏА 65517 Бутмирска цеста бр. 12                                                                                 
71210 Илиџа 033/763-465

132 ИСТОЧНА ИЛИЏА 13513
Војводе Радомира 
Путника бр. 2               

71213 Источна Илиџа
057/316-364

133 НОВИ ГРАД САРАЈЕВО 114996
Булевар Меше 

Селимовића бр. 97                                                        
71160 Сарајево

033/291-284

135 ВОГОШЋА 27337 Јошаничка бр. 80                                                                                  
71320 Вогошћа

033/586-403

136 ЦЕНТАР САРАЈЕВО 60247 Мис Ирбина бр. 1                                                                          
71 000 Сарајево 033/562-460

137 СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО 36999 Зелених беретки бр. 4                                                                    
71140 Сарајево 033/282-391

138 ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД 
САРАЈЕВО 1112

Хреша бб                                  
71144 Источни Стари 

Град Сарајево
057/265-114

139 НОВО САРАЈЕВО 68470 Змаја од Босне бр. 55                                                                                
71120 Сарајево 033/492-238

140 ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 10716
Стефана Немање бр. 

2             71123 Источно 
Ново Сарајево

057/343-494 
057/340-836

141 ТРНОВО (ФБиХ) 2449 Трново бб                                  
71223 Делијаш

033/586-712

142 ТРНОВО 1259 Трновског батаљона бр. 
86           71220 Трново

057/610-237 
057/610-442  

143 ПАЛЕ (ФБИХ) 606
Химзе Сабље бр. 33                            

73290 Прача 038/799-030

144 ПАЛЕ 19926 Романијска бр.15                                
71420 Пале

057/200-740

146 РОГАТИЦА 9330
Српске слоге бр. 81                       

73220 Рогатица
058/415-406 
058/415-106

147 ВИШЕГРАД 10879 Андрићград бб                            
73240 Вишеград

058/232-462

148 ПОСУШЈЕ 14332
Фра Грге Мартића бр. 30               

8240 Посушје
039/685-701

149 ГРУДЕ 13313 Републике Хрватске бр. 
15Б         88340 Груде

039/663-018

150 ШИРОКИ БРИЈЕГ 23446
Фра Дидака Бунтића 
бр. 11                    88220 

Широки Бријег
039/706-370
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158 ИСТОЧНИ МОСТАР 154
Источни Мостар 

Зијемље бб            88280 
Невесиње

059/602-224

161 НЕВЕСИЊЕ 11565 Цара Душана бр. 44                         
88280 Невесиње 059/602-796

163 КАЛИНОВИК 1806 Карађорђева бр. 19
71230 Калиновик 057/623-131

164 ГАЦКО 8205 Немањина бр. 5                                 
89240 Гацко 059/472-426

165 ФОЧА (ФБИХ) 1623 Омладинска бб                       
73250 Устиколина 038/519-400

166 ФОЧА 17204 Краља Петра И                                              
73301 Фоча 058/211-409

167 ГОРАЖДЕ 20953 Маршала Тита бр.2                         
73000 Горажде 038/227-637

168 НОВО ГОРАЖДЕ 1732
Божидара Горажданина 
бр. 64       73110  Ново 

Горажде
058/430-095

169 ЧАЈНИЧЕ 4160
Краља Петра И 
Ослободиоца бб                                                         
73280 Чајниче

058/315-875

170 РУДО 7747

Ђенерала 
Драгољуба Драже 
Михајловића бр. 41                                           

73260 Рудо

058/711-178      
058-711-164

171 ЉУБУШКИ 22403 Трг др. Фрање Туђмана 1                                        
88320 Љубушки 039/835-532

172 ЧИТЛУК 13883
Трг жртава Домовинског                  

рата бр. 1                                                     
88260 Читлук

036/640-545

173 ЧАПЉИНА 22062
Трг Краља Томислава бб                       

88300 Чапљина 036/805-052

174 НЕУМ 3768 Краља Томислава бр. 1                                              
88390 Неум

036/880-214

176 СТОЛАЦ 11226
Краља Томислава                                   

88360 Столац 036/819-042

177 БЕРКОВИЋИ 1681
Видуша бр. 1                                          
(Зграда СО)                                    

88363 Берковићи
059 860 099 

179 ЉУБИЊЕ 3231
Светосавска бр. 2                                     
88380 Љубиње

059/630-290  065/ 
032-028 

180 БИЛЕЋА 10250
Краља Александра бр. 28          

89230 Билећа 059/371-589

181 РАВНО 1495 Трг Руђера Бошковића 
бб           88370 Равно 036/891-471

182 ТРЕБИЊЕ 30745
Вука Караџића бр. б-2                          

89101 Требиње
059/260-441
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183 УСОРА 5880 Опћина Усора                                    
74230 Усора 032/893-479 

184 КОСТАЈНИЦА 5056
Светосавка бр. 11                                                                                       
79224 Костајница

052/663-113 
052/663-139

185 МИЛИЋИ 8471 Јована Дучића бр. 2                                       
75446 Милићи 056/745-231

199 ГРАД МОСТАР 100474 Стјепана Радића 76 е                                                     
88000 Мостар 036/325-112

200 БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 86658
Др. Абдулаха 
Буквице бр. 1                                                              
76120 Брчко

049/218-177

4.3 Контакт-подаци амбасада и конзулата у БиХ
НАЗИВ ДКП-А У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ АДРЕСА ТЕЛЕФОН Е-МАИЛ

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
- ГЕНЕРАЛНИ 

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ

Симе 
Милутиновића - 
Сарајлије 8, 71000 

Сарајево

+ 387 (0)61 266 947 zmuharrem@hotmail.com 

АУСТРАЛИЈА ПОЧАСНИ 
КОНЗУЛАТ У САРАЈЕВУ

Балибеговића 15, 
71 000 Сарајево + (387 33) 206 167 australian.consulate.sa@gmail.com 

РЕПУБЛИКА АУСТРИЈА Џиџиковац 7, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 279 400; 
+ (387 33) 279 419 

(Виса Инфо)
sarajewo-ob@bmaa.gv.at 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БАНГЛАДЕШ

ПОЧАСНИ ГЕНЕРАЛНИ 
КОНЗУЛАТ

Хусрефа Реџића 13, 
71000 Сарајево + (387 33) 665 444 hsomun@hotmail.com 

КРАЉЕВИНА БЕЛГИЈА 
ДИПЛОМАТСКИ УРЕД У 
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Грбавичка 4, 71 
000 Сарајево + (387 33) 208 362 sarajevo@diplobel.fed.be 

РЕПУБЛИКА 
БЈЕЛОРУСИЈА-ПОЧАСНИ 

КОЗУЛАТ

Јована Цвијића 16, 
71420  Пале

+ (387) 65 521 715 info@belarus.ba 

ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ

Грбавичка 4, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 921 802
+ (387 33) 921 803

brasemb.sarajevo@itamaraty.
gov.br 

РЕПУБЛИКА БУГАРСКА Радничка 30, 
Сарајево

+ (387 33) 206 848
+ (387 33) 668 191 Embassy.Sarajevo@mfa.bg 

ЦРНА ГОРА
Дервиша Нумића 
до броја 24, 71000 

Сарајево

+ (387 33) 239 925
+ (387 33) 239 927

bosniaandherzegovina@mfa.gov.
me 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА Фрањевачка 13, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 587 050 sarajevo@embassy.mzv.cz 

КРАЉЕВИНА ДАНСКА-
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ

Касиндолска 33, 
71000 Сарајево + 387 62 866 557 consulate.sarajevo@proma.ba 
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АРАПСКА РЕПУБЛИКА 
ЕГИПАТ

Нурудина Гацкића 
58, 71000 Сарајево

+ (387 33) 666 498
+ (387 33) 666 499
+ (387 33) 665 659

embassy.sarajevo@mfa.gov.eg 

РЕПУБЛИКА ФИНСКА-
ПОЧАСНИ КОЗУЛАТ

Абдића 9, 71000 
Сарајево + (387) 33 223 321 f.strik@strikconsulting.com 

РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА

Мехмед-бег 
Капетановић 

Љубушак 18, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 282 050 cad.sarajevo@diplomatie.gouv.fr 

РЕПУБЛИКА ГРЧКА
Обала Мака 

Диздара 1, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 560 550 gremb.sjv@mfa.gr 

РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА-
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ

Сарајевска бб, 
76250 Градачац + 387 35 816 518 ipasaga@gmail.com 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА Маршала Тита 28, 
71000 Сарајево + (387 33) 277 111 croemb.sarajevo@mvep.hr 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА-
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ У 

БАЊАЛУЦИ

Милана Крановића 
1, 78000 Бања Лука

Фаx + (387 51) 258 
667 gkrhbanja@mvep.hr 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА-
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ У 

МОСТАРУ

Загребачка 8, 
88000 Мостар

+ (387 36) 316 630
+ (387 36) 355 070 gkrhmo@mvep.hr 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА-
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ У 

ТУЗЛИ

Казан махала 1, 75 
000 Тузла

+ (387 35) 258 330
+ (387 35) 258 360 gkrhtuzl@mvep.hr 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА- 
КОНЗУЛАТ У ВИТЕЗУ

Франшизни 
центар БиХ, 

Пословни центар 
96 број 2, 72250 

Витез,

+ (387 30) 719 200 krh.vitez@mvep.hr 

РЕПУБЛИКА 
ИНДОНЕЗИЈА

Сплитска 9, 71000 
Сарајево + (387 33) 568 510 sarajevo.kbri@kemlu.go.id 

ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА 
ИРАН

Обала Мака 
Диздара 6, 7100 

Сарајево

+ (387 33) 650 210
+ (387 33) 225 126 embassy@iran.ba 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА Чекалуша 39, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 565 450
+ (387 33) 203 961
+ (387 33) 218 021
+ (387 33) 218 022

ambsara@bih.net.ba 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА-
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ У 

МОСТАРУ

Краља Томислава 
89, 88000 Мостар - -

ЈАПАН
Бистрик 9, 71000 

Сарајево
+ (387 33) 277 500 japanbih@sx.mofa.go.jp 
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ДРЖАВА КАТАР
Дајанли Ибрахим-
бега 23, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 565 810
+ (387 33) 565 812
+ (387 33) 565 813

sarajevo@mofa.gov.qa 

КАЗАХСТАН-ПОЧАСНИ 
КОНЗУЛАТ У САРАЈЕВУ

Браће Мулић 65, 
71000 Сарајево + (387) 33 879 401 consulate@berkut.ba 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
КИНА

Браће Бегића 17, 
71000 Сарајево + (387 33) 215 102 cnembbh@gmail.com 

РЕПУБЛИКА КИПАР-
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ

Маршала Тита 28, 
71000 Сарајево + 387 65 566 843 nenad.baros@bblegal.ba 

ДЕМОКРАТСКА 
РЕПУБЛИКА КОНГО

Булевар мира бб, 
Брчко Дистрикт

+ (387 49) 232 800
+ (387 33) 239 039 hcdrcong@teol.net 

КОРЕЈА-ПОЧАСНИ 
КОНЗУЛАТ

Бињежево бб, 
71240 Хаџићи

+ (387 33) 292 200
+ (387 33) 292 250 svjetlan.stanic@stanic.com 

ДРЖАВА КУВАЈТ Талиревића 1, 
71000 Сарајево + (387 33) 569 020 info@kuwaitembassy.ba 

ДРЖАВА ЛИБИЈА Патриотске лиге 
45, 71000 Сарајево

+ (387 33) 200 621
+ (387 33) 226 271

libyanembassy.sarajevo@gmail.
com 

МАЂАРСКА Сплитска 2, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 205 302
+ (387 33) 208 353 mission.sjj@mfa.gov.hu 

МАЂАРСКА-ПОЧАСНИ 
КОНЗУЛАТ У БАЊАЛУЦИ

Ада 19а, 78000 
Бања Лука + (387 51) 450 128 slaven.grbic@slavendoo.com 

МАЂАРСКА-ПОЧАСНИ 
КОНЗУЛАТ У МОСТАРУ

Вокића и 
Лорковића 91, 

Мостар
+ (387 36) 320 194 vladimir.lukic@intra.ba 

МАЂАРСКА-ПОЧАСНИ 
КОНЗУЛАТ У ТУЗЛИ

Бранилаца БиХ 11 
(1. спрат), 75000 

Тузла
+ (387 35) 304 500 madjarskikonzulat.tz@gmail.com 

РЕПУБЛИКА СЈЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Сплитска 57, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 810 760
+ (387 33) 269 402,

+ (387 33) 269 
401-Визни / 

конзуларни одјел

sarajevo@mfa.gov.mk 

МАЛЕЗИЈА Радничка 4А, 
71000 Сарајево + (387 33) 201 578 mwsarajevo@kln.gov.my 

СУВЕРЕНИ МАЛТЕШКИ 
ВИТЕШКИ РЕД 

МАЛТЕШКИ ВИТЕЗОВИ

Мула Мустафе 
Башескије 12, 

71000 Сарајево
+ (387 33) 666 742 bosniaherzegovinaembassy@

orderofmalta.int 

КРАЉЕВИНА 
НИЗОЗЕМСКА

Грбавичка 4, 71000 
Сарајево + (387 33) 562 600 sar@minbuza.nl 

КРАЉЕВИНА НОРВЕШКА
Ферхадија 20, 
71000 Сарајево + (387 33) 254 000 emb.sarajevo@mfa.no 

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА 
ЊЕМАЧКА

Скендерија 3, 
71000 Сарајево + (387 33) 565-300 info@sarajevo.diplo.de 

ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА 
ПАКИСТАН

Емерика Блума 17, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 211 836
+ (387 33) 666 657 parepsarajevo@mofa.gov.pk 
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ДРЖАВА ПАЛЕСТИНА
Ул. Анте 

Фијаминга 10 и 12, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 571 445
+ (387 33) 571 446 sarajevo@palestinianembassy.ba 

РЕПУБЛИКА ПОЉСКА Вишњик 20, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 290 500 
(централа)

+ (387 33) 290 501 
(Уред Амбасадора)
+ (387 33) 290 503 
(Конзуларни одјел)
+ (387 33) 290 504 
(Администрација и 

финансије)

sarajewo.amb.sekretariat@msz.
gov.pl 

РУМУНИЈА Чобанија 28, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 207 447
+ (387 33) 668 893 
Конзуларни уред

sarajevo@mae.ro 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА Урјан Дедина 93, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 668 147
+ (387 33) 210 913 rusembbih@bih.net.ba 

РЕПУБЛИКА САН МАРИНО Мједеница 33, 71 
000 Сарајево + (387 33) 223 447 amb.bosniaerzegovina@gov.sm 

КРАЉЕВИНА САУДИЈСКА 
АРАБИЈА

Калемова 40, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 211 861
+ (387 33) 211 862
+ (387 33) 215 265
+ (387 33) 215 267
+ (387 33) 211 737

baemb@mofa.gov.sa 

СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ 
ДРЖАВЕ

Роберта Ц. 
Фрасуреа 1, 71000 

Сарајево
+ (387 33) 704 000 Фаx: + (387 33) 659 722

+ (387 33) 704 422

СЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА
Трновска бр. 6, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 716 440
+ (387 33) 716 441 
Конзуларни одјел

emb.sarajevo@mzv.sk 

СЛОВАЧКА-ПОЧАСНИ 
КОНЗУЛАТ

Глобтоур, 
Индустријска 
зона бб, 88 266 
Међугорје

+ (387 36) 653 250,
+ (387 36) 651 693 globtour@globtour.com 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Маглајска 4, 71000 
Сарајево + (387 33) 251 770 sloembassy.sarajevo@gov.si 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Обала Мака 

Диздара 3а, 71000 
Сарајево

+ (387 33) 260 080
+ (387 33) 260 090 ambasada.sarajevo@mfa.rs 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ У 

БАЊАЛУЦИ

Војводе Радомира 
Путника 2, 78 000 

Бања Лука

+ (387 51) 227 060
+ (387 51) 227 040 konzulat.bl@mfa.gov.yu 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ У 

МОСТАРУ

Конак 5, 88000 
Мостар

+ (387 36) 556 001, 
555 910 gk.mostar@mfa.rs 

ВАТИКАН Пехливануша 9, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 551 055
+ (387 33) 551 056 nunbosnia@lsinter.net 
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КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА
Мехмеда 

Мујезиновића 13А, 
71 000 Сарајево

+ (387 33) 584 000
+ (387 33) 584 003
+ (387 33) 584 004

emb.sarajevo.@maec.es 

КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА-
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ

Стјепана Радића 
31/ИИ, 88000 

Мостар
+ (387) 36 333 518 consuladoesp.mostar@ymail.com 

ШВИЦАРСКА 
КОНФЕДЕРАЦИЈА

Змаја од Босне 
11, зграда РББХ 
објекат Б, 71000 

Сарајево

+ (387 33) 275 850 sarajevo@eda.admin.ch 

КРАЉЕВИНА ШВЕДСКА Ферхадија 20, 71 
000 Сарајево + (387 33) 276 030 ambassaden.sarajevo@gov.se 

РЕПУБЛИКА ТУРСКА
Вилсоново 

шеталиште бб, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 568 750 embassy.sarajevo@mfa.gov.tr 

РЕПУБЛИКА ТУРСКА-
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ У 

МОСТАРУ
Мала Тепа 24, 
88000 Мостар

+ (387 36) 551 209 trconmos@cob.net.ba 

УЈЕДИЊЕНО 
КРАЉЕВСТВО

ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И 
СЈЕВЕРНЕ ИРСКЕ

Хамдије 
Чемерлића 39а, 
71000 Сарајево

+ (387 33) 282 200 britemba@bih.net.ba 

УЈЕДИЊЕНО 
КРАЉЕВСТВО ВЕЛИКЕ 
БРИТАНИЈЕ И СЈЕВЕРНЕ 
ИРСКЕ УРЕД АМБАСАДЕ У 

БАЊА ЛУЦИ

Петра Кочића 3, 
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4.4 Кодекс понашања за међународне 
посматраче 31

Међународно посматрање избора данас је прихваћено у цијелом свијету, 
а проводе га међувладине и међународне невладине организације и удру-
жења како би дали непристрасну и тачну процјену природе изборних 
процеса на добробит грађана земље у којој се одржавају избори, као и на 
добробит међународне заједнице. Због тога је врло битно осигурати ин-
тегритет међународног посматрања избора, а сви они који учествују у 
међународној мисији за посматрање избора, укључујући краткорочне и 
дугорочне посматраче, чланове делегација за процјену, специјализоване 
посматрачке тимове и вође мисија, морају се обавезати и поштовати 
Кодекс понашања.  
Поштовати суверенитет и међународна људска права - Избори су 
израз суверенитета који припада људима једне земље, чије изражавање 
слободне воље даје основу за ауторитет и легитимност владе. Права 
грађана да бирају и буду изабрани на периодичним, правим демократским 
изборима су међународно призната људска права и захтијевају оствари-
вање низа основних људских права и слобода. Посматрачи на изборима 
морају поштовати суверенитет земље домаћина, као и људска права и 
основне слободе њених грађана.  
Поштовати законе земље и ауторитет изборних тијела - Посма-
трачи морају поштовати законе земље домаћина и ауторитет органа 
задужених за провођење изборног процеса. Посматрачи морају поштова-
ти било које законско упутство владиних, сигурносних и изборних органа 

31 Прихваћен 27. октобра 2005. године у Уједињеним нацијама у Њујорку. Организације 
које су усвојиле наведене документе од 24. октобра 2005. су: Афрички савез, Азијска мрежа 
за слободне изборе (АНФРЕЛ),  Картер центар,  Центар за изборну промоцију и помоћ 
(ЦАПЕЛ),  Секретаријат Комонвелта,  Савјет Европе -  Европска комисија за демократију 
кроз закон (Венецијанска комисија), Савјет Европе - Парламентарна скупштина,  Изборни 
институт јужне Африке (ЕИСА), Европска комисија, Европска мрежа организација за 
надгледање избора (ЕНЕМО),  Међународне службе за изборну реформу (ЕРИС),  ИФЕС  
Интернационал ИДЕА,  Међупарламентарни савез,  Међународни републикански 
институт (ИРИ), Национални демократски институт (НДИ),  Организација америчких 
држава (ОАС),  Организација за сигурност и сарадњу у Европи, Канцеларија демократских 
институација и људских права (ОСЦЕ/ОДИХР),  Удружење изборних администратора 
пацифичких острва, Аустралије и Новог Зеланда (ПИАНЗЕА),  Форум пацифичких острва, 
Секратријат Уједињених нација.
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власти земље домаћина. Посматрачи такођер морају имати пристојан 
став према изборним званичницима и другим државним органима вла-
сти. Посматрачи морају забиљежити да ли закони, уредбе или акције др-
жавних и/или изборних званичника непотребно оптерећују или опстру-
ишу остваривање изборних права загарантираних законом, уставом или 
примјењивим међународним инструментима.  
Поштовати интегритет Међународне мисије за посматрање избо-
ра - Посматрачи морају поштовати и заштити интегритет међунаро-
дне мисије за посматрање избора. То значи поштовање Кодекса понашања, 
било каквих писаних упутстава (као што је дјелокруг послова, директиве 
и смјернице) и вербалних инструкција од руководства посматрачке мисије. 
Посматрачи морају: присуствовати свим састанцима, обукама и колегији-
ма посматрачке мисије, упознати изборни закон, уредбе и друге релевантне 
законе по налогу посматрачке мисије, те пажљиво пратити методологију 
коју користи посматрачка мисија. Посматрачи такође морају извијести-
ти вођство посматрачке мисије о случају сукоба интереса који могу има-
ти, као и о неприкладном понашању других посматрача који су дио мисије.  
Стално бити строго политички непристрасан - Посматрачи морају 
стално бити строго политички непристрасни, укључујући и слободно 
вријеме у земљи домаћину. Они не смију изразити или показати предра-
суде или предност у вези с националним органима власти, политичким 
странкама, кандидатима, референдумским питањима или у вези са спор-
ним питањима у изборном процесу. Посматрачи такође не смију про-
водити било какву активност која би се разумно могла схватити као 
преферирање или давање политичке добити за било којег политичког 
конкурента у земљи домаћину, као што је ношење или показивање било 
каквих политичких симбола, боја, застава или прихватање вриједности 
политичких конкурената.  
Не смију опструисати изборне процесе - Посматрачи не смију опстру-
исати било који елемент изборног процеса, укључујући процесе прије из-
бора, гласање, бројање и приказивање резултата те процесе након дана 
избора. Посматрачи могу на лицу мјеста изборним званичницима скре-
нути пажњу на неправилности, превару или значајне проблеме, осим ако 
је то забрањено законом и то морају урадити на неопструктиван начин. 
Посматрачи могу постављати питања изборним званичницима, пред-
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ставницима политичких странака и другим посматрачима унутар би-
рачких мјеста те одговарати на питања о њиховим активностима све 
док посматрачи не опструишу изборни процес. Гласачи могу питати и 
добити одговор од посматрача, али их посматрачи не смију питати за 
кога или за коју странку или референдумску позицију су гласали.  
Приказати прикладну идентификацију - Посматрачи морају јасно 
приказати идентификацију коју је осигурала мисија за посматрање избо-
ра, као и идентификацију коју траже национални органи власти, те је на 
захтјев морају показати изборним званичницима или другим заинтере-
сованим државним органима/властима. 
Задржати тачност запажања и професионализам у доношењу 
закључака – Сва запажања посматрача морају бити тачна и разумљи-
ва, те се требају биљежити позитивни и негативни фактори, правити 
разлику између оних битних и небитних те идентификовати моделе 
који би могли имати битан утицај на интегритет изборног процеса. 
Одлуке посматрача морају бити засноване на највишим начелима тач-
ности информација и непристрасности анализе, правећи разлику између 
субјективних фактора и објективних доказа. Посматрачи морају све своје 
закључке засновати на чињеничним и доказивим доказима и не смију пре-
рано доносити закључке. Посматрачи такође морају имати евиденцију о 
мјестима гдје су посматрали изборе, запажањима и другим релевантним 
информацијама како налаже међународна посматрачка мисија те такве 
документе морају предати мисији.  
Суздржати се од давања коментара у јавности или медијима прије изјаве 
мисије - Посматрачи се морају суздржати од давања било каквих личних ко-
ментара о њиховим запажањима новинарима или члановима јавности прије 
него што посматрачка мисија дâ изјаву, осим ако је то другачије наложило 
руководство посматрачке мисије. Посматрачи могу објаснити природу пос-
матрачке мисије, њене активности или друге послове које посматрачка ми-
сија сматра прикладним. Они би требали  медије или остала заинтересована 
лица упутити на оне појединце које је одредила посматрачка мисија. 
Сарађивати са другим посматрачима избора - Посматрачи морају 
бити свјесни других мисија за посматрање избора, било да су домаће или 
међународне, те морају сарађивати с њима по упутству руководства 
посматрачке мисије.  
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Прикладно се понашати - Посматрачи се морају прикладно понашати и 
поштовати друге, укључујући изражавање осјетљивости на културу и 
обичаје земље домаћина, добро користити процјену у личним контактима 
и професионално се понашати на највишем нивоу чак и у слободно вријеме.  
Кршења Кодекса понашања - У случају недоумица о кршењу Кодекса по-
нашања Међународна мисија за посматрање избора провешће истрагу о 
томе. Ако се утврди да се догодило озбиљно кршење, посматрач може ос-
тати без посматрачке акредитације или може бити отпуштен из пос-
матрачке мисије. Овлаштења за такве одлуке једино има руководство 
мисије за посматрање избора.  
Изјава о поступању према Кодексу понашања - Свако лице која учест-
вује у овој мисији посматрања избора мора прочитати и разумјети овај 
кодекс и мора потписати изјаву о поступању према истом.

4.5 Поглавље 17 Изборног закона БИХ32;  
изборни посматрачи

Члан 17. 1
(1) Представници међународних посматрача, удружења грађана, поли-
тичких странака, коалиција, листа независних кандидата и независних 
кандидата (у даљем тексту: посматрачи) могу посматрати све изборне ак-
тивности у Босни и Херцеговини, под условом да се акредитују у складу с 
овим Законом. 
(2) Посматрачи имају приступ свим релевантним документима и јавним са-
станцима изборних комисија, могу у току цијелог периода изборног процеса у 
било које вријеме контактирати било које лице и имају приступ свим центрима 
за бирачки списак, бирачким мјестима и центрима за бројање и другим реле-
вантним мјестима, како је утврдила Централна изборна комисија БиХ. 

Члан 17. 2 
(1)Посматрачи, у току посматрања изборног процеса, неће ометати изборне 
активности и поштоваће тајност гласања. Посматрач може имати по једног 
представника истовремено на јавном састанку изборне комисије, у центру 
за бирачки списак, центру за бројање, бирачком мјесту или другим реле-
32 (“Службени гласник БиХ”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20)
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вантним мјестима, како је утврдила Централна изборна комисија БиХ. 
(2) Ограничење броја посматрача из става (1) овог члана не односи се на 
међународне посматраче. 
(3) За вријеме посматрања изборних активности посматрачи ће носити 
службене акредитације и неће носити било каква обиљежја или ознаке 
које их повезују с одређеном политичком странком, коалицијом, листом 
независних кандидата или независним кандидатом. 

Члан 17. 3
Централна изборна комисија БиХ акредитује и издаје акредитације међу-
народним посматрачима. Централна изборна комисија БиХ доноси про-
писе којима се утврђују критеријуми и процес подношења захтјева за ак-
редитовање међународних посматрача. 

Члан 17. 4
(1) Централна изборна комисија БиХ акредитује и издаје акредитације удру-
жењима грађана. Централна изборна комисија БиХ доноси прописе којима 
се утврђују критеријуми за акредитовање удружења грађана и дистрибуцију 
акредитација. Захтјев за издавање акредитација треба да садржи: 1) изјаву, 
коју је потписао овлаштени представник удружења грађана, да удружење 
није основала и да га не спонзорише овјерена политичка странка, коалиција, 
листа независних кандидата или независни кандидат, те да удружење није 
укључено у било какве активности у име овјерене политичке странке, коали-
ције, листе независних кандидата или независног кандидата; и 2) име, број 
важеће личне карте и јединствени матични број предложеног посматрача.  
(2) У случају када Централна изборна комисија БиХ утврди да је удружење 
грађана основано и да га спонзорише овјерена политичка странка, односно да 
је укључено у било какве активности у име овјерене политичке странке, Цен-
трална изборна комисија БиХ одбиће издавање акредитације таквом удружењу. 

Члан 17.5
(1) Надлежна изборна комисија акредитује овјерену политичку странку, 
коалицију, листу независних кандидата или независног кандидата као 
посматраче у изборној јединици у којој се та политичка странка, коали-
ција, листа независних кандидата или независни кандидат кандидују. 
(2) Централна изборна комисија БиХ акредитује посматраче који ће пос-
матрати рад Централне изборне комисије БиХ и главног центра (главних 
центара) за бројање. 
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(3) Ентитетске и кантоналне изборне комисије акредитују посматраче 
који ће надгледати рад ових комисија. 
(4) Општинска изборна комисија издаје акредитације посматрачима који 
ће посматрати рад опћинске изборне комисије, центара за бирчки списак 
и бирачких мјеста и других релевантних мјеста из њене надлежности.
(5) Политичка странка, коалиција, листа независних кандидата или неза-
висни кандидат предају листу имена, број важеће личне карте и јединстве-
не матичне бројеве предложених посматрача надлежној изборној комисији. 

Члан 17.6
Централна изборна комисија БиХ доноси прописе о изгледу акредитације 
и начину на који је посматрач користи. 

Члан 17.7
Централна изборна комисија БиХ утврђује рок за подношење захтјева за 
акредитацију посматрача и рок за рјешавање по захтјевима за акредита-
цију посматрача. 

Члан 17.8
Посматрач, коме је општинска, кантонална или ентитетска изборна ко-
мисија одбила издати акредитацију, може у року од три дана од дана 
пријема одлуке поднијети приговор Централној изборној комисији БиХ 
која ће га ријешити најкасније у року од седам дана од дана пријема. 

Члан 17.9
(1) Посматрач може стављати образложене примједбе на рад органа надлеж-
них за провођење избора утврђених овим законом у писаној форми које се 
прилажу у записник о раду органа надлежног за провођење избора, на основу 
чега политички субјект може уложити приговор надлежном органу. 
(2) Посматрач има право захтијевати препис записника о раду органа на-
длежног за проведбу избора чији рад је посматрао. 

Члан 17.10
1) Због кршења одредбе члана 17.2 овог Закона, акредитованом посматра-
чу орган који је издао акредитацију може одузети својство посматрача и 
поништити акредитацију. 
 (2) Централна изборна комисија БиХ доноси ближе прописе о условима и 
процедури примјене овог Поглавља.



Адресе и контакти Централне изборне комисије БиХ
Адреса:

Данијела Озме бр.7 
71000 Сарајево

Босна и Херцеговина
Телефон:

Централа  + 387 33 251 300 
Односи с јавношћу + 387 33 251 323

Факс:+ 387 33 251 329

Имејл адреса:
kontakt@izbori.ba

(служи за све контакте, жалбе, примједбе и сл.)
Интернет-страница: www.izbori.ba
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