
  1  
 

      

 
 
 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
 

О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА У 
НАДЛЕЖНОСТИ 

ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сарајево, април 2012. године 



2 
 

 
 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
 

О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА У 
НАДЛЕЖНОСТИ 

ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БиХ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарајево, април 2012. године 
 
 

Данијела Озме 7, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина 
Избори у Босни и Херцеговини, Поштански претинац 450, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина 

Телефон: +387 (0)33 251 300  Фаx: +387 (0)33 251 329 Е-маил: kontakt@izbori.ba Vеб адреса: www.izbori.ba 



3 
 

 
 

                                                                  С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 
 
Уводне напомене ............................................................................................................................................... 5 
 
I ДИО - ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БиХ ..................................................................................... 7 
1. Припрема и провођење пријевремених непосредних избора ........................................................................ 8 

1.1. Изборне активности ................................................................................................................................ 8 
1.1.1. Активности на измјенама и допунама Изборног закона БиХ......................................................... 8 
1.1.2. Нормативна дјелатност ................................................................................................................. 10 
1.1.3. Провођење пријевремених избора за начелнике општина ........................................................... 13 
1.1.4. Вођење Централног бирачког списка ........................................................................................... 15 
1.1.5. Заштита изборног права ................................................................................................................ 18 
1.1.6. Едукација изборне администрације .............................................................................................. 25 
1.1.7. Изјаве о имовинском стању .......................................................................................................... 26 

2. Посредни  избори  за  законодавне органе власти ....................................................................................... 26 
3. Остале активности ....................................................................................................................................... 34 

3.1. Финансијске активности ....................................................................................................................... 34 
3.2. Логистичке и оперативне активности .................................................................................................. 36 
3.3. Информатичко - техничка подршка раду Централне изборне комисије БиХ ..................................... 38 
3.4. Имплементација изборних резултата ................................................................................................... 43 

4. Закључна разматрања................................................................................................................................... 45 
 
II ДИО - ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ      

БиХ………………………………………………………………………………………………………47                                    
1. Увод .............................................................................................................................................................. 48 
2. Правни оквир ............................................................................................................................................... 48 
3. Активности Централне изборне комисије БиХ у извјештајном периоду ................................................... 49 

3.1. Мишљења ............................................................................................................................................. 50 
3.2. Поступак за утврђивање сукоба интереса ............................................................................................ 51 
3.3. Одлука о санкцији ................................................................................................................................ 51 
3.4. Поклони ................................................................................................................................................ 54 

4. Судска пракса…………………………………………………………………………………………….............54 
5. Међународна сарадња и сарадња с невладиним сектором .......................................................................... 55 
6. Едукација изборних званичника .................................................................................................................. 56 
7. Запажање Централне изборне комисије БиХ .............................................................................................. 57 
8. Закључна разматрања................................................................................................................................... 60 
Прилози ............................................................................................................................................................ 63 
 
III ДИО - ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ..................... 93 
1. Годишњи  извјештај о прегледаном стању  финансијског  пословања политичких  странака ................... 94 

1.1. Увод ...................................................................................................................................................... 94 
1.2. Правни оквир ........................................................................................................................................ 94 
1.3. Активности Централне изборне комисије БиХ у извјештајном периоду ............................................ 95 

1.3.1. Пријем финансијских извјештаја политичких странака ............................................................... 95 
1.3.2. Ревизија и контрола финансијских извјештаја ........................................................................... 106 
1.3.3. Санкционисање политичких странака ........................................................................................ 109 
1.3.4. Остале активности ....................................................................................................................... 109 

2. Закључна разматрања................................................................................................................................. 110 
Прилози .......................................................................................................................................................... 111 
 
IV ДИО – ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О САВЈЕТУ МИНИСТАРА  БиХ ................................................. 118 
1. Провођења Закона о Савјету министара БиХ ............................................................................................ 119 
2. Закључна разматрања................................................................................................................................. 119 
 
 



4 
 

V ДИО – МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА, СЕМИНАРИ И ЕДУКАЦИЈА ............................................... 120 
1. Конференције и семинари .......................................................................................................................... 121 
2. Сарадња са невладиним сектором ............................................................................................................. 124 
3. Сарадња са другим организацијама ........................................................................................................... 124 
4. Обука и стручно оспособљавање запослених ........................................................................................... 125 
5. Закључна разматрања................................................................................................................................. 127 
 
VI ДИО – ЈАВНОСТ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ ............................................ 128 
1. Јавност рада Централне изборне комисије БиХ ........................................................................................ 129 
2. Закључна разматрања................................................................................................................................. 130 
 
VII ДИО -СИНТЕЗА ЗАКЉУЧНИХ РАЗМАТРАЊА И ПРЕПОРУКЕ ................................................ 131 
1. Синтеза закључних разматрања . ............................................................................................................... 132 
2. Препоруке .................................................................................................................................................. 135 
 

ПРИЛОЗИ ……………………………………………………………………………………………..................136



5 
 

Уводне напомене 
 
1. Изборним законом Босне и Херцеговине, члан 2.9 став (1) тачка 15, 1  утврђено је да 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подноси годишњи извјештај 
Парламентарној скупштини БиХ о провођењу избора у Босни и Херцеговини, 
провођењу Изборног закона Босне и Херцеговине и иницира измјене тог закона. 
Законом о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине, члан 17. 
став (1) тачка е)2 регулисано је да Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 
подноси годишњи извјештај о провођењу тог закона Предсједништву БиХ, 
Парламентарној скупштини БиХ и јавности, а Законом о финансирању политичких 
странака, члан 17.3 прописано је да је Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине обавезна сваке године Парламентарној скупштини БиХ поднијети 
извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких странака.  

 
2. Осим наведених закона, у надлежности Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине је и провођење закона из области сукоба интереса, и то: Закона о сукобу 
интереса у органима власти Федерације БиХ4 и Закона о сукобу интереса у 
институцијама Брчко Дистрикта БиХ5, као и дијела Закона  о Савјету  министара 
Босне и Херцеговине6, којим је Централна изборна комисија БиХ надлежна да 
оцјењује, на основу достављених информација и података из службене евиденције, да 
ли кандидат за предсједавајућег, министра и замјеника министра у Савјету 
министара БиХ испуњава услове за именовање. Такође, Законом о Агенцији за 
превенцију корупције и координацију борбе против корупције, члан 13,7 Централна 
изборна комисија БиХ врши провјеру кандидата за директора и замјеника директора 
Агенције. 

 
3. С тим у вези сврсисходно је једним  извјештајем обухватити најзначајније 

активности које се односе на провођење свих закона из надлежности Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Централна изборна 
комисија БиХ) за период од 1.1.2011. до 31.12.2011. године,  стварајући тиме и 
простор за анализу рада Централне изборне комисије БиХ и иницирање још 
квалитетнијих препорука надлежним институцијама БиХ, како би се изборни процес 
у Босни и Херцеговини приближио демократским стандардима развијених земаља, 
побољшала рјешења у начину примјене тих закона и унаприједило законодавство и 
пракса у области сукоба интереса и финансирања политичких странака. 

 
4. Овим Извјештајем о провођењу закона у надлежности Централне изборне комисије 

БиХ у 2011. години покушавамо појаснити мисију Централне изборне комисије БиХ 
што је могуће директније и јасније како би се привукао и информисао најшири 
могући аудиториј, јер једино објективне информације могу послужити као основа 
за оцјену рада Централне изборне комисије БиХ. 

  
5. У самој анализи и самопроцјени квалитета извршених активности спознали смо  

неке проблеме на које смо наилазили током протекле године, стварајући тиме 

                                                
1 „Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10 
2 „Службени гласник БиХ“, бр. 16/02, 14/03, 12/04 и 63/08 
3 „Службени гласник БиХ“, бр. 22/00, 102/09 и 54/10 
4 „Службене новине ФБиХ“, бр. 70/08 
5 „Службени гласник БДБиХ“, бр. 43/08 и 47/08 
6 „Службени гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 87/07, 94/07 и 24/08 
7 „Службени гласник БиХ“, бр. 103/09 
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простор за иницирање квалитетних препорука надлежним институцијама БиХ, 
како би предстојећи Локални избори у 2012. години били што ефикасније проведени. 

6. На сједницама Централне изборне комисије БиХ се расправљало и одлучивало о низу 
питања и задатака који су се углавном односили на: анализу пречишћеног текста 
Изборног закона БиХ; учешће у раду интерресорне радне групе за измјене и допуне 
Изборног закона БиХ, Закона о финансирању политичких странака и Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ, пријевременe избори за начелнике општина; 
провођење посредних избора; провођење избора за органе локалне самоуправе; 
анализа рада чланова бирачких одбора и провођење поступака због кршења одредаба 
Изборног закона БиХ; давање сагласности на разрјешење и именовање ОИК–а; 
овјера кандидатских листи за учешће на пријевременим изборима за начелнике 
општина; одлучивање по захтјевима и жалбама политичких субјеката; покретање 
поступака против лица која су у сукобу интереса и доношење одлука; разматрање 
финансијских извјештаја политичких странака; утврђивање престанка мандата 
изабраних званичника и додјела мандата сљедећим квалификованим кандидатима с 
листи политичких субјеката; план и програм едукације особља запосленог у 
центрима за бирачки списак; успостављање  доношење одлука о свим набавкама за 
потребе Програма посебне намјене – пријевремени избори 2011. године; провођење 
тендерских и других поступака за набавку и потписивање уговора са изабраним 
понуђачима, итд. 

7. Извјештај о провођењу закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ за 
2011. годину подијељен је у седам дијелова који чине једну логичну цјелину. 

 
8. Од првог до четвртог дијела излаже се материја по уобичајном распореду, која се 

односи на досљедну примјену свих закона из надлежности Централне изборне 
комисије БиХ. 

 
9. Пети дио извјештаја односи се на међународну сарадњу, семинаре и едукације које 

Централна изборна комисија БиХ редовно одржава, настојећи кроз размјену 
искустава са изборним комисијама и комисијама за спречавање сукоба интереса 
других земаља континуирано радити на унапређењу свог рада.  

 
10. Шести дио односи се на јавност рада Централне изборне комисије БиХ који је од 

велике важности, имајући у виду чињеницу да је Централна изборна комисија БиХ 
независан орган који треба да на непристрасан начин проведе све законе из њене 
надлежности. 

 
11. У седмом дијелу наглашена је синтеза закључних разматрања с препорукама, чију 

реализацију Централна изборна комисија БиХ настоји подстаћи код релевантних 
институција БиХ, како би будући рад био што квалитетнији у провођењу изборног 
процеса. 

 

12. Централна изборна комисија БиХ је на 17. сједници, одржаној 12.04.2012. године, 
размотрила и усвојила овај извјештај који се подноси Парламентарној скупштини 
БиХ.  
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1. Припрема и провођење пријевремених непосредних избора 
 
1.1. Изборне активности 

1.1.1. Активности на измјенама и допунама Изборног закона БиХ 
 
13. Активности Централне изборне комисије БиХ везане за измјене и допуне 

Изборног закона БиХ почеле су почетком 2011. године и односиле су се на 
сакупљање и груписање приједлога и сугестија за измјене и допуне Изборног 
закона БиХ. Наиме, приликом провођења Општих избора 2010. године и 
примјене одредаба Изборног закона БиХ и проведбених аката донесених на 
основу овог закона уочени су одређени недостаци у њиховој примјени, у смислу 
да поједина питања нису регулисана или прецизирана те се с тим у вези 
приступило изради приједлога за измјене. На основу ових приједлога Централна 
изборна комисија БиХ је сачинила полазни текст Радног материјала Закона о 
измјенама и допунама Изборног закона БиХ. 

14. Разматрајући Извјештај о провођењу закона у надлежности Централне изборне 
комисије БиХ за 2010. годину, Представнички дом Парламентарне скупштине 
БиХ, на петој (5) сједници одржаној 14. јула 2011. године, и Дом народа 
Парламентарне скупштине БиХ на својој четвртој (4) сједници одржаној 28. јула 
2011. године, су донијели закључак о формирању Интерресорне радне групе за 
припрему приједлога измјена и допуна Изборног закона БиХ, Закона о 
финансирању политичких странака и Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти Босне и Херцеговине. У вези са наведеним закључцима Парламентарна 
скупштина БиХ, закључком Представничког дома, усвојеним на осмој (8) 
сједници од 25.08.2011. године и закључком Дома народа, усвојеним на петој (5) 
сједници од 14.09.2011. године8, формирала је Интерресорну радну групу за 
припрему измјена и допуна Изборног закона БиХ, Закона о финансирању 
политичких странака и Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне 
и Херцеговине. 

15. Закључком је одређено да ће се у Интерресорну радну групу именовати по три 
члана Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ, Вијећа министара БиХ и Централне изборне 
комисије БиХ. 

16. Из Представничког дома именовани су посланици: др Нермина Заимовић-
Узуновић, др Милорад Живковић и Нико Лозанчић. 

17. Из Дома народа именовани су: др Халид Гењац, Борјана Кришто и Драгутин 
Родић. 

18. Одлуком Вијећа министара БиХ, ЦМ број: 171/11 од 10.10.2011. године 
именовани су: мр. Средоје Новић, министар цивилних послова БиХ, Бариша 
Чолак, министар правде БиХ и др Сафет Халиловић, министар за људска права 
и избјеглице БиХ. 

19. Закључком предсједника Централне изборне комисије БиХ, број: 01-02-1023-
4/11 од 30.09.2011. године, именовани су чланови Интрресорне радне групе из 
Централне изборне комисије БиХ: Бранко Петрић, предсједник Централне 
изборне комисије БиХ, др Суад Арнаутовић и Стјепан Микић, чланови 
Централне изборне комисије БиХ. 

                                                
8 „Службени гласник БиХ“, бр. 76/11 
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20. Задатак Интрресорне радне групе је да припреми приједлоге измјена и допуна 
Изборног закона БиХ, Закона о финансирању политичких партија и Закона о 
сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине до 01.05.2012. 
године. 

21. Интрресорна радна група конститусана је на првој (1) сједници, одржаној 
26.10.2011. године избором руководства: др Халид Гењац, предсједавајући и 
извјестилац за Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, Бранко 
Петрић, први замјеник и извјестилац за Изборни закон БиХ и Бариша Чолак, 
други замјеник и извјестилац за Закон о финансирању политичких странака. 

22. Интрресорна радна група је до 31.12.2011. године одржала пет (5) сједница и у 
овом периоду рад ове групе, у погледу Изборног закона БиХ, се превасходно 
сводио на израду измјена и допуна Изборног закона БиХ с циљем провођења 
Одлуке Уставног суда БиХ број: У 9/09 - Град Мостар. Почетком 2012. године 
ова Интeрресорна радна група је наставила рад на измјенама и допунама овог 
закона.    

а) Активности везане за избор чланова Централне изборне комисије БиХ    
23. Имајући у виду чињеницу да је 09.06.2011. године истекао мандат двојици 

чланова Централне изборне комисије БиХ (једном члану из реда српског народа 
и једном члану из бошњачког реда), било је потребно провести процедуре 
избора за два члана Централне изборне комисије БиХ из реда споменутих 
конститутивних народа. 

24. Начин избора и именовања чланова Централне изборне комисије БиХ је 
регулисан Пословником о процедури и провођењу јавне конкуренције и 
именовања чланова Централне изборне комисије БиХ9 и Одлуке о измјенама и 
допуни Пословника о процедури и провођењу јавне конкуренције и именовања 
чланова Централне изборне комисије БиХ број: 05-1-34-2-567-38/11 од 
26.08.2011. године. 

25. У складу са одредбом члана 2.5 став (3) и (4) Изборног закона БиХ именована је 
Комисија за избор и именовање која има седам чланова од којих два именује 
предсједник Високог судског и тужилачког вијећа из реда чланова Вијећа, три 
именује Административна комисија Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине из реда чланова Комисије из Представничког дома  Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине и два именује предсједник Централне изборне 
комисије БиХ из реда чланова Централне изборне комисије БиХ. У Комисији за 
избор и именовање морају бити заступљени конститутивни народи, два Бошњака, 
два Србина и два Хрвата и један из реда осталих. У Комисију за избор и 
именовање чланова Централне изборне комисије БиХ  су били именовани: др 
Звонко Јуришић (предсједник), Асим Сарајлић, Драго Калабић, Обрен Бужанин, 
Зијад Кадрић, Ирена Хаџиабдић и Стјепан Микић (чланови). 

26. Комисија за избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ на 
основу члана 2.5 став (5) Изборног закона БиХ, је расписала јавни конкурс за 
избор и именовање чланова Централне изборне комисије БиХ, и то за једног члана 
из реда српског народа и једног члана из реда бошњачког народа, а који је 
објављен 19.07.2011. године.10 За члана Централне изборне комисије БиХ из реда 
српског народа пријавило се 10 кандидата, а за члана Централне изборне комисије 
БиХ из реда бошњачког народа пријавило се 11 кандидата. 

                                                
9 “Службени гласник БиХ“, бр. 49/07 
10 “Службени гласник БиХ”, бр. 58/11 
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27. Комисија за избор и именовање је предложила Представничком дому 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине листу кандидата за чланове 
Централне изборне комисије БиХ из реда бошњачког и српског народа. 
Представнички дом је на 10. сједници одржаној 22. септембра 2011. године донио 
Одлуку о именовању господина др Суада Арнаутовића из реда бошњачког и 
господина Бранка Петрића из реда српског народа за чланове Централне изборне 
комисије БиХ.  

1.1.2. Нормативна дјелатност 
 
28. Припрема и израда  нормативних аката је један од континуираних послова и 

задатака  Централне изборне комисије БиХ, и огледа се у изради проведбених 
аката донесених на основу Изборног закона БиХ.  

 
29. Подзаконски акти које је Централна изборна комисија БиХ донијела према 

одредбама Изборног закона БиХ у 2011. години су сљедећи:  
 

  Упутство о допуни Упутства о додјели и престанку мандата11,  
 
  Одлуке о потврђивању резултата пријевремених избора за начелнике општина: 

Бихаћ, Србац, Оџак/Вукосавље, Сребреник, Калесија/Осмаци, Шековићи, 
Орашје/Доњи Жабар и Вогошћа12,  

 
 Одлука о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника 

општине Мркоњић Град13, 
 
  Правилник о допуни правилника о начину провођења избора у БиХ14,  
 
  Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора 

за начелника општине Мркоњић Град15, 
 
  Одлука о потврђивању и објави кандидата за начелника општине Мркоњић 

Град16, 
 
  Одлука о о закључивању и потврди броја уписаних бирача у ЦБС за 

пријевремене изборе за начелника општине Мркоњић Град17, 
 
  Одлука о потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата за Дом 

народа Парламента Федерације БиХ18, 
 
  Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора 

за начелника општине Сански Мост и Илиџа19, 
 

                                                
11 „Службени гласник БиХ“, бр. 02/11 
12 „Службени гласник БиХ“, бр. 13/11 
13 „Службени гласник БиХ“, бр. 22/11 
14 „Службени гласник БиХ“, бр. 22/11 
15 „Службени гласник БиХ“, бр. 23/11 
16 „Службени гласник БиХ“, бр. 27/11 
17 „Службени гласник БиХ“, бр. 34/11 
18 „Службени гласник БиХ“, бр. 34/11 
19 „Службени гласник БиХ“, бр. 34/11 
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 Одлука о потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата за Дом 
народа Парламентарне скупштине БиХ из реда српског народа20, 

 
 Одлука о потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата за Дом 

народа Парламентарне скупштине БиХ из реда хрватског и бошњачког народа21, 
 
 Упутство о измјенама и допунама Упутства о додјели и престанку мандата22, 
 
 Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине 

Мркоњић Град одржаних 08.05.2011.године23, 
 
 Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у ЦБС за гласање 

изван Босне и Херцеговине за пријевремене изборе за начелника општине 
Илиџа24, 

 
 Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у ЦБС за гласање 

изван Босне и Херцеговине за пријевремене изборе за начелника општине 
Сански Мост25, 

 
 Одлука о потврђивању и објави кандидата за начелнике општина Сански Мост и 

Илиџа26, 
 
 Одлука о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника 

општине Травник27, 
 
 Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора 

за начелника општине Травник28, 
 
 Одлука о закључивању и потврди броја уписаних бирача у ЦБС за пријевремене 

изборе за начелника општине Сански Мост29, 
 
 Одлука о закључивању и потврди броја уписаних бирача у ЦБС за пријевремене 

изборе за начелника општине Илиџа30, 
 
 Одлука о закључивању и потврди броја уписаних бирача у ЦБС за пријевремене 

изборе за начелника општине Травник31, 
 
 Одлука о потврђивању и објави кандидата за начелника општине Травник32, 
 

                                                
20 „Службени гласник БиХ“, бр. 36/11 
21 „Службени гласник БиХ“, бр. 36/11 
22 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/11 
23 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/11 
24 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/11 
25 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/11 
26 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/11 
27 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/11 
28 „Службени гласник БиХ“, бр. 43/11 
29 „Службени гласник БиХ“, бр. 50/11 
30 „Службени гласник БиХ“, бр. 50/11 
31 „Службени гласник БиХ“, бр. 50/11 
32 „Службени гласник БиХ“, бр. 54/11 
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 Одлука о одгађању пријевремених избора за начелника општине Травник који 
су били заказани за 24.07.2011. године33, 

 
 Одлука о утврђивању датума за одржавање одгођених пријевремених избора за 

начелника општине Травник34, 
 
 Упутство о измјени Упутства о роковима изборних активности за одржавање 

пријевремених избора за начелника општине Травник35, 
 
 Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине 

Сански Мост36, 
 
 Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине 

Илиџа37, 
 
 Одлука о закључивању и потврди броја уписаних бирача у ЦБС за пријевремене 

изборе за начелника општине Травник38, 
 
 Одлука о потврђивању резултата пријевремених избора за начелника општине 

Травник39, 
 
 Правилник о проведби Закона о заштити личних података у Централној 

изборној комисији БиХ40, 
 
 Упутство о допуни Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовања 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини41, 
 
 Одлука о именовању чланова Централне изборне комисије БиХ, број: 01-50-19-

974/11 од 22.09.2011. године42, 
 
 Одлука о разрјешењу предсједника Централне изборне комисије БиХ, број: 01-

02-2-1102-1/11 од 29.09.2011. године43, 
 
 Одлука о избору предсједника Централне изборне комисије БиХ, број: 01-02-2-

1102-2/11 од 29.09.2011. године44, 
 
 Одлука о именовању генералног секретара Секретаријата Централне изборне 

комисије БиХ45, 
 

                                                
33 „Службени гласник БиХ“, бр. 54/11 
34 „Службени гласник БиХ“, бр. 57/11 
35 „Службени гласник БиХ“, бр. 57/11 
36 „Службени гласник БиХ“, бр. 58/11 
37 „Службени гласник БиХ“, бр. 60/11 
38 „Службени гласник БиХ“, бр. 61/11 
39 „Службени гласник БиХ2, бр. 70/11 
40 „Службени гласник БиХ“, бр. 70/11 
41 „Службени гласник БиХ“, бр. 74/11 
42 „Службени гласник БиХ“, бр. 78/11 
43 „Службени гласник БиХ“, бр. 80/11 
44 „Службени гласник БиХ“, бр. 80/11 
45 „Службени гласник БиХ“, бр. 91/11 
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 Одлука о измјени Одлуке о броју чланова општинске изборне комисије, 
Изборне комисије града Бања Лука, Изборне комисије града Мостара и Изборне 
комисије Брчко Дистрикта БиХ46, 

 
 Програм рада Централне изборне комисије БиХ за 2011. годину, број: 04-07-10-

389-3/11 од 22.03.2011. године, 
 
 Програм рада Секретаријата Централне изборне комисије БиХ за 2011. годину, 

број: 04-07-10-389-2/11 од 22.03.2011. године, 
 
 Програм обуке кадрова Секретаријата Централне изборне комисије БиХ за 2011. 

годину, број: 04-34-8-649-2/11 од 09.05.2011. године. 

1.1.3.  Провођење пријевремених избора за начелнике општина 
 
30. У 2011. години проведено је укупно 12 пријевремених избора за начелнике 

општина. Сваки појединачни пријевремени избори одржали су се, у складу са 
чланом 14.3 став (3) Изборног закона БиХ, у року од 90 дана од дана престанка 
мандата актуелног начелника општине (односно од дана одлуке о престанку 
мандата актуелном начелнику), а на начин и према поступку утврђеном Изборним 
законом БиХ за проведбу редовних избора. 

 
Табела бр. 1 -  Временски преглед одржавања пријевремених избора 
 

Р/Б Назив општине Датум одржавања 
избора Разлог престанка мандата 

1. Бихаћ 16.01.2011. Прелазак на другу функцију 
2. Србац 16.01.2011. Прелазак на другу функцију 
3. Оџак/Вукосавље 16.01.2011. Прелазак на другу функцију 
4. Сребреник 16.01.2011. Прелазак на другу функцију 
5. Калесија/Осмаци 16.01.2011. Опозив 
6. Шековићи 16.01.2011. Опозив 
7. Орашје/Доњи 

Жабар 
16.01.2011. Прелазак на другу функцију 

8. Вогошћа 16.01.2011. Прелазак на другу функцију 
9. Мркоњић Град 08.05.2011. Прелазак на другу функцију 

10. Сански Мост 26.06.2011. Прелазак на другу функцију 
11. Илиџа 26.06.2011. Смрт 
12. Травник 07.08.2011. Прелазак на другу функцију 

 
31. Будући да се проведба пријевремених избора врши према поступку утврђеном за 

проведбу редовних избора, у року од 90 дана, активности на проведби 
пријевремених избора укључивале су проведбу цјелокупног изборног процеса у 
скраћеним роковима. Наведене рокове и изборне активности Централна изборна 
комисија БиХ утврдила је за сваке пријевремене изборе донијетим Упутством о 
роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора. У 2011. 
години утврђен је и престанак мандата за још два начелника општина у Босни и 
Херцеговини, и то: за општине Котор Варош и Рудо. Међутим, пријевремени 
избори нису расписани за начелнике ових општина, будући да је у складу са 
релевантним законским одредбама, преостало мање од годину дана мандата од 
одржавања локалних избора. 

 

                                                
46 „Службени гласник БиХ“, бр. 103/11 



14 
 

32. Дана 16.01.2011. године одржани су пријевремени избори за начелнике општина: 
Бихаћ, Србац, Оџак/Вукосавље, Сребреник, Калесија/Осмаци, Шековићи, 
Орашје/Доњи Жабар и Вогошћа. Централна изборна комисија БиХ је, примјеном 
одредаба члана 5.29 став (1) Изборног закона БиХ, дана 25.01.2011. године 
утврдила резултате пријевремених избора за начелнике општина Вогошћа, 
Шековићи, Сребреник, Србац, Калесија/Осмаци, Бихаћ и Орашје/Доњи Жабар, 
док је дана 04.02.2011. године утврдила резултате пријевремених избора за 
начелника општине Оџак/Вукосавље. 

33. Дана 02.02.2011. године потврђени су резултати за напријед наведене општине 
осим за општину Оџак/Вукосавље који су потврђени дана 10.02.2011. године. 

34. Дана 08.05.2011. године одржани су пријевремени избори за начелника општине 
Мркоњић Град. Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуку о 
утврђивању резултата пријевремених избора дана 17.05.2011. године док су 
резултати потврђени 24.05.2011. године. 

35. Дана 26.06.2011. године одржани су пријевремени избори за начелнике општина 
Илиџа и Сански Мост. Одлука о утврђивању резултата пријевремених избора за 
обје општине донесена је 05.07.2011. године. Резултати пријевремених избора за 
Сански Мост су потврђени 12.07.2011. године, а за Илиџу 18.07.2011. године. 

36. Пријевремени избори за начелника општине Травник су одржани 07.08.2011. 
године. Одлука о утврђивању резултата избора је донесена 16.08.2011. године, а 
резултати су потврђени 25.08.2011. године.  

 
37. За сваке појединачне пријевремене изборе формиран је, у оквиру просторија 

Централне изборне комисије БиХ, Главни центар за бројање. Руководство Главног 
центра за бројање чинили су запосленици Секретаријата Централне изборне 
комисије БиХ, који су у оквиру своје надлежности обављали сљедеће активности: 

 
 пријем и контрола бирачког материјала са бирачких мјеста за гласање 

непотврђеним гласачким листићима; 
 верификација права гласа бирача који гласају путем поште и непотврђеним 

гласачким листићима; 
 бројање свих категорија гласачких листића из горе споменутих тачака; 
 унос и овјера резултата гласања за све гласачке листиће који се броје у ГЦБ; 
 пријем, контрола, унос и потврда резултата гласања с редовних бирачких 

мјеста; 
 скенирање  бирачких спискова; 
 прегледање Записника о раду бирачког одбора (Зарбо); 
 извјештавање Централне изборне комисије БиХ о проведеним активностима; 
 други послови утврђени подзаконским актима Централне изборне комисије 

БиХ. 
 
38. Поред наведених активности, за потребе пријевремених избора извршене су и 

сљедеће радње: 
 

 направљене су спецификације за набавку материјала; 
 извршена је координација штампе гласачких листића, материјала за бирачка 

мјеста и слање гласачких пакета  изван БиХ; 
 припрема простора за Главни центар за бројање; 
 извршена је обука особља упосленог по уговору о дјелу;  



15 
 

 израда образаца, схема паковања и коверти за пријевремене изборе за 
начелнике општина.  

39.  Оно што је посебно окарактерисало 2011. годину јесте највећи број до сада 
одржаних пријевремених избора за начелнике општина, који су се углавном 
одржавали због преласка изабраних на друге  функције.  

1.1.4. Вођење Централног бирачког списка 
 
а) Ажурирање Централног бирачког списка  
 
40. Поступак вођења Централног бирачког списка регулисан је поглављем 3. 

Изборног закона БиХ - Бирачки списак, те Правилником о вођењу Централног 
бирачког списка. Централни бирачки списак је евиденција о држављанима Босне 
и Херцеговине који имају бирачко право у складу са Изборним законом БиХ и 
формира се, води и користи за потребе организације и провођења избора у складу 
са законом, за провођење референдума, за провођење опозива изабраног 
функционера и изборе органа локалне самоуправе у складу са законом. Централни 
бирачки списак води се и обрађује у електронској форми, по службеној дужности. 
Централна изборна комисија БиХ води Централни бирачки списак на основу 
евиденције надлежног државног органа - Агенције за идентификационе 
документе, евиденцију и размјену података (у даљем тексту ИДДЕЕА) - 
евиденција цивилног регистра о држављанима БиХ, а укључени су и други 
органи: Министарство за људска права и избјеглице БиХ; Министарства 
унутрашњих послова на свим нивоима; Министарство цивилних послова БиХ - 
Сектор за држављанства и Изборне комисије.  

41. У складу са Јединственом методологијом и програмом обраде и вођења 
евиденције Централног бирачког списка, која је усвојена од стране Централне 
изборне комисије БиХ и ИДДЕЕА-е, ИДДЕЕА врши редован пресјек стања 
Централног бирачког списка сваког првог понедјељка у мјесецу, те исти доставља 
Централној изборној комисији БиХ. Централна изборна комисије БиХ врши 
генерисање и обраду података бирачког списка, доставља извјештаје о броју 
бирача уписаних у Централни бирачки списак, те се наведени подаци надаље 
користе и обрађују у Централној изборној комисији БиХ у складу са законском 
надлежношћу и службеном сврхом. У 2011. години активности Централне 
изборне комисије БиХ по питању Централног бирачког списка биле су углавном 
усмјерене на вођење и редовно ажурирање Централног бирачког списка, у оквиру 
законом утврђених надлежности. Током 2011. године, Централна изборна 
комисија БиХ водила је и посебне евиденције о лицима којима је на основу закона 
одузето право гласа, те вршила ажурирање бирачког права у Централном 
бирачком списку, и то за: 

 
 особе које су правоснажном одлуком надлежног органа лишене потпуне 

пословне способности и 
 исписи из држављанства. 

 
42. У вези с наведеним, у претходним годинама, по захтјеву Централне изборне 

комисије БиХ, успостављена је пракса континуиране доставе рјешења о 
одузимању/враћању пословне способности од стране надлежних судова у 
Федерацији БиХ и Републици Српској према Централној изборној комисији БиХ, 
у сврху благовременог ажурирања Централног бирачког списка. На тај начин, у 
2011. години је достављено укупно 96 рјешења о одузимању/враћању пословне 
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способности (од којих се 93 рјешења односило на одузимање пословне 
способности, један (1) на дјелимично одузимање пословне способности и два (2) 
на враћање пословне способности). Међутим, будући да се уочило да је редовну 
доставу рјешења наставило само 13 судова из Федерације БиХ и Републике 
Српске, крајем године је обновљен захтјев и достављене су ургенције по питању 
редовне доставе предметних рјешења. Судови у Босни и Херцеговини су 
поступили по предметном захтјеву и уочен је повећан број рјешења која се 
свакодневно достављају од надлежних судова, те се тренутно воде активности на 
обради и евидентирању истих, те се врши унос података у евиденцију Централног 
бирачког списка.  

 
43. Редовне активности на ажурирању Централног бирачког списка обухватиле су, 

такође, и обраду и унос података о испису из држављанства БиХ, а на основу 
рјешења о испису из држављанства Босне и Херцеговине која се редовно 
достављају од стране Министарства цивилних послова БиХ - Сектор за 
држављанство. У 2011. години достављено је укупно 3.647 рјешења о испису из 
држављанства Босне и Херцеговине, те су ажурирани подаци о истим у 
Централном бирачком списку. 

 
44. У оквиру редовних активности, а по захтјеву Министарства стамбене политике 

Кантона Сарајево, вршена је провјера и достава података из евиденције 
Централног бирачког списка, имајући у виду поштивање одредаба Закона о 
заштити личних података. Овом органу су у току 2011. године достављени подаци 
о стању уписа у Централни бирачки списак у периоду од 2002. до 2011. године за 
укупно 23 особе. У 2011. години је издато укупно 13 увјерења по личном захтјеву 
о стању уписа у Централни бирачки списак, а у сврху регулисања социјално-
статусних питања.  

 
45. Редовне активности на вођењу Централног бирачког списка су укључивале и 

ажурирање приспјелих података о измјени адреса за бираче који бораве у 
иностранству, те пријем пријава за регистрацију бирача који бораве у 
иностранству за изборе 2012. године. По захтјеву и упитима странака у вези са 
гласањем изван земље обављана је кореспонденција путем е-маила, телефонским, 
као и писаним путем. Исто тако, вршена је и достава образаца пријава за гласање 
изван Босне и Херцеговине, те је пружена техничка и стручна помоћ у вези са 
пријавом за гласање изван земље.  

 
46. У доље наведеном табеларном и графичком приказу представљени су упоредни 

показатељи уписаних бирача у ЦБС по категоријама бирача. 
  
Табела бр. 2 - Број уписаних бирача у Централни бирачки списак на дан 27.12.2010. године  и 05.12.2011. 
године 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Број уписаних бирача у ЦБС на дан  
27.12.2010.год. 

Редовни 3.105.905 

Одсуство     13.819 

Лично      8.367 

Пошта    37.225 

Укупно                        3.165.316 

Број уписаних бирача у ЦБС на дан  05.12.2011. 
год. 

Редовни 3.143152 

Одсуство    13.597 

Лично      8.135 

Пошта    37.141 

Укупно                        3.202.025 
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Графикон бр.1 – Број уписаних бирача у ЦБС на дан 27.12.2010. године 
 

 
 
Графикон бр.2 – Број уписаних бирача у ЦБС на дан 05.12.2011. године 
 

 
 
47. Према посљедњем пресјеку Централног бирачког списка од 05.12.2011. године, 

број уписаних бирача у Централни бирачки списак био је већи за 36.709 или 1,2 % 
у односу на број уписаних бирача  на дан  27.12.2010. године. 

 
б) Активности на припреми пријевремених избора 
 
б1) Активности на припреми и организовању пријевремених избора за начелнике 

општина 
     
48. Активности на организовању и проведби сваких појединачних избора укључиле 

су и послове из области евиденције Централног бирачког списка. По питању 
бирача изван Босне и Херцеговине, за сваке од наведених избора темељне 
активности су укључиле сљедеће: припрему пријавних образаца за регистрацију 
бирача изван Босне и Херцеговине, те постављање истих на vеб-страницу 
Централне изборне комисије БиХ; доставу обавијести и пријавних образаца 
Министарству вањских послова БиХ на даљу дистрибуцију и информисање 
држављана Босне и Херцеговине путем ДКП-а; израду и ажурирање базе података 
о бирачима изван Босне и Херцеговине; утврђивање и објаву броја уписаних 
бирача који бораве у иностранству на vеб-страници Централне изборне комисије 
БиХ и службеним гласилима Босне и Херцеговине, те доставу бирачких пакета на 
адресе у иностранство. У оквиру припрема за одржавање пријевремених избора, 
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ИДДЕЕА је по захтјеву Централне изборне комисије БиХ редовно достављала 
пресјек Централног бирачког списка, који је даље обрађиван у Централној 
изборној комисији БиХ за потребе пријевремених избора. У складу са законском 
обавезом, политичким субјектима, који су овјерени за учествованје на изборима и 
којима је овјерена кандидатска листа, осигуран је, по захтјеву, извод из 
Централног бирачког списка за изборну јединицу у којој су учествовали на 
пријевременим изборима. За потребе пријевремених избора, вршено је штампање 
бирачких спискова по бирачким мјестима и достава истих према општинама у 
предвиђеним роковима. 

 
б2) Активности на припреми избора за органе локалне управе и самоуправе  
 
49. Централни бирачки списак се формира, води и користи, између осталог, и за 

потребе избора органа локалне самоуправе у складу са законом, при чему 
Централна изборна комисија БиХ утврђује извод из Централног бирачког списка 
за проведбу ових избора. У 2011. години проведени су избори за органе локалне 
управе и самоуправе на подручју укупно осам општина/градова (Јабланица, 
Босански Петровац, Цазин, Босанска Крупа, Завидовићи, Бања Лука, Посушје и 
Мркоњић Град). За сваке појединачне изборе Централна изборна комисија БиХ је 
својом одлуком утврдила изглед и садржај извода из Централног бирачког списка 
према задњем пресјеку истога, као и број бирача по категоријама за конкретне 
изборе. Исти су достављени надлежном органу, поштујући одредбе Закона о 
заштити личних података. 

1.1.5. Заштита изборног права  
 

1. Поступак утврђивања кршења одредаба Изборног закона БиХ од стране 
чланова општинских изборних комисија ангажованих на Општим изборима 
2010. године 

50. У складу са својим надлежностима утврђеним у члану 2.9 Изборног закона  БиХ, 
Централна изборна комисија БиХ је разматрала рад чланова општинских 
изборних комисија, и том приликом, на основу прикупљене документације и 
других релевантних доказа, сачинила анализу повреда одредаба Изборног закона 
БиХ од стране предсједника и чланова општинских изборних комисија.  

 
51. Дана 10.02.2011. године, Централна изборна комисија БиХ је донијела Oдлуку о 

разрјешењу чланова Општинске изборне комисије Челић (три члана) на основу 
члана 2.16 став (1) Изборног закона БиХ. Након проведеног управног поступка, 
утврђено је да је наведена Комисија поступала супротно одредбама члана 5.1 став 
(2) и члана 2.19 став (3) Изборног закона БиХ, као и релевантним подзаконским 
актима, јер је утврђено да наведена Комисија није доставила документацију коју 
је према позитивним прописима требала доставити Централној изборној комисији 
БиХ. Такође је утврђено да су постојали проблеми у функционисању Центра за 
бирачки списак у општини Челић, именовању чланова бирачких одбора, паковању 
изборног материјала итд. Поступајући по благовремено уложеним жалбама сва 
три жалиоца, Суд Босне и Херцеговине је својим одлукама од 09., 10.03. и 
17.03.2011. године исте одбио као неосноване потврђујући у цијелости Oдлуку 
Централне изборне комисије БиХ која је постала правоснажна дана 20.03.2011. 
године. Након што је Oдлука Централне изборне комисије БиХ постала 
правоснажна, Општинско вијеће Челић је покренуло процедуру именовања 
чланова Општинске изборне комисије Челић, те актом од 09.11.2011. године 
именовала предсједника и чланове ове комисије. Централна изборна комисија 
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БиХ је на сједници одржаној 29.11.2011. године дала сагласност на акт 
Општинског вијећа Челић којим се именују чланови Општинске изборне комисије 
Челић. 

52. Проводећи своје надлежности, Централна изборна комисија БиХ је у складу са 
чланом 2.16 став (1) Изборног закона БиХ, донијела Одлуку број: 05-1-07-5-257/11 
од 18.08.2011. године, којом је смјенила гђу Радмилу Божић, предсједницу 
Општинске изборне комисије Доњи Жабар, из разлога што је гђа Радмила Божић 
поступила супротно тачки 2. алинеја 4. и 5. Инструкције општинским изборним 
комисијама, градским изборним комисијама и изборној комисији Брчко Дистрикт 
БиХ о исплати накнада члановима бирачких одбора за рад на Општим изборима 
2010. године. Предсједница Општинске изборне комисије Доњи Жабар, гђа 
Радмила Божић, уложила је жалбу, Апелационом одјелу Суда Босне и 
Херцеговине преко Централне изборне комисије БиХ дана 23.08.2011. године, на 
наведену Одлуку Централне изборне комисије БиХ. Жалба је од стране 
Апелационог одјела Суда Босне и Херцеговине одбијена као неоснована.  

II. Поступак утврђивања кршења одредаба Изборног закона БиХ од стране 
чланова бирачких одбора ангажованих на Општим изборима 2010. године47 

 
53. Централна изборна комисија БиХ је након проведених Општих избора 2010. 

године, у складу са својим надлежностима утврђеним у члану 2.9 Изборног закона  
БиХ48  разматрала рад чланова бирачких одбора, и том приликом, на основу 
прикупљене документације, података добијених у поступку поновног бројања 
гласачких листића у Главном центру за бројање и других релевантних доказа, 
сачинила анализу повреда одредаба Изборног закона БиХ од стране предсједника 
и чланова бирачких одбора.  

 
54. Анализом процеса Општих избора 2010. године, утврђене су неправилности у 

раду бирачког одбора на 57 бирачких мјеста, на којим су уочене евидентне 
неправилности чињене током процеса гласања и бројања гласачких листића, у 32 
основне изборне јединице: Чапљина (на 11 бирачких мјеста), Травник (на шест  
бирачких мјеста), Бања Лука (на пет бирачких мјеста), затим Сански Мост/Оштра 
Лука, Доњи Жабар/Орашје, Брчко дистрикт БиХ, Босанска Градишка/Градишка, 
Горњи Вакуф/Ускопље и Мостар (на по два бирачка мјеста) и Челић, Маглај, 
Зеница, Бужим, Грачаница, Лопаре, Коњиц, Високо, Босански Брод/Брод, 
Босанска Крупа/Крупа на Уни, Приједор, Сребреница, Центар Сарајево, Тузла, 
Котор Варош, Кључ/Рибник, Вишеград, Зворник, Нови Град Сарајево, 
Илиџа/Источна Илиџа, Сребреник, Груде (на по једном бирачком мјесту).  

 
55. Повреде одредаба Изборног закона БиХ су се огледале у чињеници да је уочено 

постојање сличности већег броја потписа бирача у изводу из Централног бирачког 
списка, да су кандидати добили више гласова од политичког субјекта, да је укупан  
број важећих и неважећих гласачких листића различит од броја гласачких   
листића   у   гласачкој   кутији  и броја  потписа на изводу из Централног бирачког 
списка или да је евидентиран погрешан број гласова по политичким странкама и 
по кандидатима.  

 

                                                
47 Прилог бр.1 – Одлуке о изрицању санкција члановима бирачких одбора због кршења одредби 

Изборног закона БиХ, стр. 137 
48 “Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10 
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56. Неправилности учињене од стране чланова бирачког одбора за вријеме њиховог 
рада у бирачким одборима указују да су прекршени: члан 5.6 став (2) Изборног 
закона БиХ, од стране предсједника бирачких одбора јер није одредио задужења 
сваком члану бирачког одбора и евидентирао их у дијелу записника о раду 
бирачког одбора предвиђеном за уношење наведених података, члан 5.10 
Изборног закона БиХ од стране предсједника и чланова бирачког одбора јер нису 
осигурали да гласање појединих бирача буде тајно и да се обавља лично у складу 
са Изборним законом БиХ, члан 5.13 Изборног закона БиХ од стране 
предсједника и чланова бирачког одбора јер нису утврдили идентитет бирача и 
нјихов потпис на изводу из Централног бирачког списка у складу са одредбама 
Изборног закона БиХ и издали гласачке листиће у складу са одредбама Изборног 
закона БиХ и члан 5.25 Изборног закона БиХ од стране предсједника и чланова 
бирачког одбора јер су обрасци попуњени супротно одредбама овог члана. 

 

57. Приликом обраде, уноса и потврде резултата у Главном центру за бројање на 
бирачким мјестима, уочено је неслагање података на оригиналним Обрасцима за 
збирне резултате ЗР (отворена листа) по политичким странкама за одређен ниво 
власти, попуњеним од стране предсједника и чланова бирачког одбора. Централна 
изборна комисија БиХ је у оваквим случајевима, на захтјев главног контролора, 
донијела одлуке о поновном бројању гласачких листића на бирачком мјесту на 
којем су уочене неправилности. Утврдивши да су резултати поновног бројања 
гласачких листића указивали на знатна одступања и неслагања од резултата 
утврђених од стране чланова бирачког одбора, Централна изборна комисија БиХ 
је покретала поступак за утврђивање одговорности чланова бирачког одбора. 

 
58. У Главном центру за бројање приликом контроле и скенирања потписа бирача из 

извода из Централног бирачког списка, Централна изборна комисија БиХ уочила 
је постојање сличности већег броја потписа, на неколико бирачких мјеста у 
основним изборним јединицама Чапљина и Бања Лука, што упућује на сумњу да 
знатан број потписа потјече од исте/истих особа. Стога је ангажован судски 
вјештак криминалистичке струке - графолог који је након увида и прегледа 
бирачких спискова са спорних бирачких мјеста сачинио прелиминарни 
графолошки налаз дана 27.10.2010. године. Ова чињеница даље указује да члан 
бирачког одбора задужен за идентификацију бирача није утврдио идентитет 
бирача и нјегов потпис на изводу из Централног бирачког списка у складу са 
одредбама Изборног закона БиХ; и члан бирачког одбора задужен за издавање 
гласачких листића није издао гласачке листиће у складу са прописима који 
регулишу издавање гласачких листића, те је на тај начин извршена повреда 
одредбе члана 5.13 Изборног закона БиХ. 

 
59. Централна изборна комисија БиХ је покренула 329 управних поступака, по 

службеној дужности, ради утврђивања кршења одредаба Изборног закона БиХ од 
стране чланова бирачких одбора који су били ангажовани на Општим изборима 
2010. године и донијела укупно 285 одлука и 43 закључка о обустави поступка. Од 
укупног броја донесених одлука, у 280 одлука су члану бирачког одбора изречене 
новчана казна и забрана ангажовања за рад на бирачком мјесту односно у 
органима надлежним за проведбу избора на период од четири (4) године од дана 
правоснажности одлуке, а у пет (5) одлука је члану бирачког одбора изречена 
забрана ангажовања за рад на бирачком мјесту односно у органима надлежним за 
проведбу избора на период од четири (4) године од дана правоснажности одлуке. 
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60. На првостепене одлуке Централне изборне комисије БиХ укупно је уложено 158 
жалби и једна жалба је уложена на закључак о покретању поступка утврђивања 
одговорности Апелационом одјелу Суда Босне и Херцеговине (у даљњем тексту 
Суд БиХ). Одлучујући по жалби уложеној на закључак о покретању поступка Суд 
БиХ је рјешењем исту одбио. Од укупно донесених 159 рјешења по жалбама 
уложеним на одлуке, Суд БиХ је донио 121 рјешење којим се жалба одбија и 16 
рјешења којим се жалба одбацује као неблаговремена. Суд БиХ је донио 17 
рјешења којим се одлука Централне изборне комисије БиХ мијења у дијелу који 
се односи на висину изречене новчане казне  тако што је у овом дијелу одлуке 
Суд БиХ смањио висину изречене новчане казне, а у осталом дијелу је одлуку 
потврдио.  

 
61. Наиме, у 14 случајева одлука о изреченој новчаној казни у износу од 400,00 КМ 

преиначена је у 200,00 КМ, у једном (1) случају одлука о изреченој новчаној казни 
у износу од 800,00 КМ преиначена је у 500,00 КМ, у једном (1) случају одлука о 
изреченој новчаној казни у износу од 500,00 КМ преиначена је у 400,00 КМ и у 
једном случају одлука о изреченој новчаној казни у износу од 500,00 КМ 
преиначена је у 300,00 КМ. Четири (4) жалбе Суд је уважио и предмет вратио на 
поновни поступак Централној изборној комисији БиХ. Одлучујући о поновном 
поступку у два случаја Централна изборна комисија БиХ је донијела исте одлуке, 
као у првом поступку, којим је члану бирачког одбора изрекла новчану казну и 
забрану ангажовања за рад на бирачком мјесту, односно у органима надлежним за 
проведбу избора на период од четири (4) године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке, уз образложење усклађено са диспозитивом. У два 
случаја одлучујући о поновном поступку Централна изборна комисија БиХ је 
донијела закључке којим се поступак обуставља, због недостатка доказа. Од 
укупног броја уложених жалби Суду БиХ (159), Суд је 97,49% одлука Централне 
изборне комисије БиХ потврдио. По одлукама Централне изборне комисије БиХ 
којом је изречена новчана казна члану бирачког одбора на Општим изборима 
2010. године, 159 особа је уплатило новчану казну. У предметима у којима 
санкционисане особе нису поступиле по одлуци Централне изборне комисије БиХ 
извршиле о уплату новчане казне, наплата новчане казне ће се извршити 
принудним путем у складу са одредбама Закона о извршном поступку Босне и 
Херцеговине.49  

 
III.   Поступци у вези са избором и разрјешењем чланова општинских изборних 

комисија 
 
62. У складу са одредбама Поглавља 2. Изборног закона БиХ и Упутством о 

утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини, именовање и разрјешавање врши 
скупштина општине/општинско вијеће, уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ. 

  
63. У 2011. години, знатан дио активности по питању координације изборне 

администрације односио се на активности у вези са стањем попуњености изборне 
администрације, односно, конкретно на активности по питању именовања и 
разрјешења чланова општинских изборних комисија. Наведене активности, 
између осталог, укључују праћење рокова трајања мандата чланова општинских 
изборних комисија; прикупљање документације, те израду детаљне и 

                                                
49 „Службени гласник БиХ“, бр. 18/03 
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свеобухватне анализе испуњености критерија прописаних Изборним законом БиХ 
и подзаконским актима у сваком појединачном случају именовања/разрјешења 
чланова општинских изборних комисија, а што је предуслов за Централну 
изборну комисију БиХ приликом доношенја рјешенја по питању давања 
сагласности на именовање/разрјешење чланова општинских изборних комисија. 

 
64. У вези с наведеним, у 2011. години, Централна изборна комисија БиХ је стање 

попуњености општинских изборних комисија у БиХ разматрала кроз сачињена 
укупно 62 материјала, од чега се 55 материјала односило на разрјешења и 
именовања чланова општинских изборних комисија, док се укупно седам (7) 
информација и извјештаја односило на укупну анализу у вези са општинским 
изборним комисијама у Босни и Херцеговини. По питању наведеног, Централна 
изборна комисија БиХ је дала сагласност за сљедеће: 

 
 разрјешење дужности 45 чланова општинских изборних комисија у 23 општине 

због истека мандата чланова (36), оставке (7) и смрти (2), 

 именовање 32 члана општинских изборних комисија у 22 општине, 

 разрјешење једног (1) замјенског члана у једној (1) општини и именовање 
новог члана, 

 именовање два (2)  замјенска члана у једној (1) општини, 

 именовање пет (5) предсједника општинске изборне комисије у пет (5) 
општина, 

65. Централна изборна комисија БиХ није дала сагласност на сљедеће: 

 именовање пет (5) чланова општинских изборних комисија у четири (4) 
општине, због неиспуњења услова из члана 2.2 став (1) и члана 2.3 став (1) 
Изборног закона БиХ, 

 разрјешење девет (9) чланова општинских изборних комисија у четири (4) 
општине, због неиспуњења услова из члана 2.16 став (1) Изборног закона БиХ. 

 
66. Кореспонденција по питању именовања/разрјешења чланова општинских 

изборних комисија обухватила је израду и доставу сљедећих аката: 

 три (3) захтјева за доставу потребне документације за давање сагласности на 
именовање и ургенција за именовање чланова општинских изборних комисија,  

 56 рјешења Централне изборне комисије БиХ о датој сагласности на 
разрјешење, односно именовање чланова општинских изборних комисија, 

 девет (9) рјешења Центалне изборне комисије БиХ којима се не даје сагласност 
на разрјешење, односно именовањe чланова општинске изборне комисије, 

 18 ургенција скупштинама општина/општинским вијећима за именовање 
недостајућих чланова општинских изборних комисија, 

 шест (6) аката којима се тражи информација од општинских вијећа/скупштина 
општина, као и  

 
 44 одговора на упите општинских изборних комисија, политичких субјеката, 

скупштина општина/ општинских вијећа и физичких лица. 
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Табела бр. 3- Структура општинских/градских изборних комисија  
 

Национална структура именованих чланова општинских/градских изборних комисија: 
 

Укупно Хрвати Бошњаци Срби Остали 

520 101 19,42 % 196 37,69 % 208 40,00 % 15 2,88 % 

Сполна структура именованих чланова општинских/градских изборних комисија 

Укупно Мушкарци Жене 

520 305 58,65% 215 41,35% 

Старосна структура именованих чланова општински/градских изборних комисија 

Укупно Млађи од 30 година Од 30-40. година Од 40-50. година Старији од 50 
година 

520 60 11,54% 76 14,62% 154 29,62% 230 44,23% 

Квалификована структура именованих чланова општинских/градских изборних комисија 
Укупно ВСС ВШС ССС 

520 459 88,27% 32 6,15% 29 5,58% 

 
 Табела бр. 4 - Преглед попуњености општинских/градских изборних комисија 
 

Број ОИК које су у пуном саставу 130 

Број ОИК које нису у пуном саставу   12 

Број чланова ОИК који нису именовани   20 

Број чланова ОИК којима је истекао мандат или су поднијели оставке а нису 
разријешени 

  15 

Број ОИК у којима је члановима истекао мандат или су поднијели оставке, а нису 
разријешени 

 

  9 

Број ОИК са замјенским члановима   5 

Број замјенских чланова   7 

 

IV. Поступак утврђивања кршења одредаба Изборног закона БиХ од стране 
изабраних чланова органа власти због недостављања Изјаве о имовинском 
стању након престанка мандата50 

 

67. У 2011. години Централна  изборна комисија БиХ је на основу  члана 2.9 став (1)  
тачка 17., члана 19.10 став (1) тачка б), а у вези члана 15.8 став (2) Изборног 
закона БиХ покренула, по службеној дужности, управне поступке против 58 
изабраних чланова органа власти на Општим изборима 2006. године због кршења 
одредбе члана 15.8 став (2) Изборног закона БиХ. Наведеном одредбом, закон је 
прописано да је изабрани члан органа власти на свим нивоима дужан да 
Централној изборној комисији БиХ поднесе Извјештај о имовинском стању у року 
од 30 дана након истека мандата на који је изабран, као и у случају престанка 

                                                
50 Прилог бр. 2 – Изречене санкције због недостављања  Изјава  о имовинском стању након престанка 

мандата, стр. 200. 
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мандата у смислу члана 1.10 став (1) тачке 1), 4), 5), 6) 7) и 8) овог закона у року 
од 30 дана од дана престанка мандата. 

68. Централна изборна комисија БиХ је у свих 58 покренутих поступака у складу са 
чланом 19.10 став (1)  тачка б)  Изборног закона БиХ, изрекла новчану казну 
изабраном члану органа власти на Општим изборима 2006. године због 
неподношења Извјештаја о имовинском стању Централној изборној комисији БиХ 
у року од 30 дана након истека мандата на који је изабран. На првостепене одлуке 
Централне изборне комисије БиХ укупно је уложено 11 жалби Апелационом 
одјелу Суда Босне и Херцеговине, од којих је Суд осам (8) одбио, једну одбацио 
као неблаговремену и једну жалбу уважио (због погрешно утврђеног чињеничног 
стања) и поништио првостепену одлуку Централне изборне комисије БиХ. У овом 
предмету Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуку којом је изрекла 
новчану санкцију изабраном члану органа власти. Од 58 изречених новчаних 
санкција 43 особе су уплатиле казне, док у 15 предмета казне нису добровољно 
плаћене и у овим предметима је покренут извршни поступак ради принудне 
наплате новчане казне. 

69. У 2011. години настављен је рад на вођењу поступака по питању недостављања 
Обрасца о имовинском стању из 2008. године који још увијек нису окончани, 
односно  налазе се на Суду Босне и Херцеговине и очекује се извршење. У 
извјештајном периоду достављено је укупно 370 имовинских картона од стране 
изабраних званичника којим је престао мандат или су добили замјенски мандат на 
свим нивоима власти. Сви Обрасци о имовинском стању су скенирани и 
постављени на vеб-страницу Централне изборне комисије БиХ. На основу  члана 
2.9 став (1)  тачка 17., а у вези члана 15.8 став (2) и члана 19.10 став (1) тачка б) 
Изборног закона  Босне  и  Херцеговине, донијете су одлуке у девет (9) предмета 
којима се изричу новчане казне у износу од 300,00 КМ због неподношења 
Извјештаја о имовинском стању Централној изборној комисији БиХ у року од 30 
дана након истека мандата на који је особа изабрана. У шест (6) предмета новчане 
казне су уплаћене, а у три (3) предмета води се извршни поступак (писање 
захтјева надлежним МУП-овима, ПИО-у итд., подношење приједлога за 
извршење). 

V. Поступци пред судовима Босне и Херцеговине 
 
1) Поступак пред Судом Босне и Херцеговине  
 
70. Централна изборна комисија БиХ је наставила континуиран рад на извршним 

поступцима који се воде пред Судом БиХ, односно другим надлежним судом, 
ради принудне наплате изречених новчаних казни. 

 2) Поступак пред Уставним судом Босне и Херцеговине  
 
71. У 2011. години нису подношене апелације Уставном суду Босне и Херцеговине 

против коначних одлука Централне изборне комисије БиХ, али су пред Уставним 
судом Босне и Херцеговине ријешене апелације из ранијег периода, како слиједи: 

 
 Уставни суд Босне и Херцеговине је дана 11.03.2010. године донио Одлуку о 

допустивости у предмету број: АП 3261/07 рјешавајући апелацију Странке 
демократске акције, Општински одбор Стари Град Сарајево, којом се одбацује 
као недопуштена апелација Странке демократске акције, Општински одбор 
Стари Град Сарајево, поднијета против Рјешења Суда Босне и Херцеговине 
број: Иж-32/07 од 23.10.2007. године и Одлуке Централне изборне комисије 
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БиХ број: 01-07-1-2765/07 од 27.09.2007. године, због тога што је очигледно 
(прима фацие) неоснована. 

 
 Уставни суд Босне и Херцеговине је дана 11.03.2010. године донио Одлуку о 

допустивости у предмету број: АП 3775/08 рјешавајући апелацију Хрватске 
демократске странке 1990, којом се одбацује као недопуштена апелација 
Хрватске демократске странке 1990, поднијета против Рјешења Суда БиХ број: 
Иж-76/08 од 03.11.2008. године, због неисцрпљивања правних лијекова 
могућих према закону. 

 
 Уставни суд Босне и Херцеговине је дана 15.06.2010. године донио Одлуку о 

допустивости у предмету број: АП 608/08 рјешавајући апелацију Народна 
странка „Радом за бољитак“ Младен Ивановић-Лијановић, којом се одбацује 
као недопуштена апелација Народна странка „Радом за бољитак“ Младен 
Ивановић-Лијановић поднијета против Рјешења Суда Босне и Херцеговине 
број: Иж-48/07 од 26.12.2007. године и Одлуке Централне изборне комисије 
БиХ број: 01-07-1-2877-1-34/07 од 21.12.2007. године, због тога што је ратионе 
материае инкопатибилна са Уставом Босне и Херцеговине. 

 
72. Може се закључити да су све до сада поднијете апелације на одлуке Централне 

изборне комисије БиХ пред Уставним судом Босне и Херцеговине ријешене и да 
су проглашене неоснованим. 

1.1.6.  Едукација изборне администрације 
 
73. Чланом 2.2 став (5) Изборног закона БиХ прописано је да су се чланови органа за 

проведбу избора обавезни стално обучавати током вршења мандата, у складу са 
Планом и програмом едукације који доноси Централна изборна комисија БиХ. У 
складу с наведеним, Централна изборна комисија БиХ је усвојила План  и програм 
едукације изборне администрације, изабраних и именованих званичника и 
политичких субјеката за 2011. годину. Планирана обука изборне администрације 
није до краја реализована, због неусвајања буџета и привременог финансирања 
институција Босне и Херцеговине за 2011. годину. 

 
74. Планом и програмом едукације за 2011. годину одржана је конференција у Неуму 

на тему „Општи избори 2010. године – “Изазови и перспективе”, која је одржана 
од 26. до 28. маја 2011. године. Циљ конференције била је евалуација изборног 
законодавства и рада органа за провођење избора, те налажење рјешења за 
унапређење изборног процеса у Босни и Херцеговини. 

 
75. На конференцији су учествовали представници Вијећа Европе и Удружења 

изборних званичника у Босни и Херцеговини уз чију је логистичку помоћ овај 
скуп и одржан, експерти за изборну област из иностранства, представници 
општинских изборних комисија, представници политичких странака и 
представници медија. Одржане су три радионице с тематским областима: 

  
 Искуства у раду општинских изборних комисија -  припреме за Локалне изборе 

2012.године,  
 Бирачки одбори – важна карика изборног процеса, 
 Електронска обрада података и изборних резултата. 
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76. У складу са својим Планом  и програмом едукације, Централна изборна комисија 
БиХ је организовала обуку политичких субјеката на теме: „Процес регистрације 
политичких субјеката за учешће на Локалним изборима 2012. године“ и  „Закон о 
финансирању политичких странака у БиХ“. Обука је одржана: 

 
 10. новембра 2011. године у Мостару,  
 15. новембра 2011. године у Бања Луци, 
 13. децембра 2011. године у Сарајеву, 
 21. децембра 2011. године у Тузли. 

 
77. Такође, извршена је и редовна обука чланова општинских изборних комисија у 

свим општинама у којима су проведени пријевремени избори у 2011. години. 
Обука се односила на процедуре гласања и бројања на бирачким мјестима. За све 
учеснике обукe за Опште изборе 2010. године израђена су увјерења о присуству 
едукацији (припрема, штампа, дистрибуција) - укупно 470 увјерења. 

1.1.7.  Изјаве о имовинском стању 

78. У 2011. години настављене су активности по питању евидентирања уредне 
доставе Изјаве о имовинском стању од стране кандидата за изборне функције и 
изборних званичника, у законом прописаним роковима. За Опште изборе 2010. 
године, укупно 3.900 кандидата за изборне функције на нивоу Босне и 
Херцеговине или на нивоу ентитета је подлијегало обавези достављања Изјаве о 
имовинском стању приликом кандидатуре. Увидом у достављену документацију 
утврђено је да је Изјаву о имовинском стању Централној изборној комисији БиХ 
доставило укупно 3.892 кандидата, док осам (8) кандидата није доставило Изјаву 
о имовинском стању и исти подлијежу санкцијама на основу члана 19.9 став (4) 
Изборног закона БиХ.  

79. Од укупно 289 изабраних званичника који су добили мандат у десет (10) 
кантоналних скупштина и који су били дужни да доставе Изјаву о имовинском 
стању у року од 30 дана од дана објаве овјере мандата у службеном гласнику, 
увидом у достављену документацију утврђено је да је Изјаву о имовинском стању 
Централној изборној комисији БиХ доставило укупно 288 изабраних званичника 
за кантоналне скупштине, док један (1) изабрани званичник није доставио исту, те 
подлијеже санкцијама на основу члана 19.10 став (1) тачка а) Изборног закона 
БиХ.  

80. Потписану Изјаву о имовинском стању Централној изборној комисији БиХ дужно 
је било да достави 514 изабраних званичника којим је престао мандат у 
мандатном сазиву 2006-2010. година, у року од 30 дана након истека мандата, на 
што је Централна изборна комисија БиХ подсјетила све органе власти у Босни и 
Херцеговини писаним путем. Након истека рока и по пријему доказа о уручењу 
обавјештења, утврђено је да oбразац Изјаве о имовинском стању Централној 
изборној комисији БиХ није доставило 67 изабраних званичника којим је престао 
мандат (мандатни сазив 2006. – 2010. година), те да исти  подлијежу санкцијама 
из члана 19.10 став (1) тачка б) Изборног закона БиХ. 

2. Посредни  избори  за  законодавне органе власти 
 
81. Надлежности Централне изборне комисије БиХ по питању посредних избора за 

законодавне органе власти прописане су чланом 2.9 став (1) тачка 6) и 9) 
Изборног закона БиХ, који одређује да Централна изборна комисија БиХ 
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потврђује и овјерава кандидатске листе и кандидате за све нивое непосредних и 
посредних избора у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним законом БиХ, 
утврђује и потврђује резултате свих непосредних и посредних избора, овјерава да 
су ти избори проведени у складу са наведеним Законом и објављује резултате 
свих непосредних и посредних избора.  

 
82. Након проведбе Општих избора у октобру 2010. године, услиједила је активност 

на избору посредних органа власти, односно за Дом народа Парламентарне 
скупштине БиХ, Дом народа Парламента Федерације БиХ и Вијеће народа 
Републике Српске. Поступак проведбе посредних избора регулисан је, осим 
одредаба Изборног закона БиХ, и Упутством о поступку проведбе посредних 
избора законодавних органа у Босни и Херцеговини51.  

 
а ) Дом народа Парламентарне скупштине БиХ 
 
83. Дом народа Парламентарне скупштине БиХ састоји се од 15 делегата, од којих су 

двије трећине из Федерације БиХ (укључујући пет Хрвата и пет Бошњака) и једна 
трећина из Републике Српске (пет Срба) (члан 9.12. Изборног закона БиХ). За 
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, укупно пет (5) делегата из реда 
српског народа из Републике Српске, бира Народна скупштина Републике Српске.  

 
84. Посредни избори за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Републике 

Српске одржани су 09.12.2010. године. Претходно је Централној изборној 
комисији БиХ поднијето те овјерено укупно осам (8) кандидатских листи са 20 
кандидата. Централна изборна комисија БиХ је провела поступак неопходних 
провјера, те је на својој сједници, одржаној 10.12.2010. донијела Одлуку о 
утврђивању резултата посредних избора, а 14.12.2010. године Одлуку о 
потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата за Дом народа 
Парламентарне скупштине БиХ из реда српског народа. 

 
85. Делегате за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Федерације БиХ 

(укупно 10 делегата - пет Хрвата и пет Бошњака) бира Дом народа Парламента 
Федерације БиХ. У вези с наведеним, Централној изборној комисији БиХ је 
поднијето и овјерено укупно 13 кандидатских листи са 40 кандидата. Посредни 
избори за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Федерације БиХ 
одржани су 31.05.2011. Након што је Централна изборна комисија БиХ провела 
поступак неопходних провјера, на својој сједници, одржаној 31.05.2011. године 
донијела је Одлуку о утврђивању резултата посредних избора, а 03.06.2011. 
године Одлуку о потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата за 
Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из реда хрватског и бошњачког 
народа. Увјерења за све делегате Дома народа Парламентарне скупштине БиХ 
уручена су 09.06.2011. године. 

 
б) Дом народа Парламента Федерације БиХ 
 
86. Дом народа Парламента Федерације БиХ чини 58 делегата, и то: 17 из реда 

бошњачког, 17 из реда хрватског, 17 из реда српског народа, те седам делегата (7) 
из реда осталих народа, које бирају скупштине кантона, при чему је Изборним 
законом БиХ прописан број делегата који се бира из сваке од десет скупштина 
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кантона. Законски рок за избор Дома народа Парламента Федерације БиХ 
прописан је чланом 10.13 Изборног закона БиХ, односно, избор делегата у Дом 
народа Парламента Федерације БиХ врши се одмах по сазивању кантоналне 
скупштине након избора за кантоналне скупштине, а најкасније мјесец дана након 
овјере избора у складу с чланом 5.29 овог закона. Резултат гласања у 
скупштинама кантона се доставља Централној изборној комисији БиХ за коначну 
расподјелу мјеста.  

 
87. Централна изборна комисија БиХ је свим скупштинама кантона дана 05.11.2010. 

године доставила релевантни подзаконски акт, односно Упутство о поступку 
проведбе посредних избора законодавних органа власти у Босни и Херцеговини, 
те је подсјетила на обавезу поштивања рока за избор делегата у Дом народа 
Парламента Федерације БиХ. С обзиром на то да већина скупштина кантона у 
горе наведеном року није извршила избор делегата у Дом народа Парламента 
Федерације БиХ, изузевши Скупштину Кантона Сарајево (која је испоштовала 
обавезу достављања кандидатских листи на потврђивање и овјеру до утврђеног 
рока), Централна изборна комисија БиХ је дана 08.12.2010. године, поново 
подсјетила све кантоналне скупштине на обавезу поштивања рока за избор 
делегата у Дом народа Парламента Федерације БиХ. Како су остале скупштине 
кантона приступиле процедури избора делегата, а скупштине Посавског кантона, 
Херцеговачко-неретванског кантона, Западнохерцеговачког кантона и Кантона 10 
исто нису учиниле, Централна изборна комисија БиХ је дана 26.01.2011. године 
наведеним скупштинама кантона доставила ургенцију по предметном питању.  
 

Табела бр.5 - Преглед поднесених и овјерених листи и кандидата за Дом народа Парламента Федерације 
БиХ 

 
 

Кантон 

 

Поднесено листи/кандидата 

 

Овјерено листи/кандидата 

  

Бошњац

и 

 

Хрват

и 

 

Срби 

 

Остали 

 

Бошњац

и 

 

Хрвати 

 

Срби 

 

Остали 

 
Унско-сански кантон 

3/5 1/3 1/2 0 3/5 1/3 1/2 0 

 
Посавски кантон 

2/4 2/7 0 0 2/4 2/7 0 0 

 
Тузлански кантон 

6/21 1/2 1/2 1/1 6/21 1/2 1/2 0 

 
Зеничко-добојски 
кантон 

6/21 3/7 1/1 0 6/21 3/7 1/1 0 

 
Босанско-подрињски 
кантон – Горажде 
 

6/9 1/1 1/1 1/1 6/9 1/1 1/1 0 

 
Средњобосански кантон 

4/11 5/13 1/1 1/1 4/11 5/13 1/1 1/1 

 
Херцеговачко-
неретвански кантон 

3/9 4/14 2/2 2/2 3/9 4/14 2/2 2/2 

 
Западнохерцеговачки 
кантон 

1/1 5/10 1/1 0 1/1 5/10 1/1 0 

 
Кантон Сарајево 

6/13 1/1 2/4 4/6 6/13 1/1 2/4 4/6 

 
Кантон 10 

1/2 3/9 2/4 0 1/2 3/9 2/4 0 
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88. Својим актом број: 06-1-07-1-5383/10 од 05.11.2010. године, Централна изборна 

комисија БиХ је свим скупштинама кантона доставила Упутство о поступку 
проведбе посредних избора законодавних органа власти у Босни и Херцеговини52 
и подсјетила на обавезу поштивања рока за избор делегата у Дом народа 
Парламента Федерације БиХ, који је прописан чланом 10.13 Изборног закона 
БиХ. 

 
89. У наставку слиједи хронолошки преглед активности по питању избора делегата за 

Дом народа Парламента Федерације БиХ у кантоналним скупштинама: 
 

 Кантон Сарајево – Посредни избори за Дом народа Парламента Федерације 
БиХ у овом кантону одржани су 10.12.2010. године. Након што је Централна 
изборна комисија БиХ провела поступак неопходних провјера, извршено је 
отклањање неправилности и недостатака на кандидатским листама; дана 
16.12.2010. године одржано је жријебање, јер су кандидатске листе за избор 
делегата из реда осталих добиле исти количник; на својим сједницама, 
одржаним 16.12.2010. године и 22.12.2010. године Централна изборна комисија 
БиХ је донијела Одлуку о утврђивању резултата. Од 11 делегата, колико 
Скупштина Кантона Сарајево бира за Дом народа Парламента Федерације БиХ, 
изабрано је 10 делегата. С обзиром на то да је један мандат делегата из реда 
српског народа остао упражњен, његово попуњавање извршено је у складу са 
одредбама члана 10.16 став (1) Изборног закона БиХ. 

 
 Зеничко - добојски кантон – Посредни избори за Дом народа Парламента 

Федерације БиХ у овом кантону одржани су 28.12.2010. године. Након што је 
Централна изборна комисија БиХ провела поступак неопходних провјера, на 
својој сједници, одржаној 04.01.2011. године, донијела је Одлуку о утврђивању 
резултата. Од осам (8) делегата, колико Скупштина Зеничко - добојског 
кантона бира за Дом народа Парламента Федерације БиХ, изабрано је шест (6) 
делегата. С обзиром на то да су по један мандат делегата из реда српског 
народа и један мандат делегата из реда осталих остали упражњени, њихово 
попуњавање извршено је у складу са одредбама члана 10.16 став (1) Изборног 
закона БиХ. 

 
 Тузлански кантон - Посредни избори за Дом народа Парламента Федерације 

БиХ у овом кантону одржани су 23.12.2010. године. Након што је Централна 
изборна комисија БиХ провела поступак неопходних провјера, одржано је 
жријебање 29.12.2010. године, јер су кандидатске листе за избор делегата из 
реда бошњачког народа добиле исти количник; на својим сједницама, 
одржаним 28.12.2010. године и 29.12.2010. године, Централна изборна 
комисија БиХ донијела је Одлуку о утврђивању резултата. Од осам (8) 
делегата, колико Скупштина Тузланског кантона бира за Дом народа 
Парламента Федерације БиХ, изабрано је шест (6) делегата. С обзиром на то да 
су два мандата делегата из реда осталих остала упражњена, њихово 
попуњавање извршено је у складу са одредбама члана 10.16 став (1) Изборног 
закона БиХ. 

 
 Унско - сански кантон - Посредни избори за Дом народа Парламента 

Федерације БиХ одржани су у овом кантону дана 27.12.2010. године. Након 
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што је Централна изборна комисија БиХ провела поступак неопходних 
провјера, на својој сједници, одржаној 04.01.2011. године,  донијела је Одлуку 
о утврђивању резултата. Од пет (5) делегата, колико Скупштина Унско-санског 
кантона бира за Дом народа Парламента Федерације БиХ, изабрано је свих пет 
(5) делегата.  

 
 Босанско - подрињски кантон - Горажде - Посредни избори за Дом народа 

Парламента Федерације БиХ одржани су у овом кантону 30.12.2010. године. 
Након што је Централна изборна комисија БиХ провела поступак неопходних 
провјера, те након што је извршено отклањање неправилности и недостатака на 
кандидатским листама, на својој сједници, одржаној 04.01.2011. године, 
Централна изборна комисија БиХ донијела је Одлуку о утврђивању резултата. 
Од три (3) делегата, колико Скупштина Босанско-подрињског кантона-Горажде  
бира за Дом народа Парламента Федерације БиХ, изабрана су сва три (3) 
делегата.  

 
 Средњобосански кантон - Посредни избори за Дом народа Парламента 

Федерације БиХ одржани су у овом кантону дана 10.01.2011. године. Након 
што је Централна изборна комисија БиХ провела поступак неопходних 
провјера,  на својој сједници, одржаној 10.02.2011. године,  донијела је Одлуку 
о утврђивању резултата. Од шест (6) делегата,  колико Скупштина 
Средњебосанског кантона бира за Дом народа Парламента Федерације БиХ, 
изабрано је свих шест (6) делегата. Све три жалбе, које су уложене током 
избора делегата из овог Кантона, Суд Босне и Херцеговине је својим 
рјешењима одбио и потврдио одлуке Централне изборне комисије БиХ. 

 
 Херцеговачко - неретвански кантон – Посредни избори за Дом народа 

Парламента Федерације БиХ у овом кантону одржани су 14.03.2011. године. 
Након што је Централна изборна комисија БиХ провела поступак неопходних 
провјера, жријебање је одржано 16.03.2011. године, јер су кандидатске листе за 
избор делегата из српског народа и осталих добиле исти количник; на својој 
сједници, одржаној 17.03.2011. године,  Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине донијела је Одлуку о утврђивању резултата. Од шест (6) делегата, 
колико Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона бира за Дом народа 
Парламента Федерације БиХ, изабрано је свих шест (6) делегата. На Oдлуку 
Централне изборне комисије БиХ о утврђивању резултата посредних избора 
уложена је једна жалба, коју је Суд БиХ својим рјешењем одбио и потврдио 
Oдлуку Централне изборне комисије БиХ.  

 
 Посавски кантон - Посредни избори за Дом народа Парламента Федерације 

БиХ одржани су дана 01.04.2011. године. Након што је Централна изборна 
комисија БиХ провела поступак неопходних провјера, на својој сједници, 
одржаној 07.04.2011. године,  донијела је Одлуку о утврђивању резултата. Од 
три (3) делегата, колико Скупштина Посавског кантона бира за Дом народа 
Парламента Федерације БиХ, изабрана су два (2) делегата. С обзиром на то да 
је један мандат делегата/изасланика из реда српског народа остао упражњен, 
његово попуњавање извршено је у складу са одредбама члана 10.16 став (1) 
Изборног закона БиХ. 

 
 Западнохерцеговачки кантон - Посредни избори за Дом народа Парламента 

Федерације БиХ одржани су 04.04.2011. године. Након што је Централна 
изборна комисија БиХ провела поступак неопходних провјера,  на својој 
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сједници, одржаној 07.04.2011. године,  донијела је Одлуку о утврђивању 
резултата. Од четири (4) делегата,  колико Скупштина Западнохерцеговачког 
кантона бира за Дом народа Парламента Федерације БиХ, изабрана су сва 
четири (4) делегата. 

 
 Кантон 10 – Посредни избори за Дом народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине одржани су у овом кантону дана 21.04.2011. године. Након што је 
Централна изборна комисија БиХ провела поступак неопходних провјера, на 
својој сједници, одржаној 22.04.2011. године,  донијела је Одлуку о утврђивању 
резултата. Од четири (4) делегата,  колико Скупштина Кантона 10 бира за Дом 
народа Парламента Федерације БиХ, изабрана су сва четири (4) делегата. 

 
90. С обзиром на то да већина скупштина кантона у законском року није извршила 

избор делегата у Дом народа Парламента Федерације БиХ, изузевши Скупштину 
Кантона Сарајево, која је испоштовала обавезу достављања кандидатских листи 
на потврђивање и овјеру до утврђеног рока, Централна изборна комисија БиХ је 
својим актом број: 06-1-07-1-5383/10 од 08.12.2010. године, поново подсјетила све 
кантоналне скупштине на обавезу поштивања рока за избор делегата у Дом 
народа Парламента Федерације БиХ и тражила да скупштине кантона у року од 24 
сата од пријема наведеног акта доставе Централној изборној комисији БиХ 
податке о томе да ли су својим актом или на други начин одредили крајњи рок за 
доставу кандидатских листи скупштини кантона за избор делегата/изасланика у 
Дом народа Парламента Федерације БиХ, те уколико нису одредили рок, 
потребно је да га одреде одмах по пријему напријед наведеног акта и доставе 
податак о истом Централној изборној комисији БиХ. 

 
91. Како су остале скупштине кантона приступиле процедури избора делегата, а 

скупштине Посавског кантона, Херцеговачко-неретванског кантона, 
Западнохерцеговачког кантона и Кантона 10 то нису учиниле, Централна изборна 
комисија БиХ је 26.01.2011. године доставила ургенцију у којој указује наведеним 
скупштинама кантона да је неопходно да што прије спроведу поступак избора 
делегата/изасланика, како би Централне изборна комисија БиХ поступила сходно 
својим надлежностима прописаним чланом 2.9 став (1) тачка 9) Изборног закона 
БиХ. 

 
92. Дана, 07.03.2011. године Централној изборној комисији БиХ је предсједавајући 

Дома народа Парламента Федерације БиХ у прошлом сазиву доставио позив за 
конституирајућу сједницу Дома народа Парламента Федерације БиХ, број: 02-02-
135/11 од  04.03.2011. године. У вези са позивом Централна изборна комисија БиХ 
је 08.03.2011. године доставила Дому народа Парламента Федерације БиХ 
обавијест, у којој подсјећа предсједавајућег Дома народа Парламента Федерације 
БиХ да се нису стекли уставом и законом прописани услови за одржавање 
конституирајуће сједнице наведеног органа. 

 
93. Дана, 10.03.2011. године Централној изборној комисији БиХ је предсједавајући 

Дома народа Парламента Федерације БиХ у прошлом сазиву доставио обавијест 
број: 02-02-135/11 од 09.03.2011. године у којој обавјештава да се конституирајућа 
сједница Дома народа Парламента Федерације БиХ, заказана за 10.03.2011. 
године,  одлаже за 17.03.2011. године. Путем медија Централна изборна комисија 
БиХ је упозната да је одржана конституирајућа сједница Дома народа Парламента 
Федерације БиХ на којој је извршен избор предсједавајућег и једног 
допредсједавајућег Дома народа Парламента Федерације БиХ, предсједника и оба 
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потпредсједника Федерације БиХ и Владе Федерације БиХ. Такође, одржана је и 
сједница Представничког дома Парламента Федерације БиХ на којој је потврђен 
избор предсједника и оба потпредсједника Федерације БиХ и Владе Федерације 
БиХ. Мандатско-имунитетска комисија Представничког дома Парламента 
Федерације БиХ је 18.03.2011. године Централној изборној комисији БиХ 
доставила Одлуку о потврђивању Одлуке о именовању премијера/предсједника, 
замјеника премијера и министара у Влади Федерације БиХ (ПД број: 01-02-160/11 
од 17.03.2011. године). Такође, на горе наведеној сједници изабрани 
потпредсједник Федерације БиХ Светозар Пударић и именовани министри из реда 
Социјалдемократске партије БиХ (Нермин Никшић, Дамир Машић, Зукан Хелез и 
Русмир Месиховић) поднијели су оставке на своје посланичке мандате. 

 
94. До 22.03.2011. године Централна изборна комисија БиХ је у вези са одржавањем 

наведених сједница и донесених одлука запримила 18 аката (приговори и 
захтјеви)  и то: на нелегалан избор Владе Федерације БиХ (6 приговора), на избор 
предсједника Федерације БиХ од стране нелегалног и нелегитимног тијела (2 
приговора), на сазивање и конституирање сједнице Дома народа Парламента 
Федерације БиХ (7 приговора), као и два (2) захтјева за изјашњење. 

 
95. На својој сједници, одржаној 24.03.2011. године, Централна изборна комисија 

БиХ је у вези са приговорима на сазивање и одржавање конституирајуће сједнице 
Дома народа Парламента Федерације БиХ донијела Oдлуку којом је утврдила да 
избори за наведени Дом нису проведени у свих десет кантона у складу са 
одредбама члана 10.13 и 10.16 Изборног закона БиХ и да нису били испуњени 
услови за његово конституисање. У вези са приговорима који су се односили на 
избор предсједника и потпредсједника Федерације БиХ Централна изборна 
комисија БиХ је донијела Oдлуку којом је утврдила да избор предсједника и 
потпредсједника Федерације БиХ није проведен у складу са Изборним законом 
БиХ и поништила избор истих.  

 
96. Дана, 28.03.2011. године Високи представник у БиХ доставио је Централној 

изборној комисији БиХ Одлуку о привременој суспензији сљедећих  одлука: 
Одлука којом се утврђује да избори за Дом народа Парламента Федерације БиХ 
нису проведени у свих десет кантона у складу са одредбама Изборног закона БиХ, 
те да нису испуњени услови за његово конституисање и Одлука којом се утврђује 
да је избор предсједника и потпредсједника Федерације БиХ извршен Одлуком 
оба дома Парламента Федерације БиХ није проведен у складу са Изборним 
законом БиХ, којом се избори поништавају. Ове одлуке  Централна изборна 
комисија БиХ је усвојила на 21. сједници, одржаној 24.03.2011. године. 
Политички директори Управног одбора Вијећа за проведбу мира (Пеаце 
Имплементатион Цоунцил - ПИЦ) састали су се у Сарајеву 29. и 30. марта 2011. 
године, а у вези са актуелном ситуацијом у Босни и Херцеговини.  У Комуникеу 
Управног одбора Вијећа за имплементацију мира, између осталог, стоји: 
„Управни одбор ПИЦ-а изразио је поштовање према раду Централне изборне 
комисије у току цјелокупног комплексног и изазовног изборног процеса.  Чланове 
Комисије треба похвалити за очување независног става и настојања да објективно 
протумаче веома комплексно изборно законодавство“.  
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Табела бр. 6 - Временски преглед избора у кантоналним скупштинама за Дом народа Парламента ФБиХ 
 

Р/Б Кантон Датум проведбе избора 
за Дом народа ПФБиХ 

Датум утврђивања 
резултата избора за 
Дом народа ПФБиХ 

1. Кантон Сарајево 10.12.2010. 16. и 22.12.2010. 
2. Тузлански кантон 23.12.2010. 28. и 29.12.2010. 
3. Унско-сански кантон 27.12.2010. 04.01.2011. 
4. Зеничко-добојски кантон 28.12.2010. 04.01.2011. 
5. Босанко-подрињски кантон-

Горажде 
30.12.2010. 04.01.2011. 

6. Средњобосански кантон 10.01.2011. 10.02.2011. 
7. Херцеговачко-неретвански кантон 14.03.2011. 17.03.2011. 
8. Посавски кантон 01.04.2011. 07.04.2011. 
9. Западнохерцеговачки кантон 04.04.2011. 07.04.2011. 
10. Кантон 10 21.04.2011. 22.04.2011. 

 
97. Након избора делегата из скупштина Посавског кантона, Западнохерцеговачког 

кантона и Кантона 10 окончан је први круг избора делегата у Дом народа 
Парламента Федерације БиХ. У првом кругу изабрано је свих 17 делегата из 
бошњачког и свих 17 делегата из реда хрватског народа. Из реда српског народа 
изабрано је 14 од 17 делегата и из реда осталих изабрана су четири (4) од седам 
(7) делегата. С обзиром на то да у првом кругу нису изабрана три (3) делегата из 
реда српског  народа и три (3) делегата из реда осталих, сходно члану 10.16 
Изборног закона БиХ Централна изборна комисија БиХ је на својој сједници, 
одржаној 26.04.2011. године, извршила прерасподјелу мјеста неизабраним 
кандидатима, који су имали највиши количник на свим листама које се 
кандидирају за одговарајући конститутивни народ или за групу осталих у свим 
кантонима. На Одлуку Централне изборне комисије БиХ о утврђивању резултата 
посредних избора и поновној расподјели мјеста која се нису могла попунити из 
кантона по завршеном првом кругу избора у Дом народа Парламента Федерације 
БиХ Суду БиХ уложене су три жалбе. Суд БиХ је својим рјешењима одбио све 
три жалбе и потврдио Oдлуку Централне изборне комисије БиХ.  

 
98. На својој 31. сједници, одржаној 06.05.2011. године, Централна изборна комисија 

БиХ је донијела Одлуку о потврђивању резултата посредних избора и додјели 
мандата за Дом народа Парламента Федерације БиХ53. Увјерења за све изабране  
делегате Дома народа Парламента Федерације БиХ послана су поштом 09.05.2011. 
године. Тек потврђивањем и објавом изборних резултата и додјелом мандата 
делегатима Дома народа Парламента Федерације БиХ, били су стечени услови за 
конституисање Дома народа Парламента Федерације БиХ.  

 
ц) Вијеће народа Републике Српске  
 
99. Поглављем 11.А Изборног закона БиХ прописан је избор чланова Вијећа народа 

Републике Српске, које се састоји од 28 делегата, и то осам (8) из реда 
бошњачког, осам (8) из реда српског, осам (8) из реда хрватског народа и четири 
(4) из реда осталих. Чланове Вијећа народа Републике Српске бира одговарајући 
клуб посланика у Народној скупштини Републике Српске. Избор делегата у 
Вијеће народа Републике Српске одржава се чим се сазове Народна скупштина 
Републике Српске, а најкасније мјесец дана након потврде резултата у складу с 
чланом 5.29 Изборног закона БиХ. 

 

                                                
53 „Службени гласник БиХ“, бр. 34/11 
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Табела бр.7 - Преглед поднесених и овјерених листи и кандидата за Вијеће народа РС 
 

Бошњаци Хрвати Срби Остали 

3/18 5/17 13/34 2/5 

  
100. Посредни избори за Вијеће народа Републике Српске одржани су у Народној 

скупштини Републике Српске дана 09.12.2010.године. Након што је Централна 
изборна комисија БиХ провела поступак неопходних провјера, на својој сједници, 
одржаној 10.12.2010. године, донијела је Одлуку о утврђивању резултата 
посредних избора, а 14.12.2010. године Одлуку о потврђивању резултата 
посредних избора и додјели мандата за Вијеће народа Републике Српске. 
Увјерења за све изабране делегате Вијећа народа Републике Српске уручена су 
23.12.2010. године. 

3. Остале активности 
3.1. Финансијске активности 
 
101. Централна изборна комисија БиХ у периоду јануар - децембар 2011. године из 

области финансијских активности је обављала редовне радње: вођење пословних 
књига, алокацију финансијских средстава из редовног буџета и Програма посебне 
намјене за: конференцију Општи избори 2010. године - Изазови и перспективе; 
провођење пријевремених избора 2011. године у општинама - Бихаћ, Србац, 
Шековићи, Оџак/Вукосавље Калесија/Осмаци, Вогошћа, Сребреник, 
Орашје/Доњи Жабар; Мркоњић Град; Илиџа; Сански Мост и Травник; 
надоградњу Јединственог изборног информационог система БиХ -  ЈИИС БиХ; 
праћење извршења буџета; вођење благајничког пословања; обрачуни и исплате 
плата и накнада; израде извјештаја надлежним органима пореске управе 
(спецификације обрачуна пореза и доприноса, МОП, ГОП и ГИП 1022 обрасци, 
фондовима – М4 образац за ПИО/МИО ФБиХ и ПИО РС, Централној изборној 
комисији БиХ и сл.). 

 
 
Табела бр.8 – Структура реализованих налога у 2011. години 
 

  
Налози  
за 
књижење 

 
Рачуни/ 
Фактуре 

 
Извјештај 
о 
плаћеним 
фактурам
а 

 
Налози 
за плаће 

 
Пријаве 
Добављ. 
/спољних 
сарадника 

 
Уговори 
о дјелу 

 
 
Комисиј
е 

 
Редовна  

115 473 115 115 23 11 15 

 
Пријевремени  
избори 2011 (Бихаћ, 
Србац, 
Шековићи,Оџак/Ву
косавље,Калесија/О
смаци,Вогошћа,Сре
бреник, 
Орашје/Доњи 
Жабар)  

8 12 12 12 7 13 _ 

 
Пријевремени 
избори Мркоњић 
град 

4 7 4 4 3 3 _ 

 
Пријевремени 
избори Илиџа и 
Сански мост 

6 8 6 6 2 6 _ 



35 
 

 

 
Пријевремени 
избори Травник 

3 7 3 3 _ 6 _ 

Општи избори 2010 
Изазови и 
перспективе 

7 13 7 7 4 7 _ 

Јединствени 
изборни 
информациони 
систем 

2 2 2 2 3 - - 

 
102. Централна изборна комисија БиХ је реализовала и друге значајне послове, како 

слиједи: 
 

 израда Завршног рачуна и извршење буџета за 2010. годину у складу са 
Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. 
годину54, 

 завршне радње инвентарисања на дан 31.12.2010. године; 
 динамички план расхода по мјесецима у 2011. години, 
 намјенска структура Програма посебних намјена – Пријевремени избори 2011. 

године, 
 намјенска структура Програма посебних намјена – Јединствен изборни 

информациони систем БиХ – ЈИИС БиХ, 
 намјенска структура Програма посебних намјена – Пријевремени избори 

Мркоњић Град, 
 намјенска структура Програма посебних намјена – Пријевремени избори Илиџа 

и Сански Мост,  
 намјенска структура Програма посебних намјена – Пријевремени избори 

Травник, 
 намјенска структура Програма посебних намјена – Општи избори 2010. – 

Изазови и перспективе. 
 

103. Израда обавезујућих аката по Инструкцијама Министарства финансија и трезора и 
Oдлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза 
БиХ, како слиједи: 

 
 извјештај о извршењу буџета за период I-III 2011. године,  
 извјештај о извршењу буџета за период IV- VII 2011. године и  
 извјештај о извршењу буџета за период VII- IX 2011. године. 

 
104. Израда табела приоритета Документа оквирног буџета за период 2012. - 2014. 

годину у складу са Инструкцијом за буџетске кориснике број 1. од 31.01.2011. 
године. 
 

105. Израда и достава Министарству финансија и трезора БиХ проjекције буџета 
Централне изборне комисије БиХ за 2012. годину, захтјев за додјелу средстава из 
буџета за 2012. годину у складу са Инструкцијом за буџетске кориснике 
Министарства финансија и трезора БиХ број 2. од 08.07.2011. године. 

 
106. Праћење финансирања и трошења средстава са програма посебне намјене - 

Општи избори 2010. године - Изазови и перспецтиве. 

                                                
54 “Службени гласник БиХ”, бр. 103/09 
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107. Израда бужета за одржавање пријевремених избора 2011., захтјев за дозначавање 

средстава као и праћење финансирања и трошења средстава са Програма посебне 
намјене - Пријевремени избори 2011. године. 

 
108. Израда буџета за одржавање пријевремених избора Мркоњић Град, захтјев за 

дозначавање средстава као и праћење финансирања и трошења средстава са 
Програма посебне намјене - Пријевремени избори Мркоњић Град. 

109. Израда буџета за одржавање пријевремених избора Илиџа и Сански Мост, захтјев 
за дозначавање средстава као и праћење финансирања и трошења средстава са 
Програма посебне намјене - Пријевремени избори Илиџа и Сански Мост. 

 
110. Израда буџета за одржавање пријевремених избора Травник, захтјев за 

дозначавање средстава као и праћење финансирања и трошења средстава са 
Програма посебне намјене -Пријевремени избори Травник. 

 
111. Праћење и извјештавање о приходима институција Босне и Херцеговине из 

надлежности Централне изборне комисије БиХ у складу са Процедурама 
остваривања прихода, што укључује износе изречених новчаних казни, 
наплаћених казни по Изборном закону БиХ, Закону о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ, Закона о финансирању политичких странака, приходе 
од СМС услуга, те приходе од такси за учешће на изборима по Правилнику о 
пријави и овјери политичке странке, независног кандидата, коалиција и листе 
независних кадидата за учешће на непосредним изборима и поступак овјере 
кандидата за попуну гарантираних мандата за припаднике националних мањина55.  

 
3.2.  Логистичке и оперативне активности 
 
A) Логистичке активности 
 
112. Централна изборна комисија БиХ у периоду јануар - децембар 2011. године је 

реализовала значајне логистичке послове и специфичне набавке за потребе 
одржавања пријевремених избора за начелнике општина: Бихаћ, Србац, Вогошћа, 
Оџак/Вукосавље, Сребреник, Калесија/Осмаци, Шековићи, Орашје/Доњи Жабар, 
Мркоњић Град, Илиџа, Сански Мост и Травник, као и за остале активности 
прописане Изборним законом БиХ и Правилником о унутрашњој организацији 
Секретаријата Централне изборне комисије БиХ.  

 
113. Све активности набавке средстава и услуга из оперативног буџета и  Програма 

посебне намјене усмјерене на провођење пријевремених избора и надоградњу 
Јединственог изборног информациони систем БиХ - ЈИИС БиХ, реализоване су 
рационално уз поштивање начела ефикасности, ефективности и економичности, 
те поштивању законске регулативе и прописа који су неопходни за пословање 
државних институција: 

 
 Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине56, 
 Упутство о примјени закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине57, 
 Закон о правобранилаштву Босне и Херцеговине58, 

                                                
55 „Службени гласник БиХ“, бр. 37/08 и 47/08 
56 “Службени гласник БиХ”, бр. 49/04, 19/05 и 52/05, 8/06,24/06, 70/06, 12/09 и 60/10 
57 “Службени гласник БиХ”, бр. 03/05 и 12/09 
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 Интерни Правилник о процедурама и поступцима набавке роба, услуга и 
радова, стварања и уноса обавеза преко ИСФУ у Главну књигу трезора број: 
01-02-779/05 од 24.03.2005. године и 

 Правилник о поступку директног споразума број: 01-02-2-2158/06 од 
05.10.2006. године. 

 
114. Са Агенцијом за јавне набавке и Правобранилаштвом Босне и Херцеговине, као 

контролним и координационим органима за област јавних набавки, стално је 
контактирано, размјењивана је писана комуникација и праћена реализација 
законских одредаба којима се регулише област јавних набавки. Све остварене 
набавке и проведени поступци квалитетно су документовани уз прибављање и 
евидентирање потребних мишљења, сагласности, комисијских записника и друге 
потребне документације. Поступак набавке чија је вриједност била процијењена 
на износ већи од 6.000,00 КМ проводиле су Комисије за јавне набавке које су 
именоване Одлуком Централне изборне комисије БиХ (рад ових  Комисија је 
регулисан Правилником о раду комисије за јавне набавке број: 01-02-1367/05).  

 
115.  На основу Одлука Централне изборне комисије БиХ извршене су набавке опреме, 

те остале набавке роба и услуга како слиједи: 
 

 материјала (два ЛОТ-а) – конкурентски поступак, 
 хардверске надоградње за сервере - отворени поступак, 
 апликативног софтвера (ЈИИС) отворени поступак, 
 микрософт лиценце - преговарачки поступак (ЈИИС), 
 горива - конкурентски поступак, 
 услуга регистрације и осигурања возила - конкурентски поступак, 
 набавка ВМWаре лиценци - конкурентски поступак, 
 услуге интернета - конкурентски поступак, 
 услуге оглашавања и медија (три ЛОТ-а) отворени поступак, 
 угоститељске услуге - конкурентски поступак, 
 услуге лекторисања - конкурентски поступак, 
 услуге издавања авио-карата - конкурентски поступак и 
 услуге сервисирања и текућег одржавања опреме (четири ЛОТ-а) отворени 

поступак. 
 
 Б) Оперативне активности 
 
116. Редовне активности Централне изборне комисије БиХ су и персонални послови и 

запошљавање државних службеника и запосленика, односно обрада података за 
све службенике и запосленике који су били запослени у претходној години у 
Централној изборној комисији БиХ (број радних сати проведених на послу; број 
сати проведних на боловању, годишњем одмору, породиљском одсуству итд; 
преглед плаћених доприноса  и пореза из плате и на плату). Персонални послови у 
2011. години су се реализовали кроз сљедеће активности: 
 
 припрема података за годишњи извјештај М4 за претходну годину и предаја 

истог у Завод за пензијско - инвалидско осигурање, 
 континуирана пријава нових запосленика и државних службеника током цијеле 

године на пензијско - инвалидско и здравствено осигурање, слање упита и 
одговора на упите Агенцији за државну службу БиХ, достављње одјелу за 

                                                                                                                                                   
58 “Службени гласник БиХ”, бр. 8/02, 10/02,  44/04 и 102/09 
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МФП података о запосленим и све промјене које су значајне за обрачун плате, 
као и  припремање збирних радних листа из свих одсјека ради обрачуна плаћа, 

 ангажовање у више различитих комисија, које су извршиле потребна 
тестирања, обавиле разговоре са кандидатима и направиле приједлоге за 
селекцију одговарајућег особља за поједине позиције које су достављене 
Генералном секретару и Централној изборној комисији БиХ, 

 извршена је и комплетна процедура запошљавања и попуна радног мјеста на 
неодређено вријеме, 

 послови  на изради одговарајућих рјешења и писаних обавијести  кандидатима 
(израда одлука о пријему у радни однос и уговора о раду за запосленике, 
израда рјешења о потврђивању постављења, о разврставању радног мјеста у 
платне разреде и о висини плаће, за годишње одморе, за плаћена одсуства, за 
накнаду за превоз, за друге накнаде, о прековременом раду, стимулацији, 
потврде о радном искуству, обавјештавање кандидата који нису прошли на 
тестирању), израда уговора о дјелу,  

 редовне мјесечне активности везане за обрачун плаћа и комплетирање збирних 
радних листа за све секторе и одсјеке унутар њих, Службу за ревизију 
финансирања политичких странака и чланове Централне изборне комисије 
БиХ. 

117. У табели у наставку презентирана је структура различитих кадровских позиција и 
хронолошка листа активности за запошљавање у току 2011. године: 

 

Табела бр.9 - Структура запослених у Централној изборној комисији БиХ у 2011. години 

Запослени на неодређено вријеме 

Р/Б Назив позиције Датум запослења Број 
извршилаца 

1 
Шеф одсјека за информативно-комуникацијске 

технологије, 
Држани службеник 

19.12.2011. године 1 

Запослени на одређено вријеме 
Р/Б Назив позиције Датум запослења Број 

извршилаца 

1   Стручни савјетник за правне послове 04.07.2011. године        
до 04.10.2011. године 1 

2   Приправник 01.02.2011. године 
01.08.2011. године 2 

3   Волонтер 01.08.2011. године 1 

Интерни оглас и премјештај 
Р/Б Назив позиције Датум распореда Број 

извршилаца 
1   Референт за административне послове,  запосленик 01.03.2011. године 1 

2   Самостални рачуновођа, државни службеник 01.10.2011. године 1 

 
 
3.3. Информатичко - техничка подршка раду Централне изборне комисије БиХ 
 
118. Имајући у виду чињеницу да је Централна изборна комисија БиХ конципирана 

као институција којој је неопходно обезбједити логистичку подршку свих 
организационих јединица, а посебно има потребу за информационо - техничком 
подршком, Централна изборна комисија БиХ настоји да стално надограђује 
информациони систем квалитетнијим рјешењима, у циљу формирања што 
ажурнијег ЦБС и ефикасније припреме и провођење избора, као и активности 
објављивања резултата избора. С обзиром на то да 2011. година није била 
изборна, Централна изборна комисија БиХ настојала је да афирмише све потребне 
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апликације које ће допринијети још квалитетнијем вођењу свих потребних 
информација и података, како би се Локални избори 2012. године дочекали што 
спремније. 

 
119. Кључне активности односиле су се на: системску администрацију, развој 

апликација, развој и одржавање vеб-странице, графичку обраду података, анализу 
података, ажурирање Централног бирачког списка и израду Централног бирачког 
списка, анализу и тестирање апликација “Јединственог изборног информационог 
система БиХ – ЈИИС БиХ” и миграцију база података и апликација на нови СQЛ 
сервер. Поред наведених сталних активности мрежног тима у 2011. години 
појавила се потреба за одређеним додатним активностима, као што су: 

 
 планирање, припрема, изведба и техничка помоћ Главном центру за бројање на 

свим пријевременим изборима у 2011. години; 
 израда статистика посјећености за vеб-страницу www.избори.ба; 
 хардверска надоградња бладе меморија и  FLEX 10 интерконекције; 
 техничка подршка општинским изборним комисијама (ОИК) (конфигурације 

опреме за приступ маил серверу и базама у Централне изборне комисије БиХ); 
 планирање и надоградња оперативних система и МС Оффиса ;  
 припрема и израда техничке документације за тендере;  
 учествовање у планирању набавке хардvера за потребе Централне изборне 

комисије БиХ (Упдате хардвер-а за сервере); 
 припрема и израда интерних прописа;  
 кореспонденција и разговори са разним пружаоцима техничких-сервисних 

услуга Централној изборној комисији БиХ; 
 израда Извјештаја о утрошку телефонских позива за Централну изборну 

комисију БиХ; 
 продужење трајања лиценци;  
 надзор улаза и излаза упослених у Централну изборну комисију БиХ; 
 инсталација, имплементација и конфигурација новог Фиреwалл система за МС 

Форефронт ТМГ 2010 (у оквиру ове имплементације уочена је 
некомпатибилност овог сервера са ОС МС Wиндоwс 2008 Р2 и покренут је 
случај са фирмом Мицрософт да би се то ријешило); 

 планирање и имплементација преласка на нове верзије Мицрософт серверских 
ОС и СQЛ сервера и миграција комплетних података (Active Directory, 
Exchange, File server, SQL, IIS) у сарадњи са фирмом QSS (пројекат набавке 
новог хардвера из 2010 и имплементације новог система); 

 успостављање техничке стране Backup система са HP Data Protector софтвером 
за подршку корисничких маилова (Exchange IS и Single mailbox), података 
(подаци одсјека и персонални), база података (апликације за одсјеке, 
апликација за изборе, сталне базе) у сарадњи са фирмама HP и QSS(системска 
техничка подршка); 

 успостава система за мрежно скенирање преко Xerox копир уређаја и подизање 
за то неопходног MS FTP кластер сервиса; 

 учествовање у едукацији корисника у кориштењу мрежног система скенирања 
заједно са цијелим мрежним тимом; 
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 припрема за инсталацију и имплементацију надоградње хардвера за HP блеид 
сервере: 
- упдате firmware-а и ИЛО софтвера на серверима, 
- прикупљање дијагностичких података, 
- планирање имплементације. 

I.   Развој апликација 
 
120. У 2011. години извршена је конфигурација и адаптација апликација за: 

регистрацију избора, рјешавање захтјева унутар институције, давање и одбијање 
личних података бирача, обраду закључака са сједница Централне изборне 
комисије БиХ, ByMail, како слиједи: 

 
a) Апликација за евидентирање ИКТ подршке раду Централне изборне комисије БиХ 

 
Апликација служи за евидентирање свих захтјева за интервенције (радње) од 
стране запосленика Централне изборне комисије БиХ, разврстаних по типу и 
врсти. 

 
Слика бр.1 – Портал ИКТ подршке 
 

 
 

б) Апликација за евидентирање личних података чије је тестирање у току, те се очекује 
примјена исте у фебруару 2012. године 

 
Слика бр.2 - Апликација за давање и одбијање личних података 

 

 
 
в) Апликација “Conclusion AML” служи за обраду закључака са сједница Централне 

изборне комисије БиХ са јасно дефинисаним садржајем који се односи на: 
 нумерисање закључака по сједници (основни и најважнији захтјев), 
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 поставке апликације  на серверима односно, приликом замјене рачунара неће 
постојати ништа што треба пренијети тј., комплетна база готових закључака  
(тј. филе-ова) ће се уплоадовати на сервер,  

 принтање  извјештаја по одређеним категоријама. 
 
Слика бр. 3 – База закључака са сједница 

     
 
 
г)  Апликације ByMail 

 
ByMail апликација се користи за дефинисање и ажурирање  Централног бирачког 
списка, са могућношћу прегледа пописа, прегледа резултата и нове претраге. 

 
Слика бр.4 – Апликација ByMail 
 

 
 
Поред наведених активности извршени су сљедећи послови и задаци: 

 израђен је Пројектни задатак за израду апликације за израду акредитације 
изборних посматрача, 

 извршено је постављање тестне изборне апликације као и апликације за објаву 
изборних резултата и учешће у провођењу тестних избора, 

 извршена је дорада апликација за вођење изречених санкција по основу Закона 
о финансирању политичких субјеката, Изборног закона БиХ  и Закона о сукобу 
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интереса у институцијама власти БиХ које се односе на доградњу појединих 
функција.  

II. Развој и одржавање vеб-странице 
 

121.  Активности на vеб страници Централне изборне комисије БиХ током 2011. 
године односиле су се на сљедеће: 

 
 Имовински картони за 2010. годину (крај мандата) - Објава имовинских 

картона за 2010. годину – крај мандата за све нивое власти   
 Пријевремени избори - Поставка и интеграција апликације за резултате 

        
 Ажурирање ЦБС-а - Мјесечно ажурирање Централног бирачког списка и 

његово прилагођавање vеб-модулу и модулу за претрагу бирача. 
 

 Премјештање vеб-странице Централне изборне комисије БиХ на други сервер 
(ИИС 7) - У 2011. години vеб-портал Централне изборне комисије БиХ је 
премјештен на нови сервер, као и на нови IIS 7 (internet information server 7); 
Прилагођавање/подешавање vеб-странице новом серверу. 

 
 Нови SQL сервер за vеб-страницу Централне изборне комисије БиХ - 

Интеграција старих база на нови сqл сервер (MSSQL 2008 R2); Архивирање 
база (оне које нису активне). 

 
III. Анализа, тестирање апликација Јединственог изборног информационог 

система БиХ – ЈИИС БиХ и аналитички послови 
 

122. Централна изборна комисија БиХ је у 2011. години провела симулацију 
предстојећих избора, уз провођење свих корака апликација (дебагирање и 
логовање грешака). Извршено је тестирање свих фаза за Локалне изборе, који 
предстоје у 2012. години, и то: модули за генерисање образаца и гласачких 
листића, модула за унос и обраду кандидатских листи, модула за Главни центар за 
бројање и модула за унос изборних резултата. Симулација је извршена два пута: 

 
 тестирање I, II и III фазе ЈИИС БиХ, за формирање базе за пријевремене изборе,  
 тестирање I, II и III фазе ЈИИС БиХ, финална за идентификовање пропуста и 

дисфункционалности соурс кода. 
 
123. У тестирањe апликације ЈИИС БиХ била је укључена већина особља 

Секретаријата Централне изборне комисије БиХ, при чему је циљ тестирања био 
потпуније упознавање корисника са апликацијом, као и уочавање евентуалних 
недостатака у функционалности апликације. По окончању тестирања сваког од 
модула документовали су се уочени недостаци, како би исти били искориштени у 
предстојећој фази надоградње апликације ЈИИС БиХ. Апликација је тестирана на 
реалним, насумично одабраним подацима, у стварном окружењу, како би се што 
вјерније предочила ситуација проведбе локалних избора. По питању тестирања 
апликације за унос и обраду изборних резултата, значајно је напоменути да су у 
тестирању учествовали и чланови општинске изборне администрације, односно 
симулиран је први унос изборних резултата на изборни дан од стране локалне 
администрације. Од стране особља Секретаријата Централне изборне комисије 
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БиХ вршено је праћење и контрола тока уноса података од стране општинских 
изборних комисија, те је унијет и исконтролисан други унос. 
 

124. Уочени недостаци у апликацији ће, између осталога, бити предмет надоградње 
апликације ЈИИС БиХ, у оквиру пројекта који је предвиђен да буде окончан до 
краја априла 2012. године. Послови из области анализе изборног процеса укључили су 
сљедеће активности: 

 
 унос података у тестну базу ЈИИС БиХ, 
 анализирање података  из пописа  1991. године, те формирање консолидоване 

базе. У склопу овог посла преузета је изворна табела, те је упоређена са 
табелом која се користила за апликацију гласања изван БиХ, 

 анализирање података гласача путем поште (рад на апликацији), 
 анализа и провјера апликација за пријевремене изборе, 
 формирање евиденције о приступу личним подацима и одговарајуће 

апликације, 
 евиденција особа које су регистроване поштом од 2002 до 2010 (трајна 

активност), 
 за потребе трајне архиве, сачињене су електронске евиденције - Табеле 

регистрованих особа за  гласање изван Босне и Херцеговине за изборе 2002., 
2004. и 2006. године. У оквиру табела се налазе и табеле особа којима је 
одбијено право гласа услијед недостатка докумената. Због различитог формата 
урађено је обједињавање и филтрирање података који се налазе на SQL 
северима, 

 анализирање процеса штампања гласачких листића. 
 
3.4.  Имплементација изборних резултата 
 
125.  По питању аспекта рада који се односи на имплементацију изборних резултата, у 

2011. години Централна изборна комисија БиХ је обрадила укупно 232 предмета, 
а који су се односили на упите странака у вези са имплементацијом изборних 
резултата, захтјеве за тумачење или појашњење, захтјеве за утврђивање престанка 
мандата изабраним члановима органа власти прије истека времена на које су 
изабрани, одбијање мандата, израду увјерења о додјели мандата, те остале акте 
упућене Централној изборној комисији БиХ, а који се односе на предметну 
област. Највећи дио активности у овом сегменту односио се на утврђивање 
престанка мандата изабраним члановима органа власти прије истека времена на 
које су изабрани. У 2011. години покренута су укупно 172 управна поступка по 
питању утврђивања престанка мандата и додјеле мандата сљедећем кандидату. 
Сви захтјеви су благовремено и у законском року реализирани, односно 
покренути, при чему обрада наведеног захтјева подразумијева детаљну провјеру и 
процесуирање података кроз службене евиденције (функције, чланство у ОИК-у, 
бирачко право, мандати, кандидатура, санкције, и сл.) и припрему приједлога акта 
о утврђивању престанка мандата и додјели мандата сљедећем квалифицираном 
кандидату за сједницу Централне изборне комисије БиХ. 

 
126. У складу са описаном процедуром и одредбама члана 1.10 Изборног закона БиХ, 

Централна изборна комисија БиХ је припремила укупно 172 одлуке о утврђивању 
престанка мандата за изабране званичнике, и додјели замјенских мандата; од 
наведеног, укупно 148 се односи на захтјеве за утврђивање престанка мандата, а 
укупно 24 случаја су се односила на одбијање додијељеног мандата. У вези с 
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наведеним, по окончању процедуре утврђивања престанка мандата и по 
правоснажности Oдлуке о престанку и додјели мандата сљедећем кандидату, 
издато је укупно 154 увјерења о додјели мандата, при чему је цјелокупна 
кореспонденција у наведеним поступцима укључила сачињавање и доставу 
укупно 1.032 пропратна акта, а који су упућени изабраним/именованим 
званичницима, те органима власти у БиХ. Од 172 покренута управна поступка, 
окончанa су 154 поступка, док је 18 у поступку рјешавања. У складу са чланом 2.9 
став (1) тачка 10. Изборног закона БиХ припремљено је и издато укупно 15 
увјерења за делегате Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, те 58 увјерења 
за делегате Дома народа Парламента Федерације БиХ. Такође, за пријевремене 
изборе за начелнике општина у 2011. години, Централна изборна комисија БиХ је 
донијела 12 одлука о утврђивању престанка мандата, те 12 увјерења о додјели 
мандата, као и 24 пропратна акта.  

 
127. У доље наведеном табеларном приказу представљени су утврђени престанци 

мандата и утврђени престанци мандата по разлозима за 2011. годину. 
 
Табела бр.10 -  Утврђени престанци мандата у 2011. години59 
 

Р/Б Назив тијела власти 
Број  утврђених 

престанака 
мандата 

1 Заступнички дом Парламентарне скупштине БиХ 1 
2 Дом народа Парламентарне скупштине БиХ - 
3 Заступнички дом Парламента Федерације БиХ 6 
4 Дом народа Парламента Федерације БиХ 7 
5 Народна скупштина РС 3 
6 Кантон 1 / Унско-сански кантон - 
7 Кантон 2 / Посавски кантон 8 
8 Кантон 3 / Тузлански кантон 1 
9 Кантон 4 / Зеничко-добојски кантон 6 
10 Кантон 5 /Босанско-подрињски кантон-Горажде 3 
11 Кантон 6 / Средњобосански кантона 3 
12 Кантон 7 / Херцеговачко-неретвански кантон  1 
13 Кантон 8 / Западнохерцеговачки кантон             12 
14 Кантон 9 / Кантон Сарајево  3 
15 Кантон 10                3 

16 Општинска вијећа/скупштине општина сазив 2008.- 
2012.год.            129 

 Укупно            172 

 
Табела бр.11 - Утврђени престанци мандата по разлозима у 2011. години60 
 

Р/Б Разлог престанка мандата 
Број 

донесених 
одлука 

1. Одбијени мандати 24 

2. Оставке због  неспојивости по члану 1.8 Изборног закона 
БиХ 33 

3. Престанак мандата због сукоба инетреса 20 

4. Двије неспојиве законодавне функције 25 

                                                
59 У укупан број укључени су и подаци за Скупштину Брчко Дистрикта БиХ, Градско вијеће Града Мостара, 

Скупштину Града Бање Лука и Градско вијеће Града Сарајева 
60 У укупан број укључени су и подаци за Скупштину Брчко Дистрикта БиХ, Градско вијеће Града Мостара, 

Скупштину Града Бање Лука и Градско вијеће Града Сарајева 
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5. Лични разлози 44 

6. Смрт 11 

7. Промјена пребивалишта   1 

8. Оставка због запослења у државној служби   2 

9. Радне или породичне обавезе   1 

10. Неспојивост на основу локалних прописа   1 

11. Здравствени разлози   2 

12. Остало   8 

  Укупно 172 

 
4. Закључна разматрања 

 
128. Централна изборна комисија БиХ је и у 2011. години значајан дио својих 

активности посветила активностима на измјенама и допунама Изборног закона 
БиХ, те на припреми и провођењу пријевремених избора за начелнике општина, 
провођење посредних избора за законодавне органе власти и провођењe избора за 
органе локалне самоуправе. 

129. Примјеном закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ обављани су 
и редовни послови из надлежности Централне изборне комисије БиХ, као што су: 
нормативна дјелатност, заштита изборног права кроз поступке утврђивања 
кршења одредаба Изборног закона БиХ од стране чланова бирачких одбора 
ангажованих на Општим изборима 2010. године, поступке у вези са избором и 
разрјешењем чланова општинских изборних комисија, поступке утврђивања 
кршења одредаба Изборног закона БиХ од стране изабраних чланова органа 
власти због недостављања Изјаве о имовинском стању након престанка мандата, 
поступке  поводом жалби, тужби и апелација уложених на одлуке Централне 
изборне комисије БиХ, Апелационом одјелу Суда Босне и Херцеговине, Уставном 
суду Босне и Херцеговине и другим судовима, уз давање стручних тумачења и 
мишљења о изборном процесу и стална писана кореспонденција са другим 
органима и институцијама у Босни и Херцеговини. 

130. Рад Централне изборне комисије БиХ по жалбама и приговорима може да се 
оцјени као изразито правилан и законит, јер од укупног броја изјављених жалби 
Суду БиХ (159), Суд је 97,49% одлука Централне изборне комисије БиХ 
потврдио. По одлукама Централне изборне комисије БиХ којом је изречена 
новчана казна члану бирачког одбора на Општим изборима 2010. године, 155 
особа је уплатило новчану казну. У предметима у којима санкционисане особе 
нису поступиле по одлуци Централне изборне комисије БиХ, тј. нису извршиле 
уплату новчане казне, наплата новчане казне ће се извршити принудним путем, у 
складу са одредбама Закона о извршном поступку Босне и Херцеговине. 

 
131. У 2011. години проведени су пријевремени избори у 12 општина за начелнике 

општина, у складу са чланом 14.3 став (3) Изборног закона БиХ, у року од 90 дана 
од дана престанка мандата актуелног начелника општине (односно од дана одлуке 
о престанку мандата актуелном начелнику), а на начин и према поступку 
утврђеном Изборним законом БиХ за проведбу редовних избора. Након проведбе 
Општих избора у октобру 2010. године, у 2011. години услиједила је активност на 
избору посредних органа власти, односно за Дом народа Парламентарне 
скупштине БиХ, Дом народа Парламента Федерације БиХ и Вијеће народа 
Републике Српске. Поступак проведбе посредних избора регулисан је, осим 
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одредаба Изборног закона БиХ, и Упутством о поступку проведбе посредних 
избора законодавних органа у Босни и Херцеговини.  

 
132. Посебан сегмент анализе представља провођење посредних избора за законодавне 

органе власти у Босни и Херцеговини  који је био настављен и у 2011. години, а у 
вези је са суспендованом Одлуком Централне изборне комисије БиХ од стране 
Високог представника у Босни и Херцеговини. У вези са горе наведеним можемо 
констатовати сљедеће, да је: 
 
 Централна изборна комисије БиХ благовремено указала на обавезу поштовања 

рока за избор делегата у Дома народа Парламента Федерације БиХ, а што 
потврђују акти које је упутила скупштинама кантона: 05.11.2010. године, 
08.12.2010. године, 26.01.2011. године и 28.03.2011. године; 

 Ни једна кантонална скупштина није испоштовала законски рок за 
конституисање и доставу кандидатских листи на овјеру и потврду као и 
резултате гласања на утврђивање и потврђивање; 

 Све жалбе, које су изјављене на одлуке Централна изборна комисије БиХ, су 
одбијене рјешењима Суда БиХ; 

 Изборним законом БиХ нису регулисане санкције за кршење рокова у вези са 
конституисањем  тијела власти у Босни и Херцеговини. 

 
133. Током 2011. године, Централна изборна комисија БиХ је, у складу са 

Јединственом методологијом и вођењем евиденције Централног бирачког списка, 
вршила редовну координацију са Агенцијом за идентификационе документе, 
евиденцију и размјену података – ИДДЕЕА везану за што квалитетније 
ажурирање Централног бирачког списка. У оквиру својих активности изградње 
информационе инфраструктуре, Централна изборна комисија БиХ је наставила 
процес надоградње Јединственог изборног информационог система БиХ – ЈИИС 
БиХ уз адекватно тестирање, тако да ће уочени недостаци бити предмет 
надоградње ЈИИС БиХ у оквиру пројекта који је предвиђен да буде завршен до 
краја 2012. године.  
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II ДИО  

 

    
 
 

ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О 
СУКОБУ ИНТЕРЕСА У 
ИНСТИТУЦИЈАМА 
ВЛАСТИ      БиХ               
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1. Увод 
 

134. Чланом 17. став (1) тачка е) Закона о сукобу интереса у институцијама власти 
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Закон о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ) прописано је да Централна изборна комисија Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: Централна изборна комисија БиХ) подноси 
годишњи извјештај о свом раду Парламентарној скупштини Босне и 
Херцеговине, Предсједништву Босне и Херцеговине и јавности. 

 
135. Извјештај се односи на рад Централне изборне комисије БиХ у периоду од 

1.1.2011. до 31.12.2011. године. Осим дијела који се односи на провођење закона, 
извјештајем су обухваћене и активности и послови који су у уској вези с 
одредбама Закона о сукобу интереса. 

 
136. Централна изборна комисија БиХ је, на 17. сједници, одржаној 12.04. 2012. године, 

размотрила и усвојила Годишњи извјештај о примјени Закона о сукобу интереса, 
који се доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине и 
Предсједништву Босне и Херцеговине на разматрање и усвајање. 

2. Правни оквир 
 

137. Сукоб интереса у Босни и Херцеговини прописан је61: 
 
а) Законом о сукобу интереса у институцијама власти БиХ 
б) Законом о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине  
в) Законом о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине  
г) Правилима о вођењу поступка из области Закона о сукобу интереса 
д) Правилником о начину вођења регистра  
 

138. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Централне изборне 
комисије БиХ, број 04-03/03 од 28.1.2003. године, основан је Одсјек за примјену 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, у оквиру којег се 
извршавају послови који се тичу сукоба интереса. 

139. Од средине 2008. године Централна изборна комисија БиХ надлежна је за 
провођење наведених закона, као и за доношење правила о вођењу поступка и 
правилника о вођењу регистра.  

                                                
61 Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 16/02,14/03, 
12/04 и 63/08); 
Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 70/08); 
Закон о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко Дистрикта 
БиХ, бр. 43/08 и 47/08); 
Правила о вођењу поступка из области Закона о сукобу интереса („Службени гласник БиХ“, број 
65/09);  
Правилник о начину вођења регистра („Службени гласник БиХ“, бр. 39/05, 18/09 и 27/09 ) 
Република Српска је Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 73/08) донијела у јулу 2008. године, а орган надлежан за 
провођење тог закона је Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса, коју именује Народна 
скупштина Републике Српске.  
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140. Разматрајући Извјештај о провођењу закона у надлежности Централне изборне 
комисије БиХ за 2010. годину, оба дома Парламентарне скупштине БиХ су на 
својим сједницама, одржаним у јулу 2011. године, једногласно подржали 
препоруке наведене у Извјештају, а које се односе на потребу измјене сва три 
закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ. С тим у вези, 
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ је на 8. сједници, одржаној 
25. августа 2011. године, а Дом народа на 5. сједници, одржаној 05. септембра 
2011. године, донио Закључак  о формирању Интерресорне радне групе за 
припрему приједлога измјена и допуна Изборног закона БиХ, Закона о 
финансирању политичких странака и Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти БиХ. У Интерресорну радну групу именована су по три члана из 
Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине, Вијећа министара Босне и Херцеговине и Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине. Интерресорна радна група, која је почела са радом 
у октобру 2011. године, има задатак да до 01. маја 2012. године припреми 
приједлоге измјена наведених закона и да их посредством овлаштених предлагача 
упути у парламентарну процедуру. 

3. Активности Централне изборне комисије БиХ у извјештајном 
периоду 

 
141. Централна изборна комисија БиХ се кроз провођење закона у потпуности залаже за 

непристрасно и квалитетно функционирање органа власти и свих чланова органа 
власти обухваћених законима из области сукоба интереса и усмјерава све своје 
капацитете и напоре ка стриктној, досљедној и непристрасној примјени закона. 

142. У извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ је своје активности на 
примјени закона усмјерила на директну надлежност62, односно на примјену 
Закона о сукобу интереса на изабране званичнике, носиоце извршне функције и 
савјетнике, прије свега на државном нивоу власти.  

143. Како би ефикасније проводила законе из области сукоба интереса, Централна 
изборна комисија БиХ је, у складу с чланом 17. став (1) тачка ц) Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ, донијела Правила о вођењу поступка из 
области сукоба интереса којима су утврђене јединствене процедуре када се у 
управним стварима рјешава о правима и обавезама изабраних званичника, 
носилаца извршних функција и савјетника. 

144. У складу с чланом 11. и чланом 29. Правила о вођењу поступка из области Закона 
о сукобу интереса, Централна изборна комисија БиХ је у току 2011. године 
извршила провјере и формирала 508 досјеа изабраних званичника, носилаца 
извршне функције или савјетника. Ови досјеи чувају се за вријеме трајања 
мандата, односно обављања дужности изабраног званичника, носиоца извршне 
функције или савјетника, и шест мјесеци након престанка мандата, односно 
престанка обављања дужности, након чега се архивирају. 

145. С обзиром на то да од 2008. године Закон о спречавању сукоба интереса у 
органима власти Републике Српске проводи Републичка комисија за утврђивање 
сукоба интереса, Централна изборна комисија БиХ је у извјештајном периоду, у 

                                                
62 У складу с чланом 17. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, те чланом 14. Закона о 
сукобу интереса у органима власти у Федерацији БиХ и чланом 14. Закона о сукобу интереса у 
институцијама Брчко Дистрикта БиХ, Централна изборна комисија БиХ надлежна је за  њихово 
провођење. 
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складу с чланом 58. став (4) Закона о управном поступку63, доставила Републичкој 
комисији за утврђивање сукоба интереса осам (8) предмета на надлежно 
поступање. 

146. У складу са  препорукама датим од стране Агенције за заштиту личних података у 
Босни и Херцеговини, урађене су  измјене и допуне Правилника о начину вођења 
регистра, чиме су испуњене законске обавезе из Закона о заштити личних 
података. 

147. На иницијативу Централне изборне комисије БиХ, 18.11.2011. године одржан је 
састанак Централне изборне комисије БиХ и руководства Агенције за превенцију 
корупције и координацију борбе против корупције, током којег су размијењена 
мишљења у вези са будућим заједничким активностима. Констатовано је да је 
најважнија улога Агенције у будућем раду проведба Стратегије за борбу против 
корупције и Акционог плана за проведбу стратегије против корупције, као и 
потписивање јединствене методологије за планове интегритета како би 
институције Босне и Херцеговине добиле смјернице у процесу борбе против 
корупције. Посебан акценат је стављен на послове праћења сукоба интереса, те 
координацију и праћење ефеката примјене закона из надлежности ове двије 
институције.  

148. У извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ je имала и сљедеће 
активности: 

  Давање мишљења, 

  Поступци за утврђивање сукоба интереса,  

  Одлучивање о санкцијама, 

  Прикупљање извјештаја о примљеним поклонима, 

  Провјера кандидата за предсједавајућег Вијећа министара Босне и Херцеговине 

3.1. Мишљења 
 

149. У складу с чланом 18. став (5) Закона о сукобу интереса у институцијама власти 
БиХ, Централна изборна комисија БиХ надлежна је за давање мишљења о томе да 
ли неко дјеловање или пропуст изабраног званичника, носиоца извршне функције 
и савјетника представља повреду одредаба Закона.  

150. На основу примљених захтјева за давање мишљења, надлежна служба Централне 
изборне комисије БиХ предузимала је истражне радње с циљем утврђивања свих 
релевантних чињеница у вези са захтјевима, те је на основу тога Централна 
изборна комисија БиХ на својим сједницама доносила коначан став и давала 
мишљење сваком подносиоцу захтјева. 

151. У том смислу Централна изборна комисија БиХ је у извјештајном периоду издала 
191 мишљење о томе да ли неко дјеловање или пропуст представља кршење 
одредаба Закона о сукобу интереса. Битно је нагласити да је на сваки упит 
мишљење дато благовремено иако је за поједине ситуације било потребно 
извршити одређене провјере како би се утврдило чињенично стање неопходно за 
утврђивање да ли одређена ситуација доводи до сукоба интереса или не. 

152. Најчешћи упити односили су се на обављање неке функције у јавној установи (њих 
76) и у јавном предузећу (31 упит). Укупно 13 упита односило се на обављање 
неке функције у удружењу или фондацији, а по осам (8) упита на приватна 

                                                
63 „Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07 и 93/09 
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предузећа и ангажман блиских сродника. Нешто мањи број упита тицао агенција 
за приватизацију и невладиних организација, док 45 упита уопште није било 
предмет Закона о сукобу интереса64.  

153. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници који су примили 
мишљење Централне изборне комисије БиХ највећим дијелом су га испоштовали, 
чиме је изражен висок степен свјесности и жеље за отклањањем сукоба интереса 
како би јавну дужност обављали у складу с принципима прокламираним законом, 
односно како не би свој приватни интерес стављали испред јавног интереса.  

3.2. Поступак за утврђивање сукоба интереса 
 

154. У складу с чланом 18. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, 
поступак65 за утврђивање сукоба интереса пред Централном изборном комисијом 
БиХ покреће се ex officio и то на основу сазнања и властитих истрага Централне 
изборне комисије БиХ или на основу пријаве неког другог лица. 

155. Централна изборна комисија БиХ је, упоредо с примљеним захтјевима за 
давање мишљења и пријавама, проводила и по службеној дужности истражне 
поступке за дужности које, у смислу примјене закона, могу довести до сукоба 
интереса66. 

156. Извршена је провјера и упис у базе података 489 изабраних званичника, носилаца 
извршних функција или савјетника и њихових блиских сродника. 

157. По службеној дужности, извршена је провјера именовања на дужност члана 
управног одбора, надзорног одбора, скупштине или на дужност овлаштене особе 
у јавним предузећима или приватним предузећима, агенцијама за приватизацију 
и удружењима и фондацијама, чиме је, од ступања на снагу Закона, Централна 
изборна комисија БиХ укупно провјерила именовања 20.420 особа на јавне 
дужности која, у смислу примјене Закона, могу довести до сукоба интереса. У 
извјештајном периоду, а у оквиру предистражних или истражних радњи, упућено 
је више од 650 захтјева за достављање података потребних за утврђивање 
чињеничног стања, на основу чега је прибављен доказни материјал 
(спискови чланова релевантних управних органа, лични подаци, рјешења о 
судској регистрацији, структури капитала, закључивање уговора итд.). 

158. На основу проведених истражних радњи Централна изборна комисија БиХ је у 
извјештајном период, покренула укупно 23 поступка за утврђивање постојања 
сукоба интереса. 

3.3. Одлука о санкцији  
 
159. Централна изборна комисија БиХ је у сваком појединачном предмету који је 

вођен, поштујући одредбе Правила о вођењу поступка и Закона о управном 
поступку, провела предвиђене истражне радње с циљем утврђивања 
чињеничног стања, и на основу проведеног доказног поступка утврдила да ли 
одређено дјеловање или пропуст изабраног званичника, носиоца извршне 
функције и савјетника представља повреду одредаба закона или не.  

                                                
64 Прилог бр. 1 – Преглед најчешће постављених упита и издатих мишљења, стр. 64. 
65 Поступак утврђивања сукоба интереса проводи се у складу с Правилима о вођењу поступка 
("Службени гласник БиХ", бр. 65/09) и Законом о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 
29/02, 12/04, 88/07 и 93/09). 
66 Подаци прикупљени из званичних службених гласила у БиХ, као и на основу извјештаја електронских 
и принтаних медија. 
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160. Централна изборна комисија БиХ је у једном поступку утврдила да нема 
елемената за изрицање санкције, након чега је поступак обустављен, док је у 35 
поступака утврдила повреду релевантних одредаба Закона о сукобу интереса, 
гдје је, у складу с чланом 20. Закона о сукобу интереса у институцијама власти 
БиХ, односно чланом 16. Закона о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији БиХ и чланом 17. Закона о сукобу интереса у институцијама Брчко 
Дистрикта БиХ, донијела Одлуку о изрицању санкције67, којом су прекршиоци 
проглашени неподобним да се кандидују за било коју функцију изабраног 
званичника, носиоца извршне функције или савјетника у периоду од четири 
године након почињеног прекршаја. 

161. У току поступка, а прије доношења коначне одлуке, односно прије изрицања 
санкције, Централна изборна комисија БиХ је,  у складу с чланом 18. став (6) 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, узимала изјаву од сваке 
особе на коју се санкција односи.  

162. Од 35 изречених санкција двије или 6% се односе на званичнике који обављају 
дужност на државном нивоу власти, 6 или 17% на кантоналном, 24 или 68% на 
општинском нивоу власти и три или 9% на нивоу Брчко дистрикта БиХ.  

163. Уочено је да су најчешће кршене одредбе Закона оне које се односе на приватно 
предузеће због чега је изречено 25 санкција. Четири санкције изречене су због 
ангажмана блиских сродника супротно одредбама Закона, три санкције су 
изречене због кршења одредаба које се тичу јавних предузећа, а по двије санкције 
су изречене због повреде члана који се односи на ангжаман у удружењу или 
фондацији, односно због подузимања забрањених радњу у вршењу јавне 
функције.  

 
 

                                
 
164. За 18 званичника изречена је, осим казне неподобности за кандидовање, и новчана 

казна у распону од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ, док је за 11 званичника 
изречена само санкција неподобности за кандидовање, а за 6 само новчана 
санкција.68  

                                                
67 Закон предвиђа сљедеће санкције за јавне званичнике: 

- забрану кандидовања у периоду од четири године након почињеног прекршаја  
- новчану санкцију у распону од 1.000 до 10.000 КМ 

68 Прилог бр. 2 – Преглед изречених санкција по нивоима власти, стр. 80 
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165. Од почетка примјене Закона изречено је 112 новчаних санкција у укупном износу 
од 391.500,00 КМ, од којих је 83 реализовано у потпуности, док се седам уплаћује 
сукцесивно што укупно износи 243.380,00 КМ. 

                     

                       
 
166. Од реалиованих санкција, у извјештајном периоду реализовано је њих 23 у 

потпуности и 6 сукцесивно у укупном износу од 56.173, 64 КМ.69  
 

 

                            
 
167. Приликом изрицања новчаних санкција, Централна изборна комисија БиХ 

руководила се одређеним критеријима за њихово изрицање. Као основни 
критерији узимани су тежина дјела, финансијски интерес који је званичник 
остварио у току трајања сукоба интереса, дужина и временски период трајања 
сукоба интереса, свијест о кршењу одредаба Закона, лична примања, односно 
висина плаће, друге врсте накнада, имовно стање, те породичне прилике 
изабраног званичника, носиоца извршне фунције и савјетника. 

168. У мањем броју случајева примијећен је покушај јавних званичника да избјегну 
одазивање позиву за давање изјаве, што се може протумачити као одуговлачење 
поступка и покушај избјегавања одговорности. 

                                                
69 Прилог бр. 3 – Преглед извршења новчаних санкција у 2011. години, стр. 90 
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169. Из свега наведеног може се закључити да код изабраних званичника, носилаца 
извршне функције и савјетника, постоји свијест о обављању јавне дужности без 
сукоба интереса, али да и даље постоји потреба њеног јачања, како би обављање 
јавне дужности без сукоба интереса постало правило. 

170. Значајна активност Централне изборне комисије БиХ састојала се и у 
успостављању и   ажурирању базе података неопходне за правовремено дјеловање 
у примјени закона, кроз Регистар вођења поступка и Регистар изречених санкција. 

3.4. Поклони 
 
 171. У складу с чланом 10. Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, 

Централна изборна комисија БиХ успоставила је Централни регистар поклона 
које су изабрани званичници, носиоци извршне функције или савјетници примили 
у обављању јавне функције. У складу са ставом (4) истог члана, све институције 
су дужне информацију о предатим поклонима доставити Централној изборној 
комисији БиХ у року од 15 дана од дана сачињавања информације. 

 172. Ова законска одредба се не поштује, јер у току 2011. године Централна изборна 
комисија БиХ није примила ниједан извјештај о примљеним поклонима.  

4. Судска пракса 
 
173. Против одлука Централне изборне комисије БиХ може се, од 2008. године, да се 

уложи жалба Апелационом одјелу Суда БиХ. 

174. У извјештајном периоду на Суду Босне и Херцеговине покренуто је 16 поступака 
по жалбама против одлука Централне изборне комисије БиХ, од којих је 15 
ријешено тако што је жалба одбијена, а једна је дјелимично уважена у дијелу 
новчане санкције што указује на квалитет одлука које је донијела Централна 
изборна комисија БиХ. 

    

 

                              
175. У истом периоду, Суд Босне и Херцеговине ријешио је жалбу из 2009. године која 

је два пута уважавана и враћана на поновни поступак, тако што је трећи пут 
одбијена и потврђена је одлука Централне изборне комисије БиХ. 

176. Уставном суду Босне и Херцеговине поднијето је укупно 12 апелација против 
пресуда Суда Босне и Херцеговине којима су потврђене одлуке Централне 
изборне комисије БиХ, и све су одбачене као недопуштене, јер је у скоро свим 
случајевима утврђено да је апелација или "ratione materiae инкомпатибилна са 
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Уставом" или "предочене чињенице нису могле оправдати тврдњу да је дошло до 
кршења Уставом заштићених права". 

177. Када је у питању санкција забране кандидовања, Уставни суд Босне и Херцеговине 
је у својој пресуди број: АП 3453/09 од 28. априла 2010. године истакао: 

        "...Уставни суд указује на ставове Европског суда који је у више својих одлука 
нагласио да права која гарантује члан 3 Протокола број 1 нису апсолутна, те је 
закључио да државе уговорнице у својим унутрашњим правним системима право 
појединца да гласа и да буде биран ограничава у условима који, у принципу, нису 
недозвољени. Европски суд је закључио да државе  уговорнице у овој сфери имају 
широк степен слободне процјене као и да је задатак суда да се увјери да ти услови 
не ограничавају ова права до те мјере да угрожавају њихову суштину и лишавају 
их њихове ефективности... Доводећи у везу наведене принципе са конкретним 
предметом, Уставни суд сматра да наведено ограничење представља легитиман 
циљ од општег интереса у смислу члана 3 Протокола број 1 Европске конвенције 
будући да се њиме жели постићи да изабрани дужносници своју функцију 
обављају објективно и непристрасно, а што је могуће постићи једино уколико се 
њихови приватни интереси у цјелости одвоје од њиховог јавног ангажмана..." 

5. Међународна сарадња и сарадња с невладиним сектором 
 
178. У  извјештајном периоду Централна изборна комисија БиХ учествовала је у раду 

различитих међународних организација и асоцијација, као и на конференцијама и 
семинарима на којима се расправљало о проблему сукоба интереса, а све с циљем 
јачања међународне сурадње у области сукоба интереса, унапређења властитог 
рада и примјене добре праксе.  

179. Централна изборна комисија БиХ такође је остварила веома запажену сарадњу с 
међународним институцијама које дјелују у Босни и Херцеговини, а посебно с 
Мисијом ОСЦЕ-а у Босни и Херцеговини. Та сарадња се огледа у савјетодавној 
улози у складу с потписаним Меморандумом о разумијевању између Централне 
изборне комисије БиХ и Мисије ОСЦЕ-а.  

180. Током извјештајног периода настављена је реализација Меморандума о сарадњи 
између Централне изборне комисије БиХ и Комисије за утврђивање конфликта 
интереса Црне Горе, који је потписан крајем маја 2007. године, а која се огледа у 
размјени искустава и учешћу на едукативним састанцима и семинарима о сукобу 
интереса. Тако је Централна изборна комисија БиХ била у радној посјети 
Комисији за утврђивање конфликта интереса Црне Горе, те је учествовала на 
више едукативних семинара за локалне јавне функционере у организацији 
Комисије за утврђивање конфликта интереса Црне Горе и НВО ЦЕМИ, о теми: 
„Едукација јавних функционера о конфликту интереса“. У фебруару 2011. године 
Централна изборна комисија БиХ била је домаћин дводневне посјете делегације 
Комисије за спречавање сукоба интереса Црне Горе током које су размијењене 
информације и искустава како би се допринијело унапређењу у области сукоба 
интереса, и уприличен је састанак са представницима Републичке комисије за 
утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске. 

181. Представници Централне изборне комисије БиХ су, заједно са представницима 
комисија из Албаније, Бугарске, Србије, Црне Горе, Косова, Македоније и 
Каталоније, учествовали на међународној радионици под називом „Искуства у 
откривању, вођењу и рјешавању сукоба интереса“, која је одржана 19. и 20. 
априла 2011.године у Тирани, Албанија, у организацији ХИДАА-е (Високи 
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инспекторат за пријаву и ревизију имовине) и РАИ (Регионална антикорупцијска 
иницијатива). 

182. Активно учешће узето је и на међународној радионици о “Промовирању 
интегритета: Међународни и државни правни инструменти и механизми ”, која је 
одржана 04. и 05. јула 2011. године у Охриду, Македонија. Радионицу је 
организовала Државна Комисија за превенцију корупције Македоније (СЦПЦ), 
као садашњи предсједатељ ИЕН-а (Мрежа стручњака о интегритету), у сарадњи са 
Секретаријатом Регионалне антикорупцијске иницијативе (РАИ) за Југоисточну 
Еуропу и Регионалним Вијећем за Сарадњу (РЦЦ). Општи циљ радионице био је 
повећати сарадњу између институција чланица ИЕН-а путем размјене искустава, 
информација и знања о питањима интегритета. 

183. Сачињен је и достављен Извјештај о реализацији ГРЕЦО препорука из области 
сукоба интереса, као и извјештај за Мапу пута и либерализацију визног режима. 

184. Централна изборна комисија БиХ остварила је и изузетно добру сарадњу с 
невладиним сектором, прије свега с Удружењем изборних званичника у Босни и 
Херцеговини.  

185. Представници Централне изборне комисије БиХ били су и учесници округлог 
стола о сукобу интереса, који је, у организацији Transparency Internationala, БиХ 
одржан 16. септембра 2011. године у Сарајеву. Том приликом расправљано је о 
предстојећим измјенама Закона о сукобу интереса и проблемима који се појављују 
у примјени Закона. Осим приједлога за измјену законске регулативе у овој 
области изнесених од стране Централне изборне комисије БиХ, а који су дати у 
Извјештају о провођењу закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ 
за 2010. годину, своје приједлоге су дали и представници Transparency 
Internationala БиХ и представници Републичке комисије за утврђивање сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске. 

186. Као и до сада, за Централну изборну комисију БиХ међународна сарадња 
представља веома важан сегмент у раду, те ће и у свом будућем  раду Централна 
изборна комисија БиХ наставити интензивно остваривати међународне контакте.  

6. Едукација изборних званичника 
 

187. С обзиром на то да су 2010. године проведени општи избори за државни, 
ентитетски и кантоnaлни ниво, Централна изборна комисија БиХ је, у складу са 
Планом и програмом едукације изборне администрације, изабраних и именованих 
дужносника и политичких субјеката за 2011. годину, у периоду од 03.11. до 
07.12.2011. године одржала едукације из области сукоба интереса за изабране 
званичнике и носиоце извршних функција на кантоналном нивоу власти. 

188. Треба истаћи да је запажен изузетан одзив званичника споменутим тренинзима, 
нарочито у Посавском кантону, док је у Кантону Сарајево био најлошији одзив 
(позиву су се одазвали само један посланик и три савјетника у Влади), због чега 
едукација није ни одржана.  

189. Током ових едукација забиљежено је активно учешће званичника које се огледало 
у постављању бројних питања, али и давању сугестија за измјене Закона о сукобу 
интереса, што је нашло одраза и у нашој анализи стања датих у препорукама овог 
извјештаја. Најчешће примједбе на тренутно важећу законску регулативу биле су:  

а) Закон је превише репресиван и прави неједнакост према државним службеницима 
и јавним званичницима; 
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б) област пружања личних услуга треба детаљније регулисати и не треба забранити  
рад  експертима; 

в) с обзиром на хумани циљ рада одређених удружења, а која су основана да 
помажу обољелима, треба да се подигне лимит дозвољеног финансирања те да у 
појединим случајевима овлаштене особе тих удружења не треба никако 
санкционисати; 

г) у неспојивост функција треба да се уведу и функције директора кантоналних 
дирекција јавних предузећа, као што су управници пошта; 

д)   треба да се повећа износ пословања приватних предузећа;  

ђ)   рок за подношење оставке је прекратак и треба га повећати на три мјесеца; 
е)  санкције треба да буду још ригорозније и да се преносе и на политичке странке 

које кандидују људе који су у потенцијалном или стварном сукобу интереса; 
ж)   јавне установе треба вратити у закон и увести забрану за обављање функција у 

њима; 
з)  савјетници на кантоналном нивоу треба да буду обухваћени овим законом; 

и) одредбе које се односе на блиске сроднике треба да буду праведније како се 
блиским сродницима не би забранило право на рад, односно да треба направити 
корекције које би омогућиле да особе остану на функцији коју су обављале прије 
него што је блиски сродник добио мандат;  

ј) вриједност поклона треба повећати на 500 КМ; 
к)  треба дефинисати да ли је наруџбеница облигација и до којег износа. 

7. Запажање Централне изборне комисије БиХ 
 
190. Закони о сукобу интереса спадају у сет антикорупцијских закона и Централна 

изборна комисија БиХ посвећује посебну пажњу њиховој примјени, јер је 
успјешна борба против корупције и једна од обавеза наше земље за приступање 
Европској унији. 

191. Иако сукоб интереса не представља (сам по себи) ipso facto корупцију, познато је 
да сукоби између приватних интереса и дужности званичника у јавној управи 
могу резултирати корупцијом. Стога је спречавање сукоба интереса јавних 
званичника један од најефикаснијих начина спречавања корупције у јавном 
секору.  

192. Од почетка примјене овог закона до данас остварени су релативно добри 
резултати, нарочито у сфери превенције. Иако се ради о једном од 
најригорознијих закона, не само у Босни и Херцеговини него и шире, неопходна је 
његова доградња и јасно успостављање односа, као и усаглашавање с другим 
законима. 

193.  У свом досадашњем раду на примјени Закона уочено је сљедеће: 

а) у Босни и Херцеговини тренутно постоје четири закона о сукобу интереса који 
нису на јединствен начин регулисали ову материју. Та различита законска 
рјешења у области сукоба интереса доводе изабране званичнике, носиоце 
извршних функција и савјетнике у неравноправан положај, у зависноsti од тога 
на ком нивоу власти обављају јавну функцију; 
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б)  с обзиром на то да Централна изборна комисија БиХ поред Закона о сукобу 
интереса у институцијама власти БиХ примјењује и Закон о сукобу интереса у 
органима власти у Федерацији БиХ и Закон о сукобу интереса у институцијама 
Брчко Дистрикта БиХ, поставља се питање да ли нижи нивои власти могу 
својим законима прописивати надлежности државној институцији, као што је 
Централна изборна комисија БиХ, а да за то нису овлаштени  законом Босне и 
Херцеговине. Тиме се усложњава обим послова и трошкови које Централна 
изборна комисија БиХ има у њиховој примјени, тим прије што се новчане 
санкције уплаћују у буџете Федерације Босне и Херцеговине и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине, а сви трошкови истрага и евентуално 
изгубљених спорова на Суду Босне и Херцеговине иду на терет буџета 
институција Босне и Херцеговине. Осим наведеног, Централна изборна 
комисија БиХ нема ни уставне, ни законске надлежности да ентитетима и 
Брчко Дистрикту БиХ подноси извјештај о провођењу тих закона; 

в)  поједине одредбе Закона непрецизне су и нејасне, а постоје и правне празнине, 
што Централној изборној комисији БиХ ствара тешкоће у његовој примјени. 
Ово је тим важније ако се има у виду тежина санкција које изриче Централна 
изборна комисија БиХ;  

г) постојање супротних законских рјешења појединих закона и других 
нормативних аката, у односу на законе о сукобу интереса. Тако су, нпр. 
поједине владе, општински вијећници и начелници општина чланови 
скупштина јавног предузећа, у складу са својим одлукама које су засноване на 
Закону о јавним предузећима или Закону о министарским, владиним и другим 
именовањима. О потреби усаглашавања различитих законских рјешења 
Централна изборна комисија БиХ је у неколико наврата обавјештавала 
Парламент и Владу Федерације Босне и Херцеговине, али је очекивана 
активност ових надлежних институција изостала;  

д)  увођење скупштине јавних предузећа у Закон довело је до тога да су сви 
званичници који посједују макар једну дионицу у јавном предузећу по сили 
Закона чланови скупштине тог јавног предузећа, што их доводи у сукоб 
интереса; 

ђ)  уочено је да поједина предузећа, у којима је већински државни капитал, нису 
извршила усклађивање са Законом о привредним друштвима, због чега је, 
према тренутној дефиницији јавног предузећа, практично немогуће утврдити 
да ли се ради о јавном или приватном предузећу; 

е)  уочено је и постојање специфичних предузећа, попут СЕРДА, чији су оснивачи 
Кантон Сарајево, Град Сарајево, Град Источно Сарајево и 32 општине, тако да 
Скупштину СЕРДА чине премијер Кантона Сарајево, градоначелник Града 
Сарајева, градоначелник Града Источно Сарајево и начелници 32 општине. 
Досљедном примјеном Закона, сви градоначелници и начелници општина из 
Федерације БиХ били би у сукобу интереса, што би довело до неједнаке 
примјене Закона на званичнике из Федерације БиХ и из Републике Српске. 

ж)  нису сви директори и замјеници директора органа државне управе, агенција, 
дирекција, завода, установа и других институција у истом положају, јер се на 
једне, као носиоце извршних функција, примјењују одредбе Закона о сукобу 
интереса, док се на друге, као државне службенике, не односи Закон о сукобу 
интереса, иако су и они  руководиоци институција које располажу значајним 
финансијским средствима (примјер директора Агенције за промоцију страних 
улагања); 
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з)  подношење финансијских извјештаја дефинирано је Изборним законом Босне и 
Херцеговине и та обавеза односи се само на оне који су изабрани непосредно 
на изборима, док није прописана обавеза подношења финансијских извјештаја 
за именоване званичнике, носиоце извршних функција и савјетнике; 

и)  извршење санкције неподобности кандидирања које изриче Централна изборна 
комисија БиХ није до краја ријешено, тако да Централна изборна комисија БиХ 
одузима мандате изабраним члановима органа власти, у складу с чланом 1.10 
Изборног закона Босне и Херцеговине, док именовани званичници и 
савјетници најчешће остају на својим функцијама и након правоснажности 
одлуке којом је изречена санкција због кршења одредаба Закона о сукобу 
интереса, а извршење је остављено на вољу органу који их је именовао; 

ј)  када је у питању санкција четворогодишње забране кандидовања на било коју 
функцију изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника, 
уочено је постојање опречних мишљења између Венецијанске комисије и 
Уставног суда БиХ који се позива на праксу Европског суда. Тако 
Венецијанска комисија у свом Мишљењу број 560/2009 од 4.06.2010. године 
поздравља уклањање наведене санкције из Закона, док је Уставни суд Босне и 
Херцеговине у својим пресудама (између осталих и у пресуди број У 14/09, од 
30. јануара 2010. године заузео стајалиште како санкција није у супротности са 
Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом, с обзиром на то да 
прописана ограничења пасивног бирачког права служе легитимном циљу да 
осигурају неовисности изабраних званичника у законодавним органима ради 
промовирања општих интереса заједнице као цјелине, и спречавања 
злоупотребе јавне функције ради остварења личне користи, при чему интерес 
заједнице, у смислу законитости, отворености, објективности и 
непристраности изабраних кандидата у обављању јавне функције, претеже над 
интересом појединца да буде биран у законодавне органе и истовремено 
обавља значајне функције у јавним и приватним предузећима; 

к)   постојеће новчане санкције у распону од 1.000 до 10.000 КМ не одражавају 
адекватну казнену политику у случајевима када је остварена велика 
имовинска корист, а прекршаји ове врсте нису инкриминирани као кривична 
дјела; 

л)  поклони су прешироко дефинирани, тако да се и свакодневне уобичајене 
ситуације, које по својој природи не представљају коруптивно дјеловање, могу 
подвести под примање поклона. Према мишљењу Венецијанске комисије, број 
560/2009 од 4. јуна 2010. године,  могло би бити корисно да се назначи 
допуштена учесталост поклона који се могу примати, што би дало додатну 
заштиту по питању подмићивања или других облика користи; 

љ)  уочено је да институције не достављају Централној изборној комисији БиХ 
информације о поклонима које су примили изабрани званичници, носиоци 
извршних функција и савјетници. Наиме, чланом 10. Закона о сукобу интереса 
у институцијама власти БиХ  дефинирано је да су „институције дужне 
информацију о предатим поклонима доставити Централној изборној комисији 
БиХ у року од 15 дана од дана сачињавања информације“. Ово рјешење није 
добро јер на овај начин може проћи и по неколико година прије него што 
институције саставе информацију о примљеним поклонима и доставе је 
Централној изборној комисији БиХ, а законом није предвиђена санкција за 
неизвршавање ове обавезе; 

м)  поједини изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници 
избјегавају  Централној изборној комисији БиХ доставити попуњене обрасце 
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личних података, на основу којих Централна изборна комисија БиХ формира 
базу података и обавља провјере, а Законом о сукобу интереса није предвиђена 
санкција за такве изабране званичнике, носиоце извршних функција и 
савјетнике; 

н)  уочено је да се у појединим случајевима врше именовања особа којима је 
изречена санкција забране кандидовања на било коју функцију изабраног 
званичника, носиоца извршне функције и савјетника, чиме се доводи у питање 
поштовање принципа законитости и досљедног провођења закона, као и 
поштивање одлука надлежних органа; 

њ)  уочено је да један број институција и судова не сарађује на адекватан начин са 
Централном изборном комисијом БиХ по питању достављања информација 
које су Централној изборној комисији БиХ потребне ради провођења 
поступака, при чему у закону нису предвиђени механизми да се ти субјекти 
обавежу на сурадњу са Централном изборном комисијом БиХ; 

о)  повећан је тренд достављања захтјева за мишљење о постојању евентуалног 
сукоба интереса од особа које треба да буду именоване на одређену дужност, 
као и од органа који су надлежни за таква именовања, чиме се избјегава 
именовање на евентуално неспојиву дужност. То је веома позитивна појава, 
будући да се настоји превентивно дјеловати како уопште не би настала 
ситуација која доводи до сукоба интереса, иако је уочено да се званичници у 
појединим случајевима касно обраћају Централној изборној комисији БиХ, 
односно када се већ налазе у ситуацијама које их доводе у сукоб интереса, при 
чему треба истакнути да је рок од три дана недовољан за отклањање ситуације 
која доводи до сукоба интереса. 

194. На ова питања је Централна изборна комисија БиХ указивала и у својим 
претходним извјештајима. 

8. Закључна разматрања  

195. Од почетка примјене Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и 
Херцеговине, Централна изборна комисија БиХ стекла је драгоцјена искуства и 
створила свеобухватну базу података, чиме су успостављени реални основи за 
одговорније понашање јавних званичника у вршењу њихових функција. 
Ригорозне санкције и досљедна примјена закона резултирала је већом 
одговорношћу јавних званичника, али и све већим повјерењем јавности у рад 
Централне изборне комисије БиХ.  

196. За постизање још бољих резултата, који, у складу са Мишљењем Венецијанске 
комисије број 560/2009 од 4.06.2010. године, подразумијевају повећање повјерења 
јавности у владу, висок ниво интегритета од већине владиних дужносника, 
спречавање појаве сукоба интереса кроз јавно проматрање активности 
дужносника, као и омогућавање јавности  да просуђује о учинковитости јавних 
службеника у свјетлу њихових финансијских интереса, неопходна је даља 
доградња законске регулативе из ове области и јасно успостављање односа, као и 
усаглашавање с другим законима, што подразумијева и сљедеће: 

 
а) Ускладити законодавства из области сукоба интереса поштујући генералне 

препоруке Европске комисије за демократију путем закона (Венецијанска 
комисија), дане у Мишљењу број 560/2009 од 4.06.2010. године;  
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б) Потребно је ријешити питање преноса надлежности нижих нивоа власти на 
више, као и питање трошкова и прихода насталих примјеном Закона о сукобу 
интереса, односно неопходно је анализирати стање у којем ентитети и Брчко 
Дистрикт Босне и Херцеговине својим законима намећу обавезу институцији 
Босне и Херцеговине, чиме се задире у уставно-правни поредак земље. Осим 
наведеног, Централна изборна комисија БиХ нема ни уставне, ни законске 
надлежности да ентитетима и Брчко Дистрикту БиХ подноси извјештај о 
провођењу тих закона; 

в) Потребно је отклонити постојеће нејасноће и непрецизности у Закону и ставити 
већи акценат на остварени финансијски интерес, умјесто на неспојивости 
функција; 

г) Неопходно је, у смислу Закона о сукобу интереса, прецизније дефиниcати јавна 
и приватна предузећа, као и обрте и самосталне дјелатности, те дефиниcати 
који је то минимум вриједности дионица које неко треба посједовати да би 
дошао у сукоб интереса, односно степен учешћа у одлучивању и на тај начин 
искључити мале дионичаре као чланове скупштина јавних и приватних 
предузећа70. 

д) Потребно је ускладити Закон о сукобу интереса у институцијама власти БиХ с 
другим законима на државном и ентитетском нивоу који се на посредан или 
непосредан начин односе на ову област; 

ђ) Потребно је дефиниcати који државни службеници, као руководиоци и 
наредбодавци за финансијска средства, треба да потпадају под одредбе Закона о 
сукобу интереса; 

е) С обзиром на чињеницу да сви који су изабрани на непосредним и посредним 
изборима имају обавезу достављања финансијских извјештаја у складу са 
Изборним законом БиХ, ту исту обавезу треба увести и за све остале званичнике 
на које се односи Закон о сукобу интереса, а који нису изабрани директно на 
изборима, као и предвидјети санкције за недостављање извјештаја или  за 
достављање лажних података и непотпуних извјештаја; 

ж) Ријешити питање неједнакости правних посљедица по изабране званичнике с 
једне стране, и именоване званичнике и савјетнике с друге стране, када је у 
питању извршавање одлука Централне изборне комисије БиХ. Садашња 
недореченост Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ омогућава 
именованим званичницима и савјетницима да остају на својим функцијама и 
након правоснажности одлуке Централне изборне комисије БиХ, јер је извршење 
остављено на вољу органу који их је именовао, док се изабраним званичницима 
одузима мандат у складу са Изборним законом БиХ;  

з) Дефинисати санкције уважавајући мишљења Венецијанске комисије и Уставног 
суда Босне и Херцеговине; 

и) Повећати новчане санкције у случајевима када је остварена знатна  имовинска 
корист; 

ј) Одредбе које се односе на поклон треба прецизирати, а дефиницију свести само 
на оне поклоне који заиста могу да представљају коруптивне активности; 

                                                
70 У вријеме писања овог Извјештаја Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине је усвојила Допуну 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ (Службени гласник БиХ, број 18/12) којом је 
дефинисан минимум вриједности дионица у предузећу које јавни званичким треба да има да би се 
сматрао чланом скупштине 
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к) Дефинисати обавезу институција да Централној изборној комисији БиХ 
достављају полугодишње извјештаје о примљеним поклонима и увести санкцију 
за недостављање ових извјештаја; 

л) Потребно је јасније дефиниcати обавезу органа власти, институција, судова, као 
и других правних и физичких лица на свим нивоима у Босни и Херцеговини да 
сарађују са Централном изборном комисијом БиХ; 

љ) Законом дефинисати обавезу свих институција и појединаца надлежних за 
именовања да прије именовања на јавне функције провјере код Централне 
изборне комисије БиХ да ли кандидати за поједине функције имају изречену 
санкцију због сукоба интереса; 

м) Неопходна је свеобухватна едукација из области сукоба интереса за изабране 
званичнике, носиоце извршних функција и савјетнике, те медије и невладине 
организације и то одмах након проведених избора, за шта је потребно 
предвидјети одговарајућа средства у буџету; 

н) Рок од три дана за подношење оставке на сваку од неспојивих функција и 
послова је кратак и требало би га повећати. 
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Прилог 1. - Преглед најчешће постављаних упита и издатих мишљења 
 
 

Да ли би довело до сукоба интереса истовремено 
обављање функције директорице Јавне установе 
„Центар за социјални рад“ Сански Мост и 
функције вијећнице у Општинском вијећу Сански 
Мост? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, обављање функције вијећнице у општинском вијећу са 
истовременим обављањем функције директора јавне установе, не доводи до 
повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-931-2/11 од   21.07.2011. године    
 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
вијећник у Општинском вијећу Стари Град и 
вијећник у Градском вијећу Града Сарајева био 
изабран на функцију директора Јавно-здравствене 
Установе „Завод за јавно здравство Федерације 
Босне и Херцеговине“? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање функције вијећника у Општинском вијећу 
Стари Град Сарајево, вијећника у Градском вијећу Града Сарајева и функције 
директора Јавно-здравствене Установе „Завод за јавно здравство Федерације 
Босне и Херцеговине“, не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса 
у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-778-2/11 од 09.06.2011. године 
 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник 
у Општинском вијећу Коњиц истовремено обавља 
функцију директора Јавне установе „Друга 
основна школа“ у Коњицу? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање функције вијећника у општинском вијећу и  
функције директора јавне установе, не доводи до повреде одредаба Закона о 
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сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-31-1/11 од  25.01.2011. године   

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
вијећник у Општинском вијећу Бихаћ био 
именован на функцију директора Јавне установе 
„Ветеринарски завод“ Бихаћ? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање било које функције у јавној установи од 
стране изабраних дужносника не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. Међутим, 
уколико је директор Јавне установе „Ветеринарски завод“ Бихаћ државни 
службеник, тада истовремено обављање наведених функција представља 
неспојивост по члану 1.8 став (1) Изборног закона БиХ (“Службени гласник 
БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10).  
 
Мишљење број: 05-2-07-8-101-1/11 од 10.02.2011. године   

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
вијећник у Општинском вијећу Нови Град 
Сарајево истовремено обављао и функцију 
предсједника Школског одбора у Јавној установи 
„Основна школа Меша Селимовић“ у Сарајеву? 

Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање било које функције у јавној установи од 
стране изабраних дужносника, не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-108-1/11 од 17.02.2011. године   
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Да ли доводи до сукоба интереса уколико 
министар здравства у Влади Тузланског кантона: 
1. Закључи уговор о личним услугама са Јавном 
установом Универзитет у Тузли за извођење 
наставе 
2. Закључи уговор о личним услугама са Јавном 
здравственом установом Универзитетски 
клинички центар Тузла за вршење услуга 
специјалистичких и ендоскопских прегледа? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану склапања уговора о личним услугама са 
јавним установама од стране изабраних дужносника, носилаца извршних 
функција и савјетника. Сходно томе, истовремено обављање функције министра 
у влади кантона и склапање уговора о пружању личних услуга са јавним 
установама, не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима 
власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-175-2/11 од 02.03.2011. године    

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би  
вијећница и замјеница предсједавајућег Градског 
вијећа Града Сарајева истовремено обављала и 
функцију члана управног одбора или надзорног 
одбора неке од јавних установа на подручју 
Кантона Сарајево? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање функције вијећнице и замјенице 
предсједавајућег градског вијећа и  функције члана управног одбора или 
надзорног одбора јавне установе не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-234-1/11 од 17.03.2011. године    

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
посланик у кантоналној скупштини истовремено 
обављао и функцију директора основне школе? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање функције посланика у кантоналној 
скупштини и  функције директора основне школе као јавне установе не доводи 
до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-233-1/11 од 24.03.2011. године    
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Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
заступник у Скупштини Херцеговачко-
неретванског кантона истовремено био изабран на 
функцију директора Јавне установе Дом здравља 
Коњиц? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање функције заступника у кантоналној 
скупштини и  функције директора јавне установе не доводи до повреде одредаба 
Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-373-2/11 од 24.03.2011. године    

Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник 
у општинском вијећу истовремено обавља и 
функцију члана Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља? 

 
Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, истовремено обављање било које функције у јавној установи од 
стране изабраних дужносника, односно вијећника у општинском вијећу не 
доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-604-2/11од 06.05.2011. године    

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено 
обављање функције директора Јавне установе 
Основна школа „Меша Селимовић“ Сарајево и 
функције предсједника Надзорног одбора Јавне 
установе Студентски центар у Сарајеву? 

У складу са чланом 91. Закона о основном одгоју и образовању („Службене 
новине Кантона Сарајево“, број: 10/04, 21/06) директора основне школе која није 
јавна установа именује и разрјешава школски одбор на основу јавног конкурса и 
уз сагласност оснивача,  а директора школе као јавне установе именује и 
разрјешава школски одбор на основу јавног конкурса, мишљења Министарства и 
уз сагласност Владе Кантона, што значи да директор основне школе као јавне 
установе има статус носиоца извршне функције. 
У складу са наведеним, обављање функције директора Основне школе „Меша 
Селимовић“ Сарајево и истовремено обављање функције предсједника Надзорног 
одбора Јавне установе „Студентски центар“ Сарајево, не доводи до повреде 
одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 
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Мишљење број: 05-2-07-8-626/11од 06.05.2011. године   

Да ли доводи до сукоба интереса уколико вијећник 
у Општинском вијећу Кључ истовремено обавља и 
функцију члана Управног одбора Јавне установе 
Општински фонд за комуналне дјелатности и 
инфраструктуру Кључ? 

Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника, као 
нити од стране њихових блиских сродника. Сходно томе, обављање функције 
вијећника у општинском вијећу са истовременим обављањем функције члана 
управног одбора јавне установе не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
Мишљење број: 05-2-07-8-948-2 /11од 21.07.2011. године 

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
вијећник у Општинском вијећу Центар 
истовремено обављао функцију члана управног и 
надзорног одбора једног од факултета 
Универзитета у Сарајеву? 

Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника. 
Сходно томе, обављање функције вијећника у општинском вијећу и истовремено 
обављање функције члана управног и надзорног одбора јавне установе не доводи 
до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
Мишљење број: 05-2-07-8-1246-2/11 од 29.11.2011. године 
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Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
заступник у Скупштини Зеничко-добојског 
кантона истовремено обављао и функцију 
директора Завода здравственог осигурања 
Зеничко-добојског кантона? 

Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у заводима од стране 
изабраних дужносника, носилаца извршних функција и савјетника. Сходно томе, 
истовремено обављање функције заступника у скупштини кантона и  функције 
директора кантоналног завода не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
Мишљење број: 05-2-07-8-1304-2/11  од 13.12.2011. године 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико 
заступник у Заступничком дому Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине истовремено 
обавља једну од функција са посебним 
овлаштењима и одговорностима у 
Универзитетско-клиничком центру Тузла,  и то: 
директор клинике, директор поликлинике, 
директор болничке апотеке, директор сектора и 
главна медицинска сестра? 

Одредбе Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине не прописују забрану обављања функција у јавним установама од 
стране изабраних званичника, носилаца извршних функција и савјетника. 
 Сходно томе, истовремено обављање функције заступника у Заступничком дому 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине и функције директора клинике, 
директора поликлинике, директора апотеке, директора сектора или главне 
медицинске сестре у  јавној установи не доводи до повреде одредаба Закона о 
сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-1177-1/11од 02.11.2011. године    

Да ли може делегат Дома народа Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине у периоду од шест 
мјесеци након истека мандата обављати послове 
савјетника генералног директора за правне 
послове Дионичког друштва БХ Телецом 
Сарајево, које има својство јавног предузећа? 

Члан 5. став (1) Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и 
Херцеговине прописује да изабрани званичници, носиоци извршних функција и 
савјетници, за вријеме обављања јавне функције и шест мјесеци након престанка 
обављања те функције, не могу бити чланови управног одбора, надзорног одбора, 
скупштине, управе или менаџмента, нити бити у својству овлаштене особе у 
јавном предузећу. Сходно томе, уколико као савјетник за правна питања 
генералног директора јавног предузећа нисте члан управног одбора, надзорног 
одбора, скупштине, управе или менаџмента нити овлаштена особа у јавног 
предузећа, тада обављање наведене функције, а да није протекао законом 
прописани рок од шест мјесеци након што сте престали обављати функцију 
делегата Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, не 
доводи до повреде Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и 
Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-783-2/11 од 09.06.2011. године 
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Да ли доводи до сукоба интереса истовремено 
обављање функције члана Управног одбора 
Агенције за приватизацију Средњобосанског 
кантона и функције директора зависног друштва у 
саставу јавног предузећа? 

Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине 
(Службене новине Федерације БиХ“, број 70/08) се односи на изабране 
дужноснике, носиоце извршне функције и савјетнике како је то регулисано у 
члану 3. став 1. тачка е), ф) и г)  Закона. С обзиром на то да директор зависног 
друштва у саставу јавног предузећа, као и члан управног одбора агенције за 
приватизацију, немају статус изабраног дужносника, носиоца извршне функције 
и савјетника, како је то регулисано напријед наведеним законском одредбом, 
истовремено обављање наведених функција није предмет Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
  
Мишљење број: 05-2-07-8-1169-2/11 од  02.11.2011. године    

Да ли би довело до сукоба интереса уколико би 
поднијели оставку на функцију вијећника у 
општинском вијећу Какањ и прихватили 
постављење на мјесто привремени директор на 
конкурсу за директора  у јавном предузећу? 

Члан 5. став (1) Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне 
и Херцеговине прописује да изабрани дужносници, носиоци извршне функције и 
савјетници за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након престанка 
вршења те функције не могу бити чланови управног одбора, надзорног одбора, 
скупштине, управе или менаџмента нити бити у својству овлаштеног лица у 
јавном предузећу.У складу са наведеним, уколико би прије него што протекне 
шест мјесеци од подношења оставке и престанка вршења функције вијећника у 
општинском вијећу, прихватили мјесто директора односно овлаштеног лица у 
јавном предузећу, то би довело до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у 
органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-163-1/11 од 22.02.2011. године    
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Да ли постоји сукоб интереса у случајевима да у 
јавним предузећима, као друштвима са 
ограниченом одговорношћу са једним чланом, за 
која је прописано да овлаштења скупштине 
друштва врши члан друштва, премијер Кантона 
Сарајево, министри Владе Кантона Сарајево или/ 
односно предсједавајући, замјеник 
предсједавајућег и посланици Скупштине Кантона 
Сарајево, без накнаде, обављају функцију 
скупштине јавних предузећа? 

Члан 5. став (1) Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне 
и Херцеговине прописује да изабрани дужносници, носиоци извршних функција 
и савјетници за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након престанка 
вршења те функције не могу бити чланови управног одбора, надзорног одбора, 
скупштине, управе или менаџмента, нити бити у својству овлаштеног лица у 
јавном предузећу. 
У складу са наведеним, истовремено обављање функције премијера кантона, 
министра у влади кантона, предсједавајућег, замјеника предсједавајућег или 
посланика у скупштини кантона  са функцијом члана Скупштине у јавном 
предузећу доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима 
власти у Федерацији Босне и Херцеговине, без обзира да ли остварују накнаду 
или не. 
Мишљење број: 05-2-07-8-426-2/11 од 07.04.2011. године    

Да ли доводи до сукоба интереса уколико 
општински вијећник буде именован на функцију 
вршиоца дужности директора јавног предузећа? 

Члан 5. став (1) Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне 
и Херцеговине прописује да изабрани дужносници, носиоци извршне функције и 
савјетници за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након престанка 
вршења те функције не могу бити чланови управног одбора, надзорног одбора, 
скупштине, управе или менаџмента нити бити у својству овлаштеног лица у 
јавном предузећу. 
У складу са наведеним, истовремено обављање функције вијећника у 
општинском вијећу и функције вршиоца дужности директора јавног предузећа 
доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 
  
Мишљење број: 05-2-07-8-849-2/11од 30.06.2011. године    
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Да ли би заступник у Скупштини Херцеговачко-
неретванског кантона био у сукобу интереса 
уколико би био именован на радно мјесто 
управник Центра пошта Мостар,  као 
организационе цјелине у саставу „ЈП БХ 
ПОШТА“ д.о.о. Сарајево? 

Члан 5. Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине прописује да изабрани дужносници, носиоци извршних функција и 
асавјетници за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након престанка 
вршења те функције не могу бити чланови управног одбора, надзорног одбора, 
скупштине, управе или менџмента, нити бити у својству овлаштеног лица у 
јавном предузећу. 
Члан 3. став (1) тачка а) наведеног закона прописује да се овлаштеним лицем 
сматра лице које је оснивачким актом или статутом предузећа овлаштено да 
представља и заступа предузеће. Под овлаштеним лицем подразумијева се и 
подузетник односно физичко лице које самостално на тржишту обавља 
дјелатности ради стицања добити. 
У складу са наведеним, уколико као управник Центра пошта Мостар нисте 
овлаштено лице у јавном предузећу и уколико нисте члан управе или менаџмента 
или члан скупштине, тада истовремено обављање функције заступника у 
Скупштини Херцеговачко-неретванског кантона и функције управника Центра 
пошта Мостар, не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у 
органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број:  05-2-07-8-628-2/11 од  06.05.2011. године.    

Да ли је у сукобу интереса вијећник у 
Општинском вијећу Травник који истовремено 
обавља и функцију предсједника Скупштине 
Организације демобилисаних бораца ООР-а 92-95 
Општине Травник, која се финансира из буџета 
Општине Травник у износу од 20.000,00 КМ 
годишње? 

Члан 12. Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине прописује да за вријеме вршења јавне дужности изабрани 
дужносници, носиоци извршне функције и савјетници не смију обављати 
дужност овлаштених лица у фондацијама и удружењима, основаним у складу са 
законима о удружењима и фондацијама, а које се финансирају из буџета било 
којег нивоа власти, у износу већем од 10.000,00 КМ годишње, односно у износу 
већем од 50.000,00 КМ годишње у фондацијама и удружењима из области 
културе и спорта. Изнимно од претходних одредаба, изабрани дужносници, 
носиоци извршне функције и савјетници могу обављати извршну функцију у 
фондацијама и удружењима, које се не финансирају из буџета било којег нивоа 
власти, основаним у складу са законима о удружењима и фондацијама.У складу 
са наведеним, уколико лице као предсједник скупштине удружења није 
овлаштена особа тог удружења, тада истовремено обављање функције вијећника 
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у општинском вијећу и функције предсједника скупштине удружења, не доводи 
до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине. Међутим, уколико је лице као предсједник скупштине 
удружења овлаштена особа и уколико се удружење финансира из буџета било 
којег нивоа власти  у износу већем од 10.000 КМ годишње, тада истовремено 
обављање  функције вијећника у општинском вијећу и функције предсједника 
скупштине удружења, доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса  у 
органима власти у Федерацији БиХ. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-845-2/11 од 30.06.2011. године 

Да ли постоји сукоб интереса уколико је за члана 
управног одбора Удружења параплегичара и 
обољелих од дјечије парализе Кантона Сарајево 
изабрана особа која истовремено обавлја функцију 
генералног секретара Савеза параплегичара 
Федерације Босне и Херцеговине? 

Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине се 
односи на изабране дужноснике, носиоце извршних функција и савјетнике, како 
је то регулисано у члану 3. став (1) тачка е), ф) и г) наведеног закона. 
С обзиром на то да лице као члан управног одбора удружења или као секретар 
савеза нема статус изабраног дужносника, носиоца извршне функције и 
савјетника то Ваш упит није предмет Закона о сукобу интереса у органима власти 
у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-124-2/11 од 17.02.2011. године    

Да ли доводи до сукоба интереса уколико 
заступник у Скупштини Кантона Сарајево 
истовремено обавља и функцију предсједника 
Управног одбора Удружења грађана Палестинске 
дијаспоре и функцију члана Надзорног одбора 
Удружења грађана Босанско – Палестинског 
пријатељства? 

Члан 12. Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине прописује да за вријеме вршења јавне функције изабрани 
дужносници, носиоци извршне функције и савјетници не смију обављати 
дужност овлаштених лица у фондацијама и удружењима, основаним у складу са 
законима о удружењима и фондацијама, а које се финансирају из буџета било 
којег нивоа власти, у износу већем од 10.000,00 КМ годишње, односно у износу 
већем од 50.000,00 КМ годишње у фондацијама и удружењима из области 
културе и спорта. Изнимно од претходних одредаба, изабрани званичници, 
носиоци извршне функције и савјетници могу обављати извршну функцију у 
фондацијама и удружењима, које се не финансирају из буџета било којег нивоа 
власти, основаним у складу са законима о удружењима и фондацијама.У складу с 
наведеним, уколико предсједник управног одбора или члан надзорног одбора 
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удружења грађана није овлаштена особа наведених удружења, тада истовремено 
обављање функције изабраног дужносника, односно заступника у скупштини 
кантона и функције предсједника управног одбора или члана надзорног одбора 
удружења грађана, не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса  у 
органима власти у Федерацији БиХ. Међутим, уколико је предсједник управног 
одбора или члан надзорног одбора удружења грађана, овлаштена особа удружења 
и уколико се та удружења финансирају из буџета било којег нивоа власти  у 
износу већем од 10.000 КМ годишње, тада истовремено обављање  функције 
заступника и функције предсједника управног одбора или члана надзорног 
одбора удружења грађана, доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса  
у органима власти у Федерацији БиХ. Такође вас упућујемо да убудуће у 
сличним случајевима приликом обраћања за давање става неког од државних 
органа, користите усвојену  процедуру  пружања међународне правне помоћи, 
односно да захтјев поднесете посредством Министарства правде  Босне и 
Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-18/11од  25.01.2010. године  
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1. Да ли би постојао сукоб интереса уколико 
будући општински вијећник истовремено буде 
обављао и функцију власника и упосленика 
приватног предузећа „Атлас-д“ д.о.о. Високо, ако 
предузеће буде учествовало на јавним тендерима и 
пословало са буџетским органима у износима 
већим од 5.000,00 КМ, с обзиром на то да није 
овлаштено лице предузећа; 

2. Од када и како се примјењује Закон о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине, односно да ли је потребно раскинути 
уговоре које споменуто предузеће има потписане 
са министарствима, општинама и другим 
буџетским органима од прије  именовања у 
општинско вијеће? 

1. Члан 6. став (2) Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине прописује да изабрани дужносници, носиоци извршне 
функције и савјетници, за вријеме вршења дужности не могу бити чланови 
скупштине, надзорног одбора, управе или менаџмента, нити бити у својству 
овлаштеног лица било којег приватног предузећа које склапа уговоре 
вриједности веће од 5.000,00 КМ годишње, са органима који се финансирају из 
буџета било којег нивоа власти. 
 
У складу са наведеним, а обзиром да сте према члану 325. и 343. Закона о 
привредним друштвима („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 
број 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 и 88/08), као власник предузећа и 
члан скупштине предузећа, тада истовремено обављање функције вијећника у 
општинском вијећу и функције члана скупштине приватног предузећа, доводи до 
повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине, под условом да наведено предузеће склапа уговоре са 
органима који се финансирају из буџета било којег нивоа власти у износу већем 
од 5.000,00 КМ годишње.  
2.  Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине 
ступио је на снагу 06.11.2008. године, и примјењује се на изабране дужноснике, 
носиоце извршне функције и савјетнике од момента преузимања јавне функције, 
дакле, уколико преузмете мандат вијећника у општинском вијећу, нећете бити у 
обавези да раскинете уговоре које је предузеће закључило прије Вашег избора у 
општинско вијеће. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-134-1/11од 17.02.2011. године 
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Да ли би довело до сукоба интереса уколико Н.Н. 
оснује приватно предузеће, с обзиром на то да је 
запослен као виши референт у Министарству 
унутрашњих послова? 

Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине 
(Службене новине Федерације БиХ“, број 70/08) се односи на изабране 
дужноснике, носиоце извршне функције и савјетнике како је то регулисано у 
члану 3. став 1. тачка е), ф) и г)  Закона. 
С обзиром на то да упосленик у кантоналном министарству нема статус 
изабраног дужносника, носиоца извршне функције и савјетника, како је то 
регулисано напријед наведеном Законском одредбом, истовремено обављање 
послова у министарству и отварање приватног предузећа није предмет Закона о 
сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-666-2/1 од  25.05.2011. године    

Да ли доводи до сукоба интереса уколико је 
заступник у Скупштини Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине истовремено и оснивач и власник 
приватних предузећа која остварују право на 
подстицај? 

Члан 6. став (2) Закона о сукобу интереса у институцијама Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине прописује да изабрани дужносници, носиоци извршних 
функција и савјетници, за вријеме вршења дужности не могу бити чланови 
скупштине, надзорног одбора, управе или менаџмента, нити бити овлаштена 
особа приватног предузећа: 
а) у које је Дистрикт улагао капитал у раздобљу од четири године прије 
преузимања  функције и за вријеме обављања функције изабраног званичника, 
носиоца извршне функције или савјетника; 
б) које склапа уговоре или на други начин послује са Дистриктом. Став (3) 
наведеног члана закона прописује да се ова ограничења примјењују на приватна 
предузећа, која су склопила уговор или послују са Дистриктом, док је изабрани 
званичник, носилац извршне функције или савјетник обављао функцију, под 
условом да је вриједност уговора или посла са Дистриктом већа од 5.000 КМ 
годишње.  
У складу са наведеним, уколико приватна предузећа склапају уговоре или на 
други начин послују, односно примају подстицај од стране Брчко дистрикта БиХ 
у износу већем од 5.000 КМ годишње и уколико као оснивач предузећа обављате 
и функцију члана скупштине, надзорног одбора, управе,  менаџмента или 
овлаштене особе наведених предузећа тада истовремено обављање функције 
заступника у Скупштини Дистрикта и оснивача приватних предузећа, доводи до 
повреде одредаба Закона о сукобу интереса у институцијама Брчко Dистрикта 
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Босне и Херцеговине. 
  
Мишљење број: 05-2-07-8-1277-2/11од 08.12.2011. године    

Да ли премијера Унско-санског кантона, доводе до 
сукоба интереса сљедеће ситуације: 

1. Уколико премијеров пунац истовремено обавља 
функцију члана Управног одбора Завода 
здравственог осигурања Унско-санског кантона; 

2. Уколико премијеров отац истовремено обавља 
функцију члана управног тијела комуналног 
јавног предузећа на нивоу општине? 

1.Обављање функције премијера кантона, док истовремено сродник изабраног 
дужносника, односно пунац обавља функцију члана управног одбора завода, не 
доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 
2.      Члан 5. став (1) Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине прописује да изабрани дужносници, носиоци извршне 
функције и савјетници за вријеме вршења јавне функције и шест мјесеци након 
престанка вршења те функције не могу бити чланови управног одбора, надзорног 
одбора, скупштине, управе или менаџмента нити бити у својству овлаштеног 
лица у јавном предузећу. Члан 9. став (1) наведеног закона прописује да под 
условима дефинираним у чл. 4., 5., 6. и 8. овога закона, ангажман блиских 
сродника изабраног дужносника, носиоца извршне функције и савјетника такођер 
доводи до ситуације у којој за овог изабраног дужносника, носиоца извршне 
функције и савјетника долази до сукоба интереса. У складу са наведеним, 
обављање функције премијера кантона, док истовремено блиски сродник, отац, 
обавља функцију члана управног тијела јавног предузећа, уколико управно 
тијело подразумијева управни одбор, управу или менаџмент јавног предузећа,  
доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у органима власти у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-176-2/11 од  02.03.2011. године                 
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Да ли може обављати функцију предсједника 
Школског одбора у Основној музичкој школи 
„Авдо Смаиловић“ у Горажду док истовремено 
блиски сродник, односно супруга, обавља 
функцију посланика у Скупштини Босанско-
подрињског кантона и функцију делегата у Дому 
народа Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине? 

Обављање функције предсједника Школског одбора док истовремено блиски 
сродник, односно супруга, обавља функцију посланика у Скупштини Босанско-
подрињског кантона и функцију делегата у Дому народа Парламента Федерације 
Босне и Херцеговине, не доводи до повреде одредаба Закона о сукобу интереса у 
органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-185-2/11од 09.03.2011. године 

Да ли доводи до сукоба интереса уколико 
савјетник министра у Влади Федерације Босне и 
Херцеговине истовремено обавља функцију члана 
Управног одбора Дирекције за управљање 
пасивним подбилансима предузећа и банака? 

Обављање функције савјетника министра у Влади Федерације Босне и 
Херцеговине са истовременим обављањем функције члана Управног одбора 
Дирекције за управљање пасивним подбилансима предузећа и банака не доводи 
до повреде одредаба Закона о сукобу интереса  у органима власти у Федерацији 
БиХ. 
  
Мишљење број: 05-2-07-8-569-9/11 од 12.07.2011. године    

Да ли се вијећник у Општинском вијећу Љубушки 
може кандидовати  на непосредне изборе за вијећа 
мјесних заједница? 

Обављање функције вијећника у општинском вијећу и  истовремено кандидовање 
и евентуални избор у вијеће мјесне заједнице не доводи до повреде одредаба 
Закона о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-1323-2/11од  22.12.2011. године    

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено 
обављање функције члана Надзорног одбора 
Универзитета у Сарајеву и члана Вијећа 
запослених Универзитета у Сарајеву? 

Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине 
(Службене новине Федерације БиХ“, број 70/08) се односи на изабране 
дужноснике, носиоце извршне функције и савјетнике како је то регулисано у 
члану 3. став 1. тачка е), ф) и г)  Закона. 
С обзиром на то да члан надзорног одбора универзитета, и члан вијећа 
запослених, немају статус изабраног дужносника, носиоца извршне функције и 
савјетника, како је то регулисано напријед наведеном законском одредбом, 
истовремено обављање наведених послова није предмет Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
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Мишљење број: 05-2-07-8-1264-2/11од 08.12.2011. године    

Да ли доводи до сукоба интереса истовремено 
обављање функције члана вијећа мјесне заједнице 
и послова државног службеника запосленог на 
пословима секретара мјесне заједнице? 

Закон о сукобу интереса у органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине 
(Службене новине Федерације БиХ“, број 70/08) се односи на изабране 
дужноснике, носиоце извршне функције и савјетнике како је то регулисано у 
члану 3. став 1. тачка е), ф) и г)  Закона. 
С обзиром на то да члан вијећа мјесне заједнице, као и државни службеник, 
немају статус изабраног дужносника, носиоца извршне функције и савјетника, 
како је то регулисано напријед наведеном законском одредбом, истовремено 
обављање наведених послова није предмет Закона о сукобу интереса у органима 
власти у Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
Мишљење број: 05-2-07-8-1219-2/11 од 17.11.2011. године    
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Прилог 2. - Преглед изречених санкција по нивоима власти 
 
 

2.1. Државни ниво 
 
 

Р/Б ИМЕ / ПРЕЗИМЕ НЕСПОЈИВОСТ 
ОДЛУКА 

САДРЖАЈ 
ДАТУМ  

ОДЛУКЕ 

1. СЕЛИМ БЕШЛАГИЋ 

посланик у Представничком дому 
Парламентарне скупштине БиХ и члан 
Скупштине приватног предузећа ГИТ – 
Институт за грађевинарство, грађевинске 
материјале и неметале д.о.о Тузла које је 
пословало са институцијама које се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
13.10.2009. и новчана казна у 
износу од 1.000 КМ 

27.1.2011. 

2. ХУСО САРИЋ 

директор Агенције за рад и запошљавање 
БиХ, док је његов блиски сродник, 
кћерка, истовремено обављала функцију 
оснивача и члана Скупштине приватног 
предузећа "Сарамерц" д.о.о. Сарајево које 
је пословало са институцијама које се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 1.000 КМ 

12.7.2011. 
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2.2. Брчко дистрикт Босне и Херцеговине 
 

Р/Б ИМЕ / ПРЕЗИМЕ НЕСПОЈИВОСТ 
ОДЛУКА 
САДРЖАЈ 

ДАТУМ  
ОДЛУКЕ 

1. ДРАГАН ПАЈИЋ 

 
градоначелник Брчко дистрикта БиХ, а 
блиски сродник, мајка, овлаштено лице 
приватног предузећа „Посавиналек“ д.о.о. 
Брчко које је пословало са Дистриктом у 
износу већем од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 1.000 КМ 

27.1.2011. 

2. ШЕМСО САКОВИЋ 

заступник у Скупштини Брчко дистрикта 
БиХ и члан Скупштине приватног 
предузећа „Ецоинвест“ д.о.о. Тузла које је 
пословало са Дистриктом у износу већем 
од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 3.500 КМ 

27.1.2011. 

3. СЕЈФУДИН 
ЗАХИРОВИЋ 

заступник у Скупштини Брчко дистрикта 
БиХ и члан Скупштине приватног 
предузећа „Ецоинвест“ д.о.о. Тузла које је 
пословало са Дистриктом у износу већем 
од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 3.500 КМ 

27.1.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
 
2.3. Кантонални ниво 

 
 

Р/Б ИМЕ / ПРЕЗИМЕ НЕСПОЈИВОСТ 
ОДЛУКА 
САДРЖАЈ 

ДАТУМ  
ОДЛУКЕ 

1. ЕНЕС МУЈИЋ 

премијер Тузланског кантона и члан 
Скупштине приватног предузећа „Хелиос“ д.д. 
Бановићи које је склапало уговоре са органима 
који се финансирају из буџета у износу већем 
од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009. и новчана казна у 
износу од 1.000 КМ 

17.2.2011. 

2. МИРЗЕТА ХАЏИЋ -
СУЉКИЋ 

министрица образовања, науке, културе и 
спорта у Влади Тузланског кантона, а њен 
блиски сродник, супруг, истовремено је 
обављао функцију члана Надзорног одбора и 
члана Скупштине приватног предузећа д.д. 
„Градски и приградски саобраћај“ Тузла, које 
је склапало уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 7.000 КМ 

17.2.2011. 

3. ФЕРИД 
КУЛОСМАН 

посланик у Скупштини Унско-санског 
кантона и овлаштено лице удружења 
"УДРУЖЕЊЕ 17 ВИТЕШКА КРАЈИШКА 
БРДСКА БРИГАДА" Кључ 

Новчана казна у износу од 1.000 
КМ 

17.3.2011. 

4. ХАСАН ЂОЗО 

посланик у Скупштини Босанско-подрињског 
кантона и члан Надзорног одбора приватног 
предузећа "Творница алата Горажде" д.д. 
Горажде које је склапало уговоре са органима 
који се финансирају из буџета у износу већем 
од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009. 

7.4.2011. 
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5. ХАСАН ТАФРО 

посланик у Скупштини Босанско-подрињског 
кантона и делегат у Дому народа Парламента 
Федерације БиХ, и  предсједник Надзорног 
одбора предузећа "Творница алата Горажде" 
д.д. Горажде и предсједник Надзорног одбора 
предузећа "Побједа-спорт" д.д. Горажде која 
су склапала уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
22.11.2010 и новчана казна у износу 
од 2.000 КМ 

7.4.2011. 

6. КОЊО ХАЏАН 

посланик у Скупштини Кантона Сарајево и 
предсједник и члан Надзорног одбора 
приватног предузећа "Медикомерц" д.д. 
Сарајево које је склапало уговоре са органима 
који се финансирају из буџета у износу већем 
од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
19.10.2010 и новчана казна у износу 
од 1.000 КМ 

30.6.2011. 
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2.4. Општински ниво 
 

Р/Б ИМЕ / ПРЕЗИМЕ НЕСПОЈИВОСТ 
ОДЛУКА 
САДРЖАЈ 

ДАТУМ  
ОДЛУКЕ 

1. АДМИН МОСТИЋ 

 
вијећник у Општинском вијећу Високо и 
овлаштено лице приватног предузећа "Макси" 
д.о.о.Високо, а блиски сродник, супруга,  
обављала је функцију оснивача и директора 
приватног предузећа "Макси" д.о.о. Високо 
које је склапало уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

  
Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009 27.1.2011. 

2. ЗВОНИМИР 
АНЂЕЛИЋ 

 
вијећник у Општинском вијећу Усора и 
директор, односно овлаштено лице и члан 
Надзорног одбора приватног предузећа „Q 
инжењеринг“ д.о.о. Усора које је склапало 
уговоре са органима који се финансирају из 
буџета у износу већем од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 2.000 КМ 27.1.2011 

3. ДРАГО КАТИЋ 

 
вијећник у Општинском вијећу Усора и 
овлаштено лице приватног предузећа 
„Водомонт“ д.о.о. Усора које је склапало 
уговоре са органима који се финансирају из 
буџета у износу већем од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009. и новчана казна у 
износу од 1.000 КМ 27.1.2011. 

4. ОСМАН ЋЕХАЈИЋ 

 
начелник Општине Кључ, као носиlac 
извршне функције, користио свој положај 
како би утjeцао да фирма „Програм десигн“ из 

Новчана казна у износу од 4.000 
КМ 2.2.2011. 
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Кључа, чији је оснивач и власник његова 
супруга, Амила Ћехајић, добије послове од 
Општине Кључ 

5. ИВАН ШАКОТА 

вијећник у Општинском вијећу Широки 
Бријег и истовремено овлаштено лице 
приватног предузећа „Осцар“ д.о.о. Широки 
Бријег, а блиски сродник, отац, члан 
Скупштине приватног предузећа „Осцар“ 
д.о.о. Широки Бријег које је склапало уговоре 
са органима који се финансирају из буџета у 
износу већем од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 1.500 КМ 2.2.2011. 

6. ИРФАН ХОЗО 

вијећник у Општинском вијећу Стари Град 
Сарајево и предсједник, односно овлаштено 
лице Удружења ликовних умјетника Босне и 
Херцеговине 

Новчана казна у износу од 5.000 
КМ 17.2.2011. 

7. ФУАД ПЕКМЕЗ 

вијећник у Општинском вијећу Центар 
Сарајево и члан скупштине и овлаштено лице 
приватног предузећа САМ СХОП гроуп д.о.о. 
Сарајево које је склапало уговоре са органима 
који се финансирају из буџета у износу већем 
од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009. 17.2.2011. 

8. МИЈО ПЕТОЊИЋ 
вијећник у Општинском вијећу Јајце и 
истовремено је обављао функцију члана 
скупштине Јавног комуналног предузећа 
"Водовод и канализација" д.о.о. Јајце 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
06.04.2010. 2.3.2011. 

9. ХАСАН ПРЕЛИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Високо и 
истовремено је обављао функцију члана 
Скупштине, односно члана Управе предузећа 
Дионичко друштво за осигурање "ВГТ" 
Високо, и функцију члана Скупштине 
предузећа Друштво за осигурање "Сарајево-

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
29.11.2010. и новчана казна у 
износу од 5.000 КМ 9.3.2011. 
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осигурање" д.д. Сарајево 

10. РУЖИЦА 
ФРАЊЧЕВИЋ 

вијећница у Општинском вијећу Крешево и 
овлаштено лице приватног предузећа "Алкус" 
д.о.о. Крешево, које је склапало уговоре са 
органима који се финансирају из буџета у 
износу већем од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009. 17.3.2011. 

11. АМЕЛ МЕКИЋ 

 
вијећник у Општинском вијећу Центар 
Сарајево, као изабрани дужносник, користио 
свој положај како би утјецао на доношење 
одлука Општинског вијећа Центар Сарајево о 
буџетима за 2009. и 2010. годину, у којима су 
уврштени грантови о додјели новчаних 
средстава њему лично и на име помоћи Џудо 
клубу "Цитy Центар" Сарајево, чији је члан 
именовани 

Новчана казна у износу од 2.000 
КМ 24.3.2011. 

12. АЛМЕДИН 
МИЛАДИН 

вијећник у Општинском вијећу Стари Град 
Сарајево, вијећник у Градском вијећу Града 
Сарајева и овлаштено лице приватног 
предузећа "ЈОБ ИНВЕСТ" д.о.о. Сарајево које 
је склапало уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009. 24.3.2011. 

13. ИБРАХИМ КЕРЛА 

вијећник у Општинском вијећу Вогошћа и 
члан, односно предсједник, Надзорног одбора 
приватног предузећа "Центротранс" превоз 
путника д.д. Какањ, члан Скупштине и члан 
Управе приватног предузећа "Центротранс-

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010 и новчана казна у износу 
од 10.000 КМ. 7.4.2011. 
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еуролинес" д.о.о. Сарајево које је склапало 
уговоре са органима који се финансирају из 
буџета у износу већем од 5.000 КМ годишње 

Смањена новчана казна на 5.000 

14. ЉУБА ТАДИЋ 

 
вијећница у Општинском вијећу Жепче и 
оснивач, односно члан Скупштине приватног 
предузећа „Тадић“ д.о.о. Жепче, а њен блиски 
сродник, супруг, оснивач, односно члан, 
Скупштине приватног предузећа „Тадић“ 
д.о.о. Жепче које је склапало уговоре са 
органима који се финансирају из буџета у 
износу већем од 5.000 КМ годишње 
 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
13.10.2010 и новчана казна у износу 
од 3.000 КМ 19.5.2011. 

15. АМИР ПОБРИЋ 

 
вијећник у Општинском вијећу Кључ и члан 
Скупштине приватног предузећа „Побрић“ 
д.о.о. Кључ, а његов блиски сродник, син, 
директор и овлаштено лице предузећа 
„Побрић“ д.о.о. Кључ које је склапало уговоре 
са органима који се финансирају из буџета у 
износу већем од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010 и новчана казна у износу 
од 4.000 КМ 19.5.2011. 

16. ЈУРО ЧАЛАГА 

 
вијећник у Општинском вијећу Крешево и 
оснивач и овлаштено лице приватног 
предузећа "Ветеринарска станица Крешево" 
д.о.о. Крешево које је склапало уговоре са 
органима који се финансирају из буџета у 
износу већем од 5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2009. 31.5.2011. 
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17. АДЕМ ХАНЏИЋ 

 
вијећник у Општинском вијећу Крешево и 
члан Скупштине и овлаштено лице приватног 
предузећа "Бејтков" д.о.о. Високо које је 
склапало уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње. 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. 31.5.2011. 

18. АНА БАЛТИЋ 

 
вијећник у Општинском вијећу Ново Сарајево, 
а њен блиски сродник, кћерка, овлаштено 
лице приватног предузећа "ДСЦ" Агенција за 
заштиту људи и имовине д.о.о. Сарајево које 
је склапало уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. 9.6.2011. 

19. ИЗЕТ ФЕЈЗОВИЋ 

 
директор Јавне установе за културу и 
образовање Какањ и члан Надзорног одбора 
Јавног предузећа "Радио и телевизија" Високо 
д.о.о. Високо 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
07.04.2011. 30.6.2011. 

20. МИЈО ЋОСИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Усора и 
оснивач и члан Скупштине приватног 
предузећа "Ћосићпромеx" д.о.о. Усора које је 
склапало уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 3.000 КМ 12.7.2011. 

21. КЕНАН КАНЛИЋ 

Прије протека рока од шест мјесеци након 
престанка вршења функције вијећника у 
Општинском вијећу Горажде, започео 
обављање функције члана управе, односно 
овлаштене особе Јавног предузећа "Босанско-
подрињске шуме" д.о.о. Горажде 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
18.8.2011. 18.8.2011. 
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22. АЛИЈА БУДЊО 

вијећник у Општинском вијећу Илиџа и члан 
Скупштине приватног предузећа „Пројект“ 
д.д., а његов блиски сродник, син, овлаштено 
лице приватног предузећа Хотелско бањско 
рекреативно друштво „Хотели Илиџа“ д.д. 
која су склапала уговоре са органима који се 
финансирају из буџета у износу већем од 
5.000 КМ годишње 

Неподобност кандидовања у 
периоду од четири године након 
почињеног прекршаја тј. од 
31.12.2010. и новчана казна у 
износу од 4.000 КМ 9.11.2011. 

23. НАМИР ГАНИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Илијаш, 
учествовао и гласао на сједници Општинског 
вијећа Илијаш по питању које се директно 
тиче приватног предузећа "Џ & Р" д.о.о. 
Илијаш, у којем његова супруга обавља 
функцију оснивача и власника 

Новчана казна у износу од 2.000 
КМ 15.12.2011. 

24. СЕЛВЕР ХЕРИЋ 

вијећник у Општинском вијећу Илијаш, 
учествовао и гласао на сједници Општинског 
вијећа Илијаш по питању које се директно 
тиче приватног предузећа АУТО ШКОЛА 
"МАСЕЖЕ" д.о.о. Илијаш, у којем именовани 
обавља функцију оснивача и власника 

Новчана казна у износу од 2.000 
КМ 22.12.2011. 
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Прилог 3.  - Извршење новчаних санкција у 2011. години 
 
 
 

Р/Б ИМЕ/ПРЕЗИМЕ НОВЧАНА САНКЦИЈА ИЗВРШЕЊЕ 
САНКЦИЈЕ 

НАПОМЕНА 

1. ЈОВО БУЖАНИН 
 

Број: 06-07-747/06 од 31/01/2006 у износу 
од 5.000 и предузеће 10.000 КМ 

СУКЦЕСИВНО  – 
ИВ рата 1.670 КМ 
дана 11/01/2011 

30/12/2008 Суд БиХ донио Рјешење о извршењу

2. 
ЕСВЕД 
ХАЏИАВДИЋ 
 

Број: 06-07-998/06 од 17/05/2007 у износу 
од 1.500 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 19/05/2011 

25/12/2009 Суд БиХ донио Рјешење о 
извршењу 

3. ЛИДИЈА КОРАЋ 
 

Број: 06-07-8-2556/06  од 22/10/2009 у 
износу од 3.000 КМ 

ДА – 3.000 КМ 
дана 21/02/2011 

 

4. 
ЗОРИЦА 
МИЛИЧЕВИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-385/09 од 29/10/2009 у 
износу од 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 08/03/2011 

 

5. 
ЈАСМИН 
ДИДОВИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-195/08 од 18/02/2010 у 
износу од 5.000 КМ 

ДА - СУКЦЕСИВНО 
416,06-11/01/2011 
416,06-11/02/2011 
416,06-11/03/2011 
416,06-08/04/2011 
416,06-11/05/2011 
423,34-10/06/2011 

Одобрење ЦИК БИХ да плаћа на рате 

6. ФИКРЕТ КОЉИЋ 
 

 
Број: 05-2-07-8-853/07 од 01/04/2010 у 
износу од 1.000 КМ 
 

ДА – 1.000 КМ 
дана 08/02/2011 

07/02/2011 Суд БиХ донио Рјешење о 
извршењу 

7. СЕЛИМ ИСИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-144/10 од 17/06/2010 у 
износу од 2.000 КМ 
 

800,00–28/01/2011 
10/01/2011 Суд БиХ донио Рјешење о 
извршењу 

8. ФЕХИМА МУЈИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-276/10 од 26/08/2010 у 
износу од 2.000 КМ 

ДА - СУКЦЕСИВНО 
250,00-06/01/2011 
250,00-10/02/2011 
250,00-09/03/2011 

Одобрење ЦИК БИХ да плаћа на рате 
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250,00-06/04/2011 
250,00-10/05/2011 
250,00-10/06/2011 

9. ХУСО ЋЕСИР 
 

Број: 05-2-07-8-191/09 од 11/11/2010 у 
износу од 3.500 КМ 

ДА – 3.500 КМ 
дана 02/02/2011 

 

10. ЗВОНКО 
МИШКОВИЋ 

Број: 05-2-07-8-16/10 од 11/11/2010 у износу 
од 2.000 КМ 

ДА – 2.000 КМ 
дана 18/02/2011 

 

11. ШЕФИК БЕГИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-45/10 од 11/11/2010 у износу 
од 8.000 КМ 

ДА – 8.000 КМ 
дана 14/09/2011 

24/08/2011 Суд БиХ донио Рјешење о 
извршењу 

12. ЗВОНИМИР 
АНЂЕЛИЋ 

Број: 05-2-07-8-56/10 од 27/01/2011 у износу 
од 2.000 КМ 

ДА – 2.000 КМ 
дана 12/04/2011 

 

13. ДРАГО КАТИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-59/10 од 27/01/2011 у износу 
од 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 25/02/2011 

 

14. 
СЕЛИМ 
БЕШЛАГИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-49/10 од 27/01/2011 у износу 
од 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 17/02/2011 

 

15. ДРАГАН ПАЈИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-58/10 од 27/01/2011  у 
износу од 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 11/04/2011 

 

16. 
ШЕМСО 
САКОВИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-156/10 од 27/01/2011 у 
износу од 3.500 КМ 

ДА – 3.500 КМ 
дана 18/04/2011 

 

17. СЕЈФУДИН 
ЗАХИРОВИЋ 

Број: 05-2-07-8-147/10 од 27/01/2011 у 
износу од 3.500 КМ 

ДА – 3.500 КМ 
дана 14/04/2011 

 

18. ОСМАН ЋЕХАЈИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-157/10 од 02/02/2011 у 
износу од 4.000 КМ 

ДА – 4.000 КМ 
дана 01/08/2011 

 

19. ИВАН ШАКОТА 
 

Број: 05-2-07-8-241/10 од 02/02/2011у 
износу од 1.500 КМ 

ДА – 1.500 КМ 
дана 09/05/2011 

 

20. ЕНЕС МУЈИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-233/10 од 17/02/2011 у 
износу од 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 23/05/2011 

 

21. ИРФАН ХОЗО 
 

Број: 05-2-07-8-125/10 од 17/02/2011 у 
износу од 5.000 КМ 

500 КМ -25.4.2011 
500 КМ -09.5.2011 
500 КМ -12.7.2011 

Одобрење ЦИК БИХ да плаћа на рате 

22. 
ФЕРИД 
КУЛОСМАН 
 

Број: 05-2-07-8-276/10 од 17/03/2011 у 
износу од 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 22/04/2011 
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23. АМЕЛ МЕКИЋ 
 

Број: 05-2-07-8-144/10 од 24/03/2011 у 
износу од 2.000 КМ 

ДА – 2.000 КМ 
дана 18/04/2011 

 

24. ИБРАХИМ КЕРЛА Број: 05-2-07-8-144/10 од 07/04/2011 у 
износу од 5.000 КМ 500 КМ-27/10/2011  

25. ХАСАН ТАФРО Број: 05-2-07-8-144/10 од 07/04/2011 у 
износу од 2.000 КМ 

ДА – 2.000 КМ 
дана 12/04/2011 

 

26. ЉУБА ТАДИЋ Број: 05-2-07-8-144/10 од 19/05/2011 у 
износу од 3.000 КМ 

ДА – 3.000 КМ 
дана 16/08/2011 

 

27. АМИР ПОБРИЋ Број: 05-2-07-8-144/10 од 19/05/2011 у 
износу од 4.000 КМ 500 КМ-21/09/2011 Одобрење ЦИК БИХ да плаћа на рате 

28. КОЊО ХАЏАН Број: 05-2-07-8-144/10 од 30/06/2011 у 
износу од 1.000 КМ 

ДА – 1.000 КМ 
дана 23/08/2011 

 

29. ХУСО САРИЋ Број: 05-2-07-8-144/10 од 12/07/2011 у 
износу од 1.000 КМ 

100 КМ- 1/11/2011 
100 КМ- 5/12/2011 
 

Одобрење ЦИК БИХ да плаћа на рате 
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III ДИО 

 
 
 
 

ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О 
ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ 

СТРАНАКА 
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1. Годишњи  извјештај о прегледаном стању  финансијског  пословања 
политичких  странака 

 
1.1. Увод 

 
197. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Централна 

изборна комисија БиХ), у складу са одредбама члана 13. став 2. Закона о 
финансирању политичких странака71, надлежна је за провођење одредаба Закона о 
финансирању политичких странака. У сврху прегледа, контроле и ревизије 
финансијских извјештаја које поднесу политичке странке, Централна изборна 
комисија БиХ је успоставила  Службу за ревизију финансирања политичких 
странака. 

 
198. Чланом 17. Закона о финансирању политичких странака је прописано да је 

Централна изборна комисија БиХ дужна да сваке године поднесе извјештај о 
прегледаном стању финансијског пословања Парламентарној Скупштини Босне и 
Херцеговине. У складу са одредбама овог члана, припремљен је извјештај о 
примјени Закона о финансирању политичких странака у коме је садржано 
прегледано стање финансијског пословања политичких странака у 2010. години.  

 
1.2. Правни оквир 
 
199.  Финансирање  политичких странака у Босни и Херцеговини је уређено:  

  Законом о финансирању политичких странака 
  Поглављем 15 Изборног закона Босне и Херцеговине  
  Правилником о годишњим финансијским извјештајима политичких странака72 
  Правилником о предизборним и постизборним финансијским извјештајима 

политичких    субјеката73  
 
200. Контрола и ревизија финансирања политичких странака уређена је Правилником 

о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских  
извјештаја политичких странака74. 

 
201. На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака, 

Централна изборна комисија БиХ је донијела Одлуку о успостављању Службе за 
ревизију финансијског пословања, број 01-07-653/05 од 10.03.2005. године. 
Законом о измјенама и допунама Закона о финансирању  политичких  странака75 
промијењен је назив Службе за ревизију финансијског пословања у Службa за 
ревизију финансирања политичких странака. 

                                                
71 „ Службени гласник БиХ“,  бр. 22/00, 102/09 и 54/10 
 
72 „ Службени гласник БиХ“,  бр. 61/06 
 
73 „ Службени гласник БиХ“, бр. 61/06 
 
74 „ Службени гласник БиХ“, бр. 103/08 
 
75 „Службени гласник БиХ“,  бр. 54/10 
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1.3. Активности Централне изборне комисије БиХ у извјештајном периоду 
 
202. У оквиру провођења Закона о финансирању политичких странака, Централна 

изборна комисија БиХ је у 2011. години подузела низ активности и реализovала 
кључне задатке којима је утврђена законитост финансирања политичких странака, 
постигнута транспарентност финансирања и реализирала је кључне радње које 
регулишу легалитет финансирања политичких странака. Те активности се односе 
на:  

1.3.1. Пријем финансијских извјештаја политичких странака 
 

203. Политичке странке су, према одредбама члана 11. став 1. Закона о финансирању 
политичких странака, дужне водити евиденцију о својим приходима и расходима 
и Централној изборној комисији БиХ подносити финансијски извјештај за сваку 
пословну годину. Финансијски извјештај, у складу с чланом 11. став 3. овог 
закона, политичке странке подносе до 31.3. наредне године у форми коју је 
одобрила Централна изборна комисија БиХ. Политичке странке, у складу с 
чланом 11. став 2. Закона о финансирању политичких странака, подносе и 
посебан  финансијски извјештај за период изборне пропаганде на  начин утврђен  
Изборним законом БиХ. Политичке странке и независни кандидат, који учествују 
на изборима за органе власти Босне и Херцеговине на свим нивоима, дужни су, у 
складу с одредбама члана 15.1 Изборног закона БиХ у вријеме подношења 
пријаве за овјеру за учешће на изборима, Централној изборној комисији БиХ 
поднијети финансијски извјештај за период који почиње три мјесеца прије дана 
подношења пријаве за овјеру. Осим тога, у року 30 дана од дана објављивања 
изборних резултата у ''Службеном гласнику БиХ'', подноси се и финансијски 
извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере 
резултата избора. Централна изборна комисија БиХ је у потпуности овлаштена да 
проводи и извршава одредбе члана 11. Закона о финансирању политичких 
странака на начин како је то предвиђено Изборним законом БиХ.  

  
204. У складу са својим надлежностима, Централна изборна комисија БиХ је: 

 
 извршила пријем годишњих финансијских извјештаја за 2010. годину које је, у 

складу с чланом 11. став (3) Закона о финансирању политичких странака, 
доставило 96 политичких странака. Сачињена је и издата Информација с 
прегледом укупних прихода, изворима финансирања, укупним трошковима и   
структуром трошкова  политичких странака у 2010. години. Политичке странке 
у 2010. години су се финансирале из сљедећих извора: чланарина у проценту 
од 4,9%, прилога физичких особа у проценту 14,4%, прилога правних особа у 
проценту 3,9%, прихода од имовине политичких странака у проценту 2,6%, 
прихода од поклона и услуга што их странка није имала обавезу платити у 
проценту 0,4%, прихода из буџета у проценту 73,3%  и осталих прихода у 
проценту 0,5% од укупно остварених прихода, као што је приказано у наредној 
табели.     
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   Табела бр. 1- Преглед извора финансирања  политичких странака у 2010. години 
(према подацима које су странке исказале у годишњим финансијским извјештајима) 

Р/Б 
Назив 

политичке 
странке 

Чланарина 

Прилози 
физичких 

лица       
(обр 3-а) 

Прилози 
правних 

лица       
(обр 3-б) 

Приходи 
од 

имовине 
странке 

(обр 3-ц) 

Добит 
од прав. 
лица у 
власн. 

странке   
(обр 3-

д) 

Приход 
од 

поклона 
(обр 3-е) 

Приходи из 
буџета 

(обр.3-ф) 

Остали 
приходи 

УКУПАН 
ПРИХОД 
СТРАНКЕ 

Структура прихода 

члана
рина 

Прил
ози 

физи
чк.  

лица  

Прил
ози 

прав. 
лица 

Прих
од од 
имов. 

Доби
т од 
прав

н.   
лица 

Прих
од од 
покл
она 

прих
од из 
буџет

а 

Оста
ли 

прих
од 

Укупно 

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

1 
СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 
АКЦИЈЕ 

58.724,69 631.985,07 244.130,00 25.700,00 0,00 5.566,95 4.335.480,73 128.699,1
4 5.430.286,58 1,1% 11,6% 4,5% 0,5% 0,0% 0,1% 79,8% 2,4% 100% 

2 
СОЦИЈАЛДЕМ
ОКРАТСКА 
ПАРТИЈА БИХ 

528.511,84 147.608,14 280.625,66 658.583,9
7 0,00 0,00 3.147.628,75 11.893,21 4.774.851,57 11,1% 3,1% 5,9% 13,8% 0,0% 0,0% 65,9% 0,2% 100% 

3 

ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСК
А ЗАЈЕДНИЦА 
БИХ 

59.967,08 1.472.084,59 211.512,13 48.389,15 0,00 23.400,00 1.644.648,63   3.460.001,58 1,7% 42,5% 6,1% 1,4% 0,0% 0,7% 47,5% 0,0% 100% 

4 

САВЕЗ 
НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМ
ОКРАТА -
СНСД- 
МИЛОРАД 
ДОДИК 

377.278,19 6.170,96 22.188,90 923,19 0,00 0,00 2.405.462,03   2.812.023,27 13,4% 0,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 85,5% 0,0% 100% 

5 
СТРАНКА ЗА 
БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

64.024,98 112.265,24 31.320,00 3.149,61 0,00 0,00 2.576.484,77   2.787.244,60 2,3% 4,0% 1,1% 0,1% 0,0% 0,0% 92,4% 0,0% 100% 

6 
СРПСКА 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА   

173.336,19 164.783,11 5.660,00 20.306,00 0,00 9.060,93 1.229.889,89 12.706,53 1.615.742,65 10,7% 10,2% 0,4% 1,3% 0,0% 0,6% 76,1% 0,8% 100% 

7 

НАРОДНА 
СТРАНКА 
РАДОМ ЗА 
БОЉИТАК 

9.095,00 257.712,94 1.000,00 47,08 0,00 25.045,10 645.686,61   938.586,73 1,0% 27,5% 0,1% 0,0% 0,0% 2,7% 68,8% 0,0% 100% 

8 

ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСК
А ЗАЈЕДНИЦА 
1990 

8.870,89 44.197,00 22.475,00 132,42 0,00 12.440,00 730.322,37   818.437,68 1,1% 5,4% 2,7% 0,0% 0,0% 1,5% 89,2% 0,0% 100% 

9 

БОСАНСКОХЕР
ЦЕГОВАЦКА 
ПАТРИОТСКА 
СТРАНКА 

14.629,34 1.393,13 1.500,00 0,00 0,00 1.210,00 750.194,58 135,10 769.062,15 1,9% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 97,5% 0,0% 100% 
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10 
ПАРТИЈА 
ДЕМОКРАТСК
ОГ ПРОГРЕСА  

8.312,50 29.504,50 9.890,00 89,16 0,00 6.238,00 664.880,18   718.914,34 1,2% 4,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,9% 92,5% 0,0% 100% 

11 СОЦИЈАЛИСТИ
ЧКА ПАРТИЈА  27.071,45 261.503,00 30.247,78 91,05 0,00 0,00 347.181,92   666.095,20 4,1% 39,3% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 52,1% 0,0% 100% 

12 
ДЕМОКРАТСК
И НАРОДНИ 
САВЕЗ 

378,00 177.895,00 1.601,00 64,36 0,00 0,00 424.753,36   604.691,72 0,1% 29,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 70,2% 0,0% 100% 

13 

ДЕМОКРАТСК
А  НАРОДНА 
ЗАЈЕДНИЦА 
БиХ  

1.140,00 65.463,80 11.500,00 40,21 0,00 450,00 409.014,00   487.608,01 0,2% 13,4% 2,4% 0,0% 0,0% 0,1% 83,9% 0,0% 100% 

14 

САВЕЗ ЗА 
БОЉУ 
БУДУЋНОСТ 
БИХ 

0,00 231.119,40 46.254,34 0,00 0,00 0,00 34.069,07 3.000,00 314.442,81 0,0% 73,5% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 1,0% 100% 

15 ХСП БИХ  280,00 2.000,00 7.100,00 40,54 0,00 0,00 301.696,38   311.116,92 0,1% 0,6% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 97,0% 0,0% 100% 

16 
СОЦИЈАЛДЕМ
ОКРАТСКА 
УНИЈА БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.267,58   286.267,58 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

17 
СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА РС 

0,00 19.007,20 0,00 0,00 0,00 3.873,28 257.492,95   280.373,43 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 91,8% 0,0% 100% 

18 
СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 
АКТИВНОСТИ  

0,00 31.974,82 20.150,00 0,00 0,00 0,00 210.911,38 0,00 263.036,20 0,0% 12,2% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 80,2% 0,0% 100% 

19 НАША 
СТРАНКА 16.286,78 46.835,12 18.800,00 0,00 0,00 0,00 155.581,62 1.748,71 239.252,23 6,8% 19,6% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 65,0% 0,7% 100% 

20 

БОСС - 
БОСАНСКА 
СТРАНКА - 
Мирнес 
Ајановић 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.103,07 153,19 200.256,26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,1% 100% 

21 
ХРВАТСКИ 
ДЕМОКРШЋАН
И 

0,00 0,00 0,00 68,77 0,00 5.300,00 179.221,82 0,00 184.590,59 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 97,1% 0,0% 100% 

22 

СТРАНКА 
ПЕНЗИОНЕРА - 
УМИРОВЉЕНИ
КА БИХ 

78.206,00 1.778,00 5.220,00 136,00 0,00 1.350,00 96.053,00   182.743,00 42,8% 1,0% 2,9% 0,1% 0,0% 0,7% 52,6% 0,0% 100% 



98 
 

23 

СРПСКА 
РАДИКАЛНА 
СТРАНКА ДР. 
ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ 

0,00 85.132,55 2.000,00 0,00 0,00 1.800,00 90.067,48   179.000,03 0,0% 47,6% 1,1% 0,0% 0,0% 1,0% 50,3% 0,0% 100% 

24 

ХРВАТСКА 
КРШЋАНСКА 
ДЕМОКРАТСК
А УНИЈА БИХ 

0,00 0,00 0,00 27,02 0,00 1.724,20 162.103,87   163.855,09 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 98,9% 0,0% 100% 

25 ДЕМОКРАТСК
А ПАРТИЈА 1.431,00 54.153,00 24.117,49 9,05 0,00 0,00 60.438,02   140.148,56 1,0% 38,6% 17,2% 0,0% 0,0% 0,0% 43,1% 0,0% 100% 

26 
НАРОДНА 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 

5.363,00 13.100,00 20.200,00 23,00 0,00 11.927,00 88.463,00 0,00 139.076,00 3,9% 9,4% 14,5% 0,0% 0,0% 8,6% 63,6% 0,0% 100% 

27 
ХРВАТСКА 
НАРОДНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 122.436,00   122.442,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

28 

ГРАÐАНСКА 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 
БИХ 

85,00 84.390,00 7.000,00 9.720,00 0,00 0,00 16.356,86   117.551,86 0,1% 71,8% 6,0% 8,3% 0,0% 0,0% 13,9% 0,0% 100% 

29 
НОВА 
СОЦИЈАЛИСТИ
ЧКА ПАРТИЈА 

240,00 78.483,00 34.000,00 2,26 0,00 0,00 0,00   112.725,26 0,2% 69,6% 30,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

30 
СРПСКА 
НАПРЕДНА  
СТРАНКА 

8.270,00 75.939,25 250,00 0,00 535,00 0,00 10.924,64   95.918,89 8,6% 79,2% 0,3% 0,0% 0,6% 0,0% 11,4% 0,0% 100% 

31 
САВЕЗ ЗА 
ДЕМОКРАТСК
У СРПСКУ 

0,00 45.443,24 21.000,00 0,00 0,00 3.880,70 12.256,46   82.580,40 0,0% 55,0% 25,4% 0,0% 0,0% 4,7% 14,8% 0,0% 100% 

32 
ЛИБЕРАЛНО 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 

814,00 18.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 38.332,30   57.246,30 1,4% 31,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 67,0% 0,0% 100% 

33 
ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА 

498,00 25.141,50 9.995,00 8,51 0,00 0,00 20.257,06 0,00 55.900,07 0,9% 45,0% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 36,2% 0,0% 100% 

34 

НОВИ 
ЕКОНОМСКИ 
ПОКРЕТ У 
БОСНИ И 

3.000,00 32.875,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00   40.075,00 7,5% 82,0% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 
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ХЕРЦЕГОВИНИ 

35 
ЕВРОПСКА 
ЕКОЛОШКА 
СТРАНКА Е-5 

0,00 11.000,00 12.294,97 0,00 0,00 0,00 11.952,65   35.247,62 0,0% 31,2% 34,9% 0,0% 0,0% 0,0% 33,9% 0,0% 100% 

36 

КЛАДУШКА 
СТРАНКА 
ПРИВРЕДНОГ 
ПРОСПЕРИТЕТ
А 

0,00 13.246,00 1.000,00 1,44 0,00 0,00 16.066,45   30.313,89 0,0% 43,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 53,0% 0,0% 100% 

37 
НЕЗАВИСНА 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 

15,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 21.048,00   27.163,00 0,1% 0,0% 22,5% 0,0% 0,0% 0,0% 77,5% 0,0% 100% 

38 

СТРАНКА 
УДРУЖЕНИХ 
НЕЗАВИСНИХ 
ДЕМОКРАТА 
БИХ 

0,00 3.435,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 12.501,00   22.736,00 0,0% 15,1% 29,9% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0% 0,0% 100% 

39 
ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСК
А УНИЈА БИХ 

0,00 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 21.065,82   21.069,95 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

40 

СОИЈАЛДЕМО
КРАТСКА 
УНИЈА 2002 
БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.055,50 0,00 17.055,50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

41 

СТРАНКА ЗА 
НАРОД БОСНЕ 
И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

8.300,00 4.100,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00   15.280,00 54,3% 26,8% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

42 
ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО 
ХЕРЦЕГ-БОСНЕ 

0,00 0,00 11.000,00 14,65 0,00 400,00 3.840,00 0,00 15.254,65 0,0% 0,0% 72,1% 0,1% 0,0% 2,6% 25,2% 0,0% 100% 

43 ПАРТИЈА 
ПРАВОГ ПУТА 0,00 13.346,76 0,00 0,00 0,00 0,00 220,70   13.567,46 0,0% 98,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 100% 

44 ПОКРЕТ ЗА 
СЕМБЕРИЈУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 12.193,56   13.393,56 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 91,0% 0,0% 100% 

45 

БОСАНСКОХЕР
ЦЕГОВАЧКА 
ПОДРИЊСКА 
НАРОДНА 
СТРАНКА 

650,00 5.415,70 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00   13.065,70 5,0% 41,4% 26,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,6% 0,0% 100% 



100 
 

46 

СТРАНКА ЗА 
ХЕРЦЕГОВИНУ 
- ПОКРЕТ ЗА 
ТРЕБИЊЕ 

0,00 4.637,00 0,00 3,22 0,00 300,00 6.304,05   11.244,27 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 56,1% 0,0% 100% 

47 

НОВА 
ГРАЂАНСКА 
ИНИЦИЈАТИВА
-КОЗАРАЦ 

540,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 1.200,00 7.659,96   10.549,96 5,1% 0,0% 10,9% 0,0% 0,0% 11,4% 72,6% 0,0% 100% 

48 
СТРАНКА 
ДИЈАСПОРЕ 
БИХ 

984,00 4.469,00 5.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00   10.482,00 9,4% 42,6% 48,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

49 

СТРАНКА 
ПРАВДЕ И 
РАЗВОЈА 
БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.380,98 2,17 9.383,15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

50 ПОКРЕТ ЗА 
НАШ ГРАД 394,00 2.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.322,09 12,71 8.791,30 4,5% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,9% 0,1% 100% 

51 ПОСАВСКА 
СТРАНКА 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   8.100,00 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

52 

ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 
ИНВАЛИДА 
БИХ 

0,00 0,00 6.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00   6.620,00 0,0% 0,0% 100,0
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

53 

ЗАВИЦАЈНИ 
СОЦИЈАЛДЕМ
ОКРАТИ - 
МИЛЕ 
МАРЦЕТА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00   5.900,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 0,0% 0,0% 100% 

54 

ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА ДР. 
АНТЕ 
СТАРЧЕВИЋ 
БИХ 

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   5.000,00 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

55 СНАГА БОСНЕ 0,00 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 4.530,07   4.535,83 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 100% 

56 

НЕЗАВИСНА 
СТРАНКА ДР. 
МИХАЈЛО 
ТОВИРАЦ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00   4.200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

57 

ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА 
ПОСАВИНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022,64 3,00 4.025,64 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,1% 100% 

58 

НАРОДНА 
СТРАНКА 
(ПОКРЕТ ЗА 
БРОД) 

0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 3.935,31   3.936,12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 
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59 ПОКРЕТ ЗА 
ПРЊАВОР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,28 2.708,80   3.512,08 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,9% 77,1% 0,0% 100% 

60 

СРПСКИ 
ПОКРЕТ 
ОБНОВЕ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419,35   2.419,35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

61 ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,00   2.268,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

62 

ЕКОЛОШКА 
ПАРТИЈА 
РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 882,80   2.082,80 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 57,6% 42,4% 0,0% 100% 

63 СТРАНКА 
КОКУЗА 0,00 0,00 1.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1.956,00 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

64 
СТРАНКА ЗА 
МЛАДОСТ, 
РАЗВОЈ И 
БУДУЋНОСТ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,66   914,66 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

65 СТРАНКА 
РЕГИЈЕ ЛИВНО 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00   710,00 63,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,6% 0,0% 0,0% 100% 

66 
ПАРТИЈА 
ПРИВРЕДНОГ 
ПРОГРЕСА БИХ 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   100,00 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

67 
ХРВАТСКА 
СЕЉАЧКА 
СТРАНКА 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   100,00 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

68 

НОВИ 
ДЕМОКРАТСК
И ПОКРЕТ 
РУДО 

0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   40,00 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

69 

ХРВАТСКА 
ЧИСТА 
СТРАНКА 
ПРАВА-
др.АНТЕ 
СТАРЧЕВИЋ 

0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   20,00 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

70 
НАРОДНА 
СТРАНКА 
НОВИ ГРАД 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

71 
ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА - ХСП 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   
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72 СТРАНКА 
СПАС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

73 СЕЉАЧКА 
СТРАНКА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

74 
СТРАНКА 
ХРВАТСКОГ 
ПРАВА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

75 
СРПСКИ 
НАРОДНИ 
САВЕЗ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

76 

БОСАНСКОХЕР
ЦЕГОВАЧКА 
ХРВАТСКА 
ЧИСТА 
СТРАНКА 
ПРАВА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

77 
КОНГРЕСНА 
НАРОДНА 
СТРАНКА  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

78 УЈЕДИЊЕНА 
ХСП  БиХ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

79 
СТРАНКА 
ДЕВИЗНИХ 
ШТЕДИША РС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

80 
ХРВАТСКИ 
ПРАВАШКИ 
БЛОК БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

81 

РАДНИЧКО-
КОМУНИСТИЧ
КА ПАРТИЈА 
БИХ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

82 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 
СРПСКЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

83 
ГРАÐАНСКА 
ПАРТИЈА 
НАПРЕТКА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

84 НОВА 
ДЕМОКРАТИЈА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

85 ДЕМОКРАТИ 
БИХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

86 

НАРОДНА 
СТРАНКА 
БРЧКО 
ДИСТРИКТ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   
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БИХ  

87 

БРЧАНСКА 
ДЕМОКРАТСК
А 
ИНИЦИЈАТИВА
-ЗА БОЉЕ 
БРЧКО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

88 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 
ФЕДЕРАЛИСТА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

89 

ХРВАТСКА 
СТРАНКА 
ПРАВА 
ХЕРЦЕГ-БОСНЕ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

90 
БИХАЋКА 
ГРАЂАНСКА 
АЛТЕРНАТИВА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00                   

91 
БОШЊАЧКА 
СЕЉАЧКА 
СТРАНКА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00   1.200,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 0,0% 0,0% 100% 

92 

ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 
НАРОДА 
СРПСКЕ 

0,00 0,00 0,00 8,11 0,00 0,00 3.986,20   3.994,31 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 99,8% 0,0% 100% 

93 СТРАНКА ТА 
СРЕДЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 4.549,33   5.125,33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,2% 88,8% 0,0% 100% 

94 
ДЕМОКРАТСК
А СРПСКА 
СТРАНКА  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

95 

ПОЛИТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈ
А ГРАЂАНА 
"НЕЗАВИСНА 
ЛИСТА" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

96 
ЕКОЛОШКА 
ДЕМОКРАТСК
А СТРАНКА 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

  УКУПНО  1.457.146,93 4.293.010,52 1.152.267,27 767.595,47 535,00 126.305,44 21.838.288,30 158.353,77 29.793.502,70 4,9% 14,4% 3,9% 2,6% 0,0% 0,4% 73,3% 0,5% 100% 
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 Централна изборна комисија БиХ је прикупила податке о средствима која су у 
2010. години из буџета уплаћена политичким странкама. Из буџета са свих нивоа 
у Босни и Херцеговини политичким странкама су исплаћена средства у износу 
22.249.042,19 КМ. 

205. Структура финансирања политичких странака из буџета у 2010. години је 
сљедећа: 
- буџети општина                                                        7.214.768,57 КМ         32,43 % 

- буџети градова                                                      1.029.416,21 КМ           4,63 % 
- Брчко дистрикт БиХ                                                    200.000,00  КМ           0,90 % 

- буџети кантона                                                      4,585.981,42 КМ         20,61 % 
- буџет ФБиХ                                                          5.000.000,00 КМ         22,47 % 

- буџет РС                                                               3.200.000,00 КМ         14,38 % 
- буџет БиХ (исплаћено политичким странкама)          453.560,00 КМ           2,04 % 
 
- буџет БиХ (утрошено за рад клубова)                     565.316,00 КМ           2,54 % 
    

УКУПНО                                                             22.249.042,19 КМ          100,00 % 
206. У периоду од 2004. до 2010. године политичким странкама су издвојена средства 

из буџета у износу од 134.666,113,52 КМ. Сваке године је евидентан значајан 
пораст средстава која се из буџета издвајају политичким странкама, што се види 
из наредног прегледа. У односу на 2009. годину, издвајања у 2010. години већа су 
за 12,66%, док су издвајања порасла за 68,77 % у односу на 2004. годину:  

   
Табела бр. 2- Преглед исплаћених средстава из буџета политичким странкама по нивоима власти у периоду 

2004. -2010. год. 

Ниво власти  
Средства 
уплаћена 

2004. године 

Средства 
уплаћена 

2005. године 

Средства 
уплаћена 

2006. године 

Средства 
уплаћена 

2007. године 

Средства 
уплаћена 

2008. године 

Средства 
уплаћена 

2009. 
године 

Средства 
уплаћена 

2010. 
године 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Општине  
5.630.813,48 6.730.835,38 

7.730.249,74 7.669.036,83 8.900.882,54 7.454.532,70 7.214.768,57 

Градови 698.246,35 1.357.507,05 1.663.647,62 1.083.734,51 1.029.416,21 

Брчко Дистрикт 
БиХ 

3.076.024,50 
199.999,94 199.999,94 199.999,82 259.999,69 200.000,00 200.000,00 

Кантони 3.437.929,78 4.412.153,93 4.184.131,09 5.167.777,45 4.404.391,86 4.585.981,41 

Федерација БиХ 1.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.291.998,00 5.000.000,00 

Република Српска 2.883.227,09 2.824.970,44 3.190.000,00 4.190.000,00 4.200.000,00 3.340.000,00 3.200.000,00 

Држав
ни 

ниво 
БиХ 

Уплаће
но 
странк
ама 

92.792,18 175.783,58 152.588,48 188.090,00 192.836,45 440.811,00 453.560,00 

Утрош
ено за 
рад 
клубов
а 

нп нп нп 261.910,00 296.730,29 533.439,62 565.316,00 

УКУПНО: 13.182.857,25 15.369.519,12 19.383.238,44 21.050.674,79 23.681.874,04 19.748.907,69 22.249.042,19 

Пораст /смањење 
уплаћених 
средстава у 
односу на 
претходну годину 

у КМ 2.186.661,87 4.013.719,32 1.667.436,35 2.631.199,25 -3.932.966,35 2.500.134,50 

% 16,59% 26,11% 8,60% 12,50% -16,61% 12,66% 
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207. У оквиру буџетских средства издвојеним политичким странкама у 2010. години, 
из буџета у Федерацији БиХ су издвојена средства у износу од 15.184.054,32 КМ 
или 71,08%, из буџета Републике Српске 5.216.117,77 КМ или 23,44%, из буџета 
Брчко Dистрикта БиХ 200.000,00 КМ или 0,9%, док су из буџета Босне и 
Херцеговине  издвојена средства у износу од 1.018.876,10 КМ или 4,58% од 
укупног износа буџетских средстава.  

 
Табела бр. 3- Преглед исплаћених средстава из буџета политичким странкама по нивоима власти 

(државни ниво, ентитетски нивои и Брчко Дистрикт БиХ) 
 

Р/Б  Назив нивоа власти  
Средства издвојена из 

буџета политичким  
странкама  

Структура финансирања 
политичких странака из 

буџета  

1 2 3 4 
  Федерација БиХ     
1 Општине 5.563.155,11 25,00% 

2 Градови   664.917,80   2,99% 

3 Кантони 4.585.981,41 20,61% 

4 Буџет ФБиХ 5.000.000,00 22,47% 

И Укупно Федерација БиХ                      15.814.054,32 71,08% 

  Република Српска  
1 Општине  1.651.613,36 7,42% 

2 Градови    364.498,41 1,64% 

3 Буџет РС 3.200.000,00                        14,38% 

ИИ Укупно Република Српска  5.216.111,77                        23,44% 

ИИИ Брчко Дистрикт БиХ     200.000,00  0,90% 

ИВ Државни ниво БиХ  1.018.876,10 4,58% 

  УКУПНО:                      22.249.042,19                     100,00% 

 
 

208. Из буџета општина у Федерацији БиХ политичким странкама у 2010. години 
исплаћена су средства у износу 5.563.155,11 КМ, док су из буџета општина у 
Републици Српској исплаћена средства у износу 1.651.613,36КМ76. 

 
209. Из буџета градова у Федерацији БиХ (Сарајево и Мостар) политичким странкама 

исплаћена су средства у износу 664.917,80 КМ, док је из градова у Републици 
Српској (Источно Сарајево и Бања Лука) политичким странкама исплаћен износ  
364.498,41 КМ77. 

 
210. Из буџета кантона у Федерацији БиХ политичким странкама у 2010. години 

исплаћена су средства у износу 4.585.981,41 КМ .78 

                                                
76 Прилог бр.1. - Преглед исплаћених средстава из буџета општина политичким странкама у 2010. 

години, стр. 112 
77 Прилог бр.2. - Преглед исплаћених средстава из буџета градова политичким странкама у 2010. години, 

стр. 115 
81 Прилог бр.3. - Преглед исплаћених средстава из буџета кантона  политичким странкама у 2010. години, 

стр. 115 
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1.3.2. Ревизија и контрола финансијских извјештаја 
 
211. Централна изборна комисија БиХ успоставила је службу за ревизију финансирања 

политичких странака  која, у складу с чланом 14. став 1. Закона о финансирању 
политичких странака, прегледа и контролира финансијске извјештаје које поднесу 
политичке странке. Ревизија финансијских извјештаја политичких странака 
укључује извјештаје из државног и ентитетског сједишта, укључујући и Брчко 
Дистрикт БиХ, и најмање два регионална уреда која изабере служба за ревизију 
финансијског пословања. 

 
212. Проводећи одредбе Закона о финансирању политичких странака, Централна 

изборна комисија БиХ провела је сљедеће активности: 
 

 У складу са Законом о финансирању политичких странака, окончани су 
прегледи, контрола и ревизија годишњих финансијских извјештаја за 2009. 
годину за 90 политичких странака, колико их је доставило финансијске 
извјештаје.  

 
 За 72 политичке странке Служба за ревизију финансирања политичких 

странака, на бази контроле финансијских извјештаја, додатне финансијске 
документације и доказа прикупљених из других извора, издала Извјештаје о 
прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину с налазима и 
мишљењем ревизора о финансирању у складу са Законом о финансирању 
политичких странака.  

 
 Извјештаји о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2009. годину с 

налазима ревизије, мишљењем ревизора и службеном потврдом ревизора о 
налазу ревизије објављени на веб-страници Централне изборне комисије  БиХ. 

 
213. За 18 политичких странака: Либерално демократску странку БиХ, Хрватску 

странку права Босне и Херцеговине, Српску радикалну странкуа др. Војислав 
Шешељ, Социјалдемократску унију БиХ, Нашу странку, Српску радикалну 
странку Републике Српске, Демократски народни савез, ХСС-НХИ, 
Босанскохерцеговачку подрињску народну странку, БОСС – Босанску странку – 
Мирнес Ајановић, Грађанску демократску странку БиХ, Српску напредну 
странку, Странку бизниса Српске, Хрватски кршћански домовински препород, 
Хрватски блок БиХ, Народну демократску странку, Странку СПАС и Хрватску 
кршћанску демократску унију БиХ, код којих је извршена ревизија у 
просторијама странака, издати су Извјештаји о ревизији годишњег финансијског 
извјештаја за 2009. годину с налазима и мишљењем ревизора о финансирању у 
складу са Законом о финансирању политичких странака. 

 
214. . Контролом и ревизијом финансијских извјештаја политичких странака за 2009. 

годину утврђена су кршења одредаба члана: 3., 4., 6., 8., 11., 12. и 14 Закона о 
финансирању политичких странака и одредбе члана 15.10 Изборног закона БиХ 
како слиједи: 

 
 Одредбе члана 3. Закона политичке странке кршиле су на начин што су 

оствариле приход од имовине која није у власништву странке и у свом 
власништву имају предузећа чија дјелатност није везана културу или издавачку 
дјелатност; 
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 Неке од странка немају рачуне за набављене робе и услуге, што је супротно 

одредбама члана 4. став (2) Закона о финансирању политичких странака. 
 
 Супротно одредбама члана 6. Закона, политичке странке нису пријављивале 

све прилоге физичких и правних особа који прелазе 100,00 КМ; 
 
 Одредбе члана 8. став (1) Закона политичке странке углавном су кршиле тако 

што су бесплатно користиле пословне просторије које су им додјељивали 
ентитетски, кантонални и општински органи, док је мањи број странака 
примио прилоге од јавних предузећа, а неке од политичких странка су 
супротно одредаба из члана 8. став (2) овог закона примиле прилог од правних 
лица која су обављала јавне услуге на основу уговора са владом; 

 
 Одредбе члана 11. Закона политичке странке кршиле су тако што су 

финансијске извјештаје доставиле са закашњењем, нису имале адекватне 
евиденције о својим приходима и расходима, финансијске извјештаје нису 
поднијеле на обрасцима утврђеним Правилником о годишњим финансијским 
извјештајима политичких странака и на захтјев Централне изборне комисије 
БиХ, одређени број странака није доставио додатну финансијску 
документацију.   

 
 Поједине политичке странке у годишњем финансијском извјештају нису навеле 

лица овлаштена за подношење финансијских извјештаја, нити су Централну 
изборну комисију БиХ обавијестиле о њиховом именовању, чиме су прекршиле 
одредбе члана 12. став (2) Закона о финансирању политичких странака.     

 Одредбе члана 15.10 Изборног закона БиХ је прекршила једна политичка 
странка која је прекорачила лимит на трошкове изборне кампање на 
пријевременим изборима за начелника општине. 

 
215. Служба за ревизију  је, у складу с  чланом 15. став (1) Закона о финансирању 

политичких странака и чланом 12. став (6) и чланом 18. став (6) Правилника о 
административним процедурама прегледа, контроле и ревизије финансијских 
извјештаја политичких странака, Централној изборној комисији БиХ доставила 
информацију о неправилностима које су утврђене контролом и ревизијом 
финансијских извјештаја политичких странака, а које су наведене у извјештајима 
о прегледу и извјештајима о ревизији политичких странака за 2009. годину.  

 
216. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с чланом 13. став (2) и чланом 15. 

Закона о финансирању политичких странака, а у оквиру својих надлежности и 
овлаштења, изрекла новчане санкције за 33 политичке странке које су кршиле 
одредбе Закона о финансирању политичких странака у 2009. години.  

217. За 11 политичких странака које нису доставиле годишњи финансијски извјештај 
за 2009. годину  и нису омогућиле приступ својим просторијама, како би Служба 
за ревизију извршила ревизију њиховог финансијског пословања у складу са 
чланом 14. став (7) Закона о финансирању политичких странака, Централна 
изборна комисија БиХ је изрекла административну мјеру, којом им је ускраћено 
право да се кандидирају на наредним изборима – Локалним изборима 2012. 
године. 
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218. Служба за ревизију финансирања политичких странака извршила је преглед и 
контролу годишњег финансијског извјештаја политичких странака за 2010. 
годину за 96 политичких странака, колико их је доставило годишњи финансијски 
извјештај, скупа са постизборним финансијским извјештајима за 40 политичких 
странака које су учествовале на Општим изборима 2010. године. 

 
219. Након извршеног прегледа и контроле годишњег финансијског извјештаја за 2010. 

годину  сачињена је Информација о прегледаним годишњим финансијским 
извјештајима политичких странака за 2010. годину и дат приједлог да се код 15 
политичких  странака изврши ревизија на терену (у просторијама странака), у 
складу с чланом 14. став (7) Закона о финансирању политичких странака, да би се 
могло изразити мишљење о финансирању у складу с наведеним законом. То су: 
Странка демократске акције, Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине, 
Савез независних социјалдемократа-СНСД- Милорад Додик, Странка за Босну и 
Херцеговину, Хрватска демократска заједница БиХ, Српска демократска странка, 
Сародна странка „Радом за бољитак“, Хрватска демократска заједница 1990, 
Босанскохерцеговацка патриотска странка – Сефер Халиловић, Партија 
демократског прогреса, Социјалистичка партија, Савез за бољу будућност Босне и 
Херцеговине, Демократска партија, Странка кокуза и Српска напредна странка. 
Такође, дан је приједлог да се изврши ревизија у просторијама странака и код 
девет политичких странака које нису доставиле финансијске извјештаје за 2010. 
годину, а то су: Босанскохерцеговачка странка права, БХ слободни демократи, 
Хрватски блок БиХ, ДЕПОС- Демократски покрет Српске, Странка бизниса 
Српске, Партија социјалне правде, Покрет за Шековиће, Твоја и моја странка у 
Босни и Херцеговини и Хрватска странка права др.Анте Старчевић-Праваши 21. 
Стољећа. 

220. Од укупно најављених ревизија на терену код 24 политичке странке, приступ 
својим просторијама није омогућило осам (8) политичких странака, те самим 
тиме ни вршење ревизије њиховог финансијског пословања у 2010. години. 
 

221. У складу са закључком Централне изборне комисије БиХ и планом активности за 
2011. годину, у току су активности прегледа, контроле и ревизије финансијских 
извјештаја политичких странака за 2010. годину и одвијају се на сљедећи начин: 

   Код 16 политичких  странака извршена је ревизија у просторијама странака и у 
току је израда извјештаја о извршеној ревизији с налазима ревизије и 
мишљењем ревизора. 

 
   За 81 политичку странку, код којих је на бази контроле финансијских 

извјештаја, додатне финансијске документације коју су доставиле политичке 
странке и доказа прикупљених из других извора (подаци свих нивоа власти у 
БиХ о уплаћеним средствима из буџета, уговори о закупу, изјаве правних и 
физичких особа-донатора странака и сл.), у току је издавање Извјештаја о 
прегледу с налазима и мишљењем ревизора о финансирању у складу са 
Законом о финансирању политичких странака. Издато је у складу с 
Правилником о административним процедурама прегледа, контроле и ревизије 
финансијских извјештаја политичких странака 68 извјештаја о прегледу 
годишњег финансијског извјештаја за 2010. годину, од којих је 50 у форми 
коначних, док је 18 извјештаја у форми прелиминарних достављено 
политичким странкама на очитовање. Након што се политичке странке очитују 
на извјештај или евентуално доставе друге доказе, Служба за ревизију издаће 
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коначне Извјештаје о прегледу годишњег финансијског извјештаја за 2010. 
годину с мишљењем ревизора и службеном потврдом налаза ревизије.   

 
   Политичке странке (осам странака), којима је упућена најава ревизије у 

просторијама странака јер нису доставиле финансијске извјештаје за 2010. 
годину, нису омогућиле да се изврши ревизија у њиховим просторијама, те ће 
против њих Централна изборна комисија БиХ предузети мјере у складу с 
одредбама члана 14.став 7. Закона о финансирању политичких странака. 

1.3.3. Санкционисање политичких странака79 
 
222. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с чланом 13. став (2) и чланом 15. 

став (2) Закона о финансирању политичких странака, који се односе на њена 
овлаштења, изрекла новчане санкције политичким странкама због кршења 
одредаба које се односе на: изворе финансирања, забрањене прилоге, обавезе 
пријављивања прилога, обавезе вођења евиденција о приходима и расходима и 
обавезе подношења финансијских извјештаја за сваку календарску годину. У току 
2011. године Централна изборна комисија БиХ изрекла је сљедеће санкције 
политичким странкама:  

 
 Донесене су 33 одлуке којима су новчано санкционисане политичке странке у 

укупном износу од 79.200,00 КМ због кршења Закона о финансирању 
политичких странака. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с чланом 
13. став (2) и чланом 15. Закона о финансирању политичких странака, а у 
оквиру својих надлежности и овлаштења, изрекла новчане санкције за 33 
политичке странке које су кршиле одредбе Закона о финансирању политичких 
странака у 2009. години. Казне се крећу у распону од 1.000,00 КМ до 8.000,00 
КМ.  

 
 За 11 политичких странака које нису доставиле годишњи финансијски 

извјештај за 2009. годину  и  нису омогућиле приступ својим просторијама, 
како би Служба за ревизију извршила ревизију њихових финансијских 
извјештаја у складу са чланом 14. став (7) Закона о финансирању политичких 
странака Централна изборна комисија БиХ је изрекла административну мјеру, 
којом им је ускраћено право да се кандидирају на наредним изборима – 
Локалним изборима 2012. године. 

1.3.4. Остале активности   
 
223. Осим проведбе кључних активности из области Закона о финансирању 

политичких странака (пријем и контрола годишњих финансијских извјештаја 
политичких странака, канцеларијске ревизије, теренске ревизије и санкционисање 
политичких странака), Централна изборна комисија БиХ је у 2011. години 
проводила и друге активности и радње, које такође дефинишу област 
финансирања политичких странака, као што су: стална координација с 
политичким странкама и давање писмених одговора на њихове упите, уз 
настојање да се у потпуности испоштују принципи информисања јавности о 
финансирању политичких странака; сарадња с НВО и другим организацијама које  
прате примјену Закона о финансирању политичких странака, као и сарадња с 
међународним експертима. Наиме, Централна изборна комисија БиХ током 2011. 

                                                
79 Прилог бр.4 – Преглед санкционисаних политичких странака, стр.116 
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године настојала је писмено одговорити на све упите политичких странака, који 
су се односили на примјену одредаба Закона о финансирању политичких странака  
и свих нивоа власти у Босни и Херцеговини, отклањајући тиме недоумице код 
политичких странака у вези с тумачењем самог Закона. Такође, Централна 
изборна комисија БиХ је, поштујући кључне принципе информисања јавности, а 
посебно принцип отворености, када су у питању модалитети финансирања 
политичких странака, остварила добру сарадњу и с медијима у Босни и 
Херцеговини, у погледу давања релевантних информација које дефинишу област 
финансирања политичких странака. Централна изборна комисија БиХ је, 
настојећи да створи законске и институционалне претпоставке за уређење тзв. 
политичких финансија, у 2011. години, остварила сарадњу и с међународним 
експертима из области антикорупционих закона у које спада и Закон о 
финансирању политичких странака.   

 
2. Закључна разматрања 

 
224. Централна изборна комисија БиХ је, у складу с одредбама члана 13. став 2. 

Закона о финансирању политичких странака, надлежна за провођење одредаба 
Закона о финансирању политичких странака. У 2011. години Централна изборна 
комисија БиХ проводила је све активности које су прописане одредбама Закона о 
финансирању политичких странака које се могу груписати на сљедећи начин: 
пријем финансијских извјештаја политичких странака, контрола и ревизија 
финансијских извјештаја, санкционирање политичких странака и остале 
активности. 

 
225. У току провођења одредаба Закона о финансирању политичких странака, 

Централна изборна комисија БиХ је уочила одређене недостатке, на основу којих 
је иницирала и измјене и допуне овог закона, које се углавном односе на: изворе 
финансирања политичких странака; обавезу пријављивања прилога; начин 
прикупљања прилога, усаглашавање начина финансирања политичких странака 
из државног буџета с ентитетским, кантоналним и општинским прописима као и 
прописима Брчко Дистрикта БиХ. У току су измјене и допуне Закона о 
финансирању политичких странака, странака које се односе на: 

 
 прецизирање одредаба које се односе на изворе финансирања политичких 

странака; 
 

 финансирање политичких странака од имовине у власништву политичких 
странака; 

 
 прецизирање одредаба које се односе на додјелу пословних простора 

политичким странкама на кориштенје;  
 

 прецизирање одредаба које се односе на финансирање политичких странака 
или клубова заступника из буџета Босне и Херцеговине на начин да се усагласе 
ентитетски прописи, прописи свих њихових нижих јединица и прописи Брчко 
Дистрикта БиХ; 

 
 преиспитивање усклађености постојећих рјешења у Закону о финансирању 

политичких странака с другим важећим законима, који су донијети послије 
Закона о финансирању политичких странака, те његове усклађености у свјетлу 
постављених упутстава Вијећа Европе и препорука ГРЕЦО. 
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Прилог бр. 1 - Преглед исплаћених средстава из буџета општина политичким 

странкама у 2010. години  

Општине у Федерацији Босне и Херцеговине 
 

Р/Б Код  Назив општине Планирана 
средства 

Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 
1 2 3 4 5 6 7 

1 50 ТУЗЛА 400.731,30 392.501,77 -8.229,53 97,95% 

2 133 
НОВИ ГРАД 
САРАЈЕВО 342.758,25 342.758,25 0,00 100,00% 

3 139 НОВО САРАЈЕВО 316.257,40 316.257,40 0,00 100,00% 

4 136 ЦЕНТАР САРАЈЕВО 299.998,96 299.968,96 -30,00 99,99% 
5 91 ТРАВНИК 223.200,00 223.200,00 0,00 100,00% 
6 93 ЗЕНИЦА 186.400,40 186.400,40 0,00 100,00% 

7 137 
СТАРИ ГРАД 
САРАЈЕВО 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00% 

8 32 САНСКИ МОСТ 180.000,00 172.886,00 -7.114,00 96,05% 
9 79 ЖИВИНИЦЕ 150.000,07 150.000,07 0,00 100,00% 

10 1 
ВЕЛИКА 
КЛАДУША 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00% 

11 112 ВИТЕЗ 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00% 
12 127 КОЊИЦ 132.596,16 132.596,16 0,00 100,00% 
13 135 ВОГОШЋА 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00% 
14 42 МАГЛАЈ 125.400,00 125.400,00 0,00 100,00% 
15 109 БУГОЈНО 120.000,00 123.092,00 3.092,00 102,58% 
16 126 ЈАБЛАНИЦА 121.800,00 121.248,00 -552,00 99,55% 
17 2 ЦАЗИН 120.628,36 120.628,36 0,00 100,00% 
18 115 КИСЕЉАК 120.000,00 111.217,45 -8.782,55 92,68% 
19 125 ПРОЗОР-РАМА 108.000,00 108.000,00 0,00 100,00% 
20 3 БИХАЋ 105.600,00 105.600,00 0,00 100,00% 
21 65 ЈАЈЦЕ 104.996,68 104.996,68 0,00 100,00% 
22 131 ИЛИЏА 97.200,00 97.200,00 0,00 100,00% 
23 94 КАКАЊ 100.000,00 93.497,99 -6.502,01 93,50% 
24 44 ГРАЧАНИЦА 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00% 
25 130 ХАЏИЋИ 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00% 
26 39 ТЕШАЊ 81.000,00 81.000,00 0,00 100,00% 
27 22 ОРАШЈЕ 75.900,00 75.900,12 0,12 100,00% 

28 110 
ГОРЊИ ВАКУФ - 
УСКОПЉЕ 74.520,00 74.520,00 0,00 100,00% 

29 111 НОВИ ТРАВНИК 76.920,00 74.520,00 -2.400,00 96,88% 
30 118 ИЛИЈАШ 78.469,37 72.899,23 -5.570,14 92,90% 
31 172 ЧИТЛУК 66.666,60 66.666,60 0,00 100,00% 
32 78 БАНОВИЋИ 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00% 
33 59 КЉУЧ 81.391,25 64.382,50 -17.008,75 79,10% 
34 25 ГРАДАЧАЦ 73.270,00 61.130,00 -12.140,00 83,43% 
35 75 ЖЕПЧЕ 59.999,84 59.999,84 0,00 100,00% 
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Општине у Републици Српској 

 

Р/Б Код  Назив општине Планирана 
средства 

Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 

средстава 
1 2 3 4 5 6 7 

1 29 БИЈЕЉИНА 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00% 
2 74 ТЕСЛИЋ 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00% 
3 9 ПРИЈЕДОР 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00% 

4 10 
БОСАНСКА 
ГРАДИШКА / 90.000,01 82.063,49 -7.936,52 91,18%  

36 116 ВИСОКО 58.500,00 58.500,00 0,00 100,00% 
37 77 ЗАВИДОВИЋИ 65.899,95 55.357,09 -10.542,86 84,00% 
38 47 ЛУКАВАЦ 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00% 
39 49 СРЕБРЕНИК 80.000,00 46.909,12 -33.090,88 58,64% 
40 171 ЉУБУШКИ 49.979,00 42.915,00 -7.064,00 85,87% 
41 5 БУЖИМ 39.999,30 39.999,30 0,00 100,00% 
42 4 БОСАНСКА КРУПА 39.000,00 39.000,00 0,00 100,00% 
43 124 ТОМИСЛАВГРАД 36.000,00 36.240,00 240,00 100,67% 
44 17 ОЏАК 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00% 
45 80 КАЛЕСИЈА 34.501,50 34.501,50 0,00 100,00% 
46 149 ГРУДЕ 33.750,00 33.750,00 0,00 100,00% 
47 129 КРЕШЕВО 34.200,00 31.348,00 -2.852,00 91,66% 
48 173 ЧАПЉИНА 30.420,00 30.420,00 0,00 100,00% 
49 141 ТРНОВО (ФБИХ) 30.000,00 26.999,28 -3.000,72 90,00% 
50 176 СТОЛАЦ 30.000,00 22.500,00 -7.500,00 75,00% 
51 98 КЛАДАЊ 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 
52 36 ДОБОЈ ИСТОК 24.000,00 18.895,00 -5.105,00 78,73% 
53 117 БРЕЗА 30.000,00 15.970,81 -14.029,19 53,24% 
54 113 БУСОВАЧА 15.066,00 15.066,00 0,00 100,00% 
55 114 ФОЈНИЦА 15.003,00 15.003,00 0,00 100,00% 
56 95 ВАРЕШ 20.000,00 15.000,00 -5.000,00 75,00% 
57 167 ГОРАЖДЕ 12.715,39 12.715,39 0,00 100,00% 

58 20 
ДОМАЉЕВАЦ - 
ШАМАЦ 9.900,00 9.900,00 0,00 100,00% 

59 89 ДОЊИ ВАКУФ 8.949,98 8.949,98 0,00 100,00% 
60 52 ЧЕЛИЋ 15.000,05 8.700,02 -6.300,03 58,00% 
61 174 НЕУМ 11.000,00 6.416,00 -4.584,00 58,33% 
62 55 ТЕОЧАК 6.300,00 6.300,00 0,00 100,00% 
63 148 ПОСУШЈЕ 22.500,00 5.624,98 -16.875,02 25,00% 
64 107 КУПРЕС (ФБИХ) 4.999,96 4.999,96 0,00 100,00% 
65 181 РАВНО 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00% 
66 183 УСОРА 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00% 

67 37 ДОБОЈ ЈУГ 2.997,00 2.997,00 0,00 100,00% 

68 67 ДОБРЕТИЋИ 2.680,00 2.680,00 0,00 100,00% 
69 85 ГЛАМОЧ 530,00 530,00 0,00 100,00% 

    УКУПНО 5.744.095,77 5.563.155,21 -180.940,56 96,85% 
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ГРАДИШКА 

5 11 ЛАКТАШИ 76.950,00 76.950,00 0,00 100,00% 
6 14 ДЕРВЕНТА 80.000,00 74.828,09 -5.171,91 93,54% 
7 8  КОЗАРСКА ДУБИЦА 99.999,96 66.663,64 -33.336,32 66,66% 
8 38 ДОБОЈ 100.000,00 63.373,50 -36.626,50 63,37% 

9 16 
БОСАНСКИ БРОД / 
БРОД 60.000,00 57.000,02 -2.999,98 95,00% 

10 13 ПРЊАВОР 60.000,00 56.399,79 -3.600,21 94,00% 
11 24 МОДРИЧА 47.768,72 47.768,72 0,00 100,00% 
12 64 МРКОЊИЋ ГРАД 45.000,00 45.000,00 0,00 100,00% 
13 70 КОТОР ВАРОШ 42.624,00 42.624,30 0,30 100,00% 

14 140 
ИСТОЧНО НОВО 
САРАЈЕВО 40.000,12 40.000,12 0,00 100,00% 

15 21 
БОСАНСКИ ШАМАЦ / 
ШАМАЦ 35.000,00 33.112,50 -1.887,50 94,61% 

16 132 ИСТОЧНА ИЛИЏА 32.273,00 32.273,00 0,00 100,00% 
17 121 СОКОЛАЦ 35.203,00 31.982,50 -3.220,50 90,85% 
18 182 ТРЕБИЊЕ 40.000,00 31.517,38 -8.482,62 78,79% 
19 56 УГЉЕВИК 30.261,00 30.261,00 0,00 100,00% 

20 7 
БОСАНСКИ НОВИ / 
НОВИ ГРАД 35.000,08 25.932,37 -9.067,71 74,09% 

21 180 БИЛЕЋА 25.000,80 25.000,80 0,00 100,00% 
22 105 СРЕБРЕНИЦА 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00% 
23 144 ПАЛЕ (РС) 25.950,00 24.543,52 -1.406,48 94,58% 
24 146 РОГАТИЦА 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00% 
25 104 БРАТУНАЦ 19.999,00 19.999,00 0,00 100,00% 

26 26 
ГРАДАЧАЦ / 
ПЕЛАГИЋЕВО 18.000,00 18.000,00 0,00 100,00% 

27 185 МИЛИЋИ 18.953,49 17.847,39 -1.106,10 94,16% 
28 88 ШИПОВО 20.397,00 16.997,30 -3.399,70 83,33% 
29 12 СРБАЦ 25.000,00 16.600,00 -8.400,00 66,40% 
30 147 ВИШЕГРАД 13.999,96 13.999,96 0,00 100,00% 
31 164 ГАЦКО 20.000,00 13.044,00 -6.956,00 65,22% 
32 161 НЕВЕСИЊЕ 16.200,00 12.398,00 -3.802,00 76,53% 
33 170 РУДО 12.199,85 12.199,85 0,00 100,00% 
34 33 ОШТРА ЛУКА 9.600,00 9.600,00 0,00 100,00% 
35 103 ВЛАСЕНИЦА 20.000,00 9.196,00 -10.804,00 45,98% 
36 35 ЧЕЛИНАЦ 9.000,00 9.000,00 0,00 100,00% 
37 68 КНЕЖЕВО 8.494,07 8.494,07 0,00 100,00% 
38 142 ТРНОВО (РС) 8.091,60 8.091,60 0,00 100,00% 
39 184 КОСТАЈНИЦА 8.000,00 8.000,00 0,00 100,00% 
40 61 РИБНИК 8.000,00 7.999,56 -0,44 99,99% 
41 163 КАЛИНОВИК 7.825,00 7.825,00 0,00 100,00% 
42 54 ЛОПАРЕ 7.000,00 7.184,36 184,36 102,63% 
43 101 ШЕКОВИЋИ 7.080,00 7.080,00 0,00 100,00% 
44 123 ХАН ПИЈЕСАК 6.800,00 6.800,00 0,00 100,00% 
45 179 ЉУБИЊЕ 6.127,85 5.056,65 -1.071,20 82,52% 
46 169 ЧАЈНИЧЕ 4.900,00 4.900,00 0,00 100,00% 
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47 177 БЕРКОВИЋИ 7.500,00 4.800,00 -2.700,00 64,00% 
48 168 НОВО ГОРАЖДЕ 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00% 
49 45 ПЕТРОВО 3.400,00 3.400,00 0,00 100,00% 
50 18 ВУКОСАВЉЕ 2.571,24 2.571,24 0,00 100,00% 

51 138 
ИСТОЧНИ СТАРИ 
ГРАД 2.107,97 2.107,97 0,00 100,00% 

52 23 ДОЊИ ЖАБАР 1.826,67 1.826,67 0,00 100,00% 

53 158 ИСТОЧНИ МОСТАР 1.200,00 300,00 -900,00 25,00% 

    УКУПНО 1.804.304,39 1.651.613,36 -152.691,03 91,54% 
 

 
Прилог бр. 2 -  Преглед исплаћених средстава из буџета градова политичким 

странкама у 2010. години 
Градови у Федерацији Босне и Херцеговине 

Р/Б Код  Назив града Планирана 
средства 

Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 
средстава 

1 2 3 4 5 6 7 

1 199А Мостар 349.993,94 349.993,94 ,00 100,00% 
2 666 Сарајево 314.923,86 314.923,86 ,00 100,00% 

  УКУПНО: 664.917,80 664.917,80 ,00 100,00% 
       

Градови у Републици Српској 

Р/Б Код  Назив града Планирана 
средства 

Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 
средстава 

1 2 3 4 5 6 7 

1 034Б Бања Лука 304.498,41 304.498,41 ,00 100,00% 
2 888 Источно Сарајево  60.000,00 60.000,00 ,00 100,00% 

  УКУПНО:               364.498,41 364.498,41 ,00 100,00% 
              
Прилог бр. 3 - Преглед исплаћених средстава из буџета кантона  политичким странкама 

у  2010. години 
 

Р/Б Код 
нивоа Назив кантона Планирана 

средства 
Уплаћена 
средства 

Више/мање 
уплаћено 

% уплате 
планираних 
средстава 

1 2 3 4 5 6 7 
1 9 Кантон Сарајево 1.125.500,00 1.125.499,91 -0,09 100,00% 

2 6 Кантон Средњебосански 1.000.000,00 999.999,96 -0,04 100,00% 

3 7 Кантон Херцеговачко-
Неретвански 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00% 

4 1 Кантон Унско-Сански 459.001,82 459.001,82 0,00 100,00% 

5 3 Кантон Тузлански 524.661,84 438.729,84 -85.932,00 83,62% 

6 4 Кантон Зеничко-
Добојски 399.999,94 399.999,94 0,00 100,00% 

7 8 Кантон 
Западнохерцеговачки 207.000,00 189.750,00 -17.250,00 91,67% 

8 2 Кантон Посавски 160.000,00 159.999,94 -0,06 100,00% 

9 10 Кантон10 108.000,00 108.000,00 0,00 100,00% 

10 5 Кантон Босанско-
Подрињски 94.200,00 75.000,00 -19.200,00 79,62% 

  УКУПНО: 4.708.363,60 4.585.981,41 -122.382,19 97,40% 
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Прилог бр. 4 - Преглед санкционисаних политичких странака 
 
Новчане казне 
 

Р/Б Назив политичке странке Број и датум одлуке Износ казне у 
КМ 

1 2 3 4 

1 Грађанска демократска странка БиХ  01-07-6-96/10  од 12.10.2011 2.000,00 

2 Демократска народна заједница БИХ 01-07-6-73/10 од 12.10.2011 2.000,00 

3 Демократска странка  Бијељина 01-07-6-38/10 од 12.10.2011 1.000,00 

4 Социјалистичка партија  01-07-6-95/10 од 12.10.2011 4.000,00 

5 Либерално демократска странка 
БИХ 01-07-6-108/10  од 12.10.2011 4.000,00 

6 Демократски  народни савез  01-07-6-102/10    од 12.10.2011 3.000,00 

7 Народна странка Радом за бољитак 01-07-6-113/10   од 12.10.2011 3.000,00 

8 Савез независних социјалдемократа 
СНСД-Милорад Додик 01-07-6-133/10   од 12.10.2011 5.000,00 

9 Босанскохерцеговачка подрињска 
народна странка  01-07-6-87/10   од 12.10.2011 1.000,00 

10 Демократска странка Српске  01-07-6-75/10  од 12.10.2011 1.500,00 

11 Социјалдемократска унија БИХ 01-07-6-114/10   од 12.10.2011 4.500,00 

12 Независна демократска странка  01-07-6-37/10   од 12.10.2011 1.500,00 

13 Наша странка  01-07-6-89/10   од 12.10.2011 2.200,00 

14 Социјалдемократска унија СДУ 2002 
БИХ 01-07-6-110/10  од 12.10.2011 1.000,00 

15 Независна странка др. Михајло 
Товирац 01-07-6-115/10  од 12.10.2011 1.000,00 

16 Демократска странка Народа Српске 01-07-6-155/10  од 12.10.2011 1.500,00 

17 Народна странка Покрет за Брод 01-07-6-103/10   од 12.10.2011 1.000,00 

18 Савез за бољу будућност БИХ 01-07-6-107/10   од 12.10.2011 1.000,00 

19 Странка за Босну и Херцеговину 01-07-6-62/10  од 20.10.2011 6.000,00 

20 Српска радикална странка 
републике Српске 01-07-6-153/10  од 20.10.2011 2.500,00 

21 Хрватска демократска заједница 
БиХ 01-07-6-106/10  од 20.10.2011 1.500,00 

22 Хрватски демокршћани 01-07-6-117/10   од 20.10.2011 1.000,00 

23 Хрватска демократска унија БИХ 01-07-6-234/10  од 20.10.2011 1.000,00 

24 Српска радикална странка др. 
Војислав Шешељ 01-07-6-131/10   од 20.10.2011 5.500,00 

25 Хрватска странка права БиХ 01-07-6-91/10  од 20.10.2011 2.000,00 

26 А-сда Странка демократске 
активности 01-07-6-118/10   од 20.10.2011 2.000,00 

27 Странка бизниса Српске 01-07-6-302/10   од 20.10.2011 2.000,00 



117 
 

28 Српска напредна странка  01-07-6-120/10   од 20.10.2011 1.000,00 

29 Социјалдемократска партија БиХ 01-07-6-72/10    од 26.10.2011 8.000,00 

30 Српска демократска странка 01-07-6-134/10   од 26.10.2011 1.000,00 

31 Странка демократске активности 01-07-6-118/10  од 26.10.2011 2.000,00 

32 Хрватска демократска заједница 
1990 01-07-6-136/10  од 26.10.2011 1.500,00 

33 ХСС-НХИ 01-07-6-109/10   од 26.10.2011 2.000,00 

 УКУПНО  79.200,00 

 
 
Административна мјера  
 

Р/Б Политичка странка Број и датум одлуке 
1 2 3 

      1 Босанска демократска странка 01-07-6-304/10  од 18.08.2011 
      2 Зелени БиХ 01-07-6-308/10 од 18.08.2011 
      3 Демократски центар 01-07-6-305/10  од 18.08.2011 
      4 Народна Бошњачка странка НБС 01-07-6-303/10  од 18.08.2011 
      5 Српска странка Републике Српске 01-07-6-300/10  од 18.08.2011 
      6 Брчанска алтернатива, Брчко дистрикт БиХ 01-07-6-301/10  од 18.08.2011 
      7 Народна странка Нови Град 01-07-6-307/10  од 18.08.2011 
      8 Нова снага Српске 01-07-6-310/10  од 18.08.2011 
      9 Партија привредног прогреса БиХ 01-07-6-312/10  од 18.08.2011 
    10 Странка омладинске снаге 01-07-6-309/10  од 18.08.2011 
    11 Политички покрет младих БиХ 01-07-6-314/10  од 18.08.2011 
 
 
 
 



118 
 

 

 

 IV ДИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О 
САВЈЕТУ  МИНИСТАРА 
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1. Провођење Закона о Савјету министара БиХ 
 
226. У складу са Законом о Савјету министара Босне и Херцеговине80, Централна 

изборна комисија БиХ надлежна је да оцјењује, на основу достављених 
информација и података из службене евиденције, да ли кандидат за 
предсједавајућег, министра и замјеника министра у Савјету министара Босне и 
Херцеговине испуњава услове за именовање, и потврду о томе доставља органу 
надлежном за именовање.  

227. На основу достављених инфомација и података из службене евиденције, 
Централна изборна комисија БиХ, у складу с чланом 10д Закона о Савјету 
министара Босне и Херцеговине, оцјењује да ли кандидати испуњавају услове за 
именовање и потврду о томе доставља органу надлежном за именовање.  

228. У складу с чланом 10ц споменутог закона, Централна изборна комисија БиХ 
извршила је провјере да ли кандидати за предсједавајућег Савјету министара 
Босне и Херцеговине испуњавају све потребне услове прописане Изборним 
законом БиХ и да се на њих не односи ниједна неспојива дужност прописана тим 
законом, као и да ли су сви кандидати доставили све информације81 које су 
потребне Централној изборној комисији БиХ да испуни своје обавезе из Закона о 
сукобу интереса у институцијама власти БиХ у случају да буде потврђено њихово 
именовање. 

229. У извјештајном периоду обављена је провјера три (3) кандидата за 
предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине о испуњавању услова за 
именовање, о чему је, у законом предвиђеном року, достављен извјештај 
Предсједништву Босне и Херцеговине.  

2. Закључна разматрања 

230. Циљ Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету минисатра БиХ, донијетог 
Одлуком Високог представника од 19.10.2007., јесте  да омогући несметан рад 
Вијећа министара БиХ и примјењује се подједнако на све чланове Савјета 
министара БиХ. Овим Законом не задире се у састав Савјета министара БиХ, и то 
конкретно у једнаку заступљеност конститутивних народа Босне и Херцеговине.  

231. Рок за провјеру кандидата за предсједавајућег, министре и замјенике министара у 
Савјету министара БиХ веома је кратак, ако се очекује да се заврши поступак 
утврђивања постојања сукоба интереса, када се он покрене у времену провјере на 
основу основане сумње да су повријеђене одредбе Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти БиХ. 

                                                
80 „Службени гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03 и 81/06) 
81 Информације се подносе у форми потписане изјаве на обрасцу који је прописала Централна изборна 
комисија БиХ, а који је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, бр. 102/06 
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232. Као и до сада, за Централну изборну комисију БиХ, међународна сарадња 
представља веома важан сегмент рада, потврђујући то бројним успостављеним 
контактима, учешћем на домаћим и међународним конференцијама и семинарима, 
а све с циљем размјене искустава са делегацијама других земаља у вези с 
најактуелнијим трендовима у развоју изборних система у демократском свијету и 
унапређењу законодавства у области сукоба интереса и финансирања политичких 
странака, што свакако доприноси укупној афирмацији Босне и Херцеговине.  

1. Конференције и семинари 
 

233. У 2011. години представници Централне изборне комисије БиХ учествовали су у 
раду различитих међународних организација и асоцијација, као и на различитим 
конференцијама и семинарима на регионалном и свјетском нивоу. 

 
234. На позив Регионалне Антикорупционе иницијативе, представници Централне 

изборне комисије БиХ учествовали су у раду Међународне радионице под 
називом “Спречавање сукоба интереса – алати и мјере” која се одржала у Тирани, 
Република Албанија од 19.01. до 21.01.2011. године. Ова радионица организована 
је у оквиру пројекта “Јачање система интегритета у југоисточној Европи” којег 
подржава Министарство вањских послова Сједињених Америчких Држава путем 
РЦЦ Секретаријата.  Учесници радионице су били представници институција за 
сукоб интереса из земаља југоисточне Европе – државе чланице и посматрачи у 
Регионалној Антикорупцијској иницијативи, друге европске институције, као и 
релевантни међународни актери и организације. Циљеви радионице односили су 
се на успоставу међународне “климе” и сарадње у размјени информација, радној 
пракси и експертизи о питањима сукоба интереса, дискусија о процедурама и 
мјерама у вези са идентификовањем и управљањем сукобом интереса са циљем 
осигурања прикладне учинковитости, представљање портала Мреже стручњака о 
интегритету од стране РАИ Секретаријата итд. 

 
235. На позив Централне изборне комисије Грузије, представници Централне изборне 

комисије БиХ су учествовали на састанку шефова Изборних администрација 
источне Европе и Централне Азије који се одржао од 09.02. до 11.02.2011. године 
у Сигнагхи, Какхету регија у Грузији. Организатори овог састанка су били 
Централна изборна комисија Грузије и УНДП Уред за Грузију. Главни циљ 
састанка је био размијена искуства и најбоље праксе у изборним процесима и 
администрацији, те успостава облика и планова сарадње између изборних 
администрација регије. Вјерујемо да је сарадња високих изборних званичника из 
различитих земаља и знање о њиховим најбољим праксама веома битан начин за 
развој изборног окружења и проведбу међународних изборних стандарда.  

 
236. На позив Извршног одбора Удружења  изборних званичника Европе (АЦЕЕЕО) 

делегација Централне изборне комисије БиХ је учествовала на редовном састанку 
овог тијела који се одржао од 03.03. до 05.03.2011. године у Љубљани, Република 
Словенија. 

 
237. На позив  Глобалне Изборне Организације (ГЕО) представници Централне 

изборне комисије БиХ су учествовали на  5. ГЕО Конференцији, која се одржала у 
Ботсwани,  од 7.03. до 9.03. 2011. године. Конференција је одржана на тему 
„Вјеродостојни избори за демократију“. На конференцији која је трајала три дана 
учесници су разматрали различите аспекте изборног процеса, укључујући изборну 
реформу, изборе и сукобе, те укључивање кључних актера избора у цијели 
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процес. Морамо да напоменемо да је ГЕО Конференција водећи међународни 
форум за актере који раде у области изборних процеса и за циљ има олакшати 
умрежавање и размјену информација. До сада ГЕО Конференције се одржане у 
Канади (1999), Мексику (2003), Мађарској (2005) и Вашингтону (2007). Посебно 
је значајно напоменути да се 5. ГЕО Конференција по први пут организовала у 
једној афричкој земљи. Учесници овог догађаја укључили су преко 300 
професионалаца у изборима и демократији који представљају државна изборна 
тијела из цијелог свијета, међународне изборне стручњаке, регионалне изборне 
мреже, академике, чланове дипломатских и донаторских заједница, мреже 
цивилног друштва и практичаре. 

 
238. У организацији Високог инспектората за пријаву и ревизију имовине (ХИДАА) и 

Регионалне антикорупцијске иницијативе (РАИ), у Тирани, Република Албанија 
одржана је од 19.04. до 20.04.2011. године међународна радионица под називом 
“Искуства у откривању, вођењу и рјешавању сукоба интереса” у чијем раду су 
учествовали и представници Централне изборне комисије БиХ. Скупу су 
присуствовали и представници комисија из: Албаније, Бугарске, Србије, Црне 
Горе, Косова, Македоније и Каталоније. Сви представници су презентовали своја 
искуства у начинима откривања, поступку вођења и рјешавању сукоба интереса, 
наводећи различите примјере из праксе. Врло корисна искуства изнесена на скупу 
су: 

 потписивање Mеморандума о сарадњи са невладиним организацијама које се 
баве проблематиком сукоба интереса и са корпорацијама приватних фирми; 

 успостављање и кориштење базе података о правним и физичким лицима; 
 изналажење законских и других могућносту за добијање информација од 

јавних предузећа, као и правних и физичких лица, те ограничења и санкције за 
оне који одбијају сарадњу; 

 начини верификације релевантних података које дају званичници у својим 
извештајима; 

 изналажење превентивних мјера, средстава и механизама у рјешавању 
ситуација сукоба интереса. 

 
239. У оквиру међународне сарадње, Централна изборна комисија БиХ је остварила 

сарадњу са Евалуацијским тимом Групе земаља Вијећа Европе за борбу против 
корупције – ГРЕЦО, у оквиру трећег круга евалуације Босне и Херцеговине - 
Транспарентност финансирања политичких странака -  те остварила присуство на 
51. Пленарној сједници (Страсбоург, 23.-27. мај 2011.г.) ГРЕЦО-а, на којој је 
усвојен Евалуацијски извјештај за Босну и Херцеговину - Транспарентност 
финансирања политичких странака. У извјештају ГРЕЦО-а се наводи да је  
Институционална независност Централне изборне комисије БиХ, њене овласти и 
њена активна улога међу главним својствима система, али се њени финансијски и 
људски ресурси морају ојачати, како би јој се омогућило да врши појачан  надзор 
и да правовремено одговара на кршења правила финансирања политичких 
странака. У истом извјештају се наводи и то да је кључни положај Централне 
изборне комисије БиХ у утврђивању одговорности за финансирање политичких 
странака и кандидата на изборима. Централна изборна комисија БиХ је остварила 
сарадњу и са Посматрачком мисијом Европске Уније/Европске комисије 
“Постлиберализација визног режима у Босни и Херцеговини” (ЈХА ИНД / ЕXП 
46958  10-14 октобар 2011. године). У извјештају, у оквиру Теме 3 – Корупција, се 
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наводи да је Централна изборна комисија БиХ оставила врло добар дојам и била је 
у стању остварити  конкретне резултате.  

 
240. У Будимпешти, Мађарска, од 16.06. до 18.06.2011. године одржала ce 20. 

јубиларна конференција Удружења изборних званичника Европе (АЦЕЕЕО), у 
чијем раду су учествовали и представници Централне изборне комисије БиХ. 
Конференција се бавила дискусијом о „Независном раду тијела за проведбу 
избора“ и окупила је 170 изборних стручњака из 41 земље Европе. На 
конференцији су учествовали и представници низа међународних организације, 
као што су: представници Уједињених Народа, Развојног Програма Уједињених 
Народа (УНДП), Савезног изборног институте Мексика (ИФА), Међународне 
фондације за изборне системе (ИФЕС), Међународног института за демократију и 
изборну помоћ (ИДЕА), Венецијанске комисије, те академски стручњаци из 
области избора. На конференцији су представљене и активности Глобалне 
изборне комисије, која је формирана почетком 2011. године. На генералној 
скупштини Конференције усвојена је нова стратегија АЦЕЕЕО-а за период 2011. - 
2014. године, те потписани Меморандум о Сарадњи са Савезним изборним 
институтом Мексико (ИФЕ) и ЦИС, прихваћено чланство новог члана невладиних 
организација из Азербејџана, те прихваћена оставка Генералног секретара Золтан 
Тотха и изабран нови Генрални секретар - Зсолт Ссолноки, досадашњи активист 
Секретаријата АЦЕЕЕО-а. Посебно је значајно напоменути да је гђа Ирена 
Хаџиабдић, као предсједница Централне изборне комисије БиХ преузела 
предсједавање АЦЕЕЕО-ом у периоду до окончања наредне 21. конференције која 
ће се одржати у Сарајеву у првој половини септембра 2012. године, а коју ће 
припремити и организовати Централна изборна комисија БиХ у сарадњи са 
Удружењем изборних званичника БиХ. Тема конференције биће “Учешће 
националних мањина у изборном процесу, са акцентом на правима група са 
посебним потребама“. Делегација Централне изборне комисије БиХ је имала врло 
запажену улогу на овој конференцији и остварила значајне контакте са осталим 
гостима, те у непосредним контактима са међународним организацијама 
интензивно радила на осигурању донација за наредну конференцију. 

 
241. Државна Комисија за превенцију корупције (СЦПЦ), као садашњи предсједатељ 

ИЕН-а, у сарадњи са Секретаријатом Регионалне антикорупцијске иницијативе 
(РАИ) за југоисточну Европу и Регионалним Вијећем за Сарадњу (РЦЦ) 
организовала је Међународну радионицу под називом “Промовисање интегритета: 
Међународни и државни правни инструменти и механизми”, која се одржала од 
04.07. до 05.07.2011. године на Охриду, Македонија, у чијем раду су учествовали 
и представници Централне изборне комисије БиХ. Учесници ове радионице били 
су представници институција чланова Мреже стручњака за интегритет (ИЕН) 
(Албанија, Босна и  Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Косово, Македонија, 
Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словенија, Шпанија), државе чланице и 
проматрачи Регионалне антикорупцијске иницијативе, друге релевантне 
институције из Македоније и међународни актери и организације. 

 
242. У организацији ОСЦЕ /ОДИХР-а у Варшави, Пољска је од 31.08. до 01.09.2011. 

године одржан семинар под називом: “Синергија између регистра грађана и 
регистрације бирача” са акцентом на импликације тачности бирачких спискова. 
На овом семинару су поред представника Централне изборне комисије БиХ 
учествовали и представници Агенције за идентификационе документе, евиденцију 
и размјену података - ИДДЕЕА, као и представници других изборних комисија, 
агенција, министарстава и међународних организације из 24 земље. Учесници 
овог семинара оцијенили су да је Босна и Херцеговина у овој области направила 
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велики искорак у односу на друге земље, те може послужити као узор и помоћи 
другима да превазиђу тешкоће у развоју тачних бирачких спискова, те да подаци 
регистра грађана могу бити кључни за развој добрих бирачких спискова. 
Назначена је и уска сарадња и комуникација институција и организација које су 
укључене у овај процес. Семинар је  показао да се без обзира на различите праксе, 
све земље углавном сусрећу са истим изазовима у области регистрације бирача.   

 
243. Представник Централне изборне комисије БиХ је учествовао на конференцији под 

називом „Каква је будућност БиХ у Европи и Евроатланској заједници, у 
Лондону, Уједињено Краљевство, у периодy од 20.11. до 23.11.2012. године, гдје 
су презентоване кључне карактеристике свих закона у надлежности Централне 
изборне комисије БиХ. Наведена конференција се одржала у Wilton Park, Wiston 
House, Steyning, West Sussex- BN44 3DZ. 

 
244. На позив Централне изборне комисије Руске Федерације, представници 

Централне изборне комисије БиХ су посматрали провођење избора за чланове 
Доњег дома Парламента Руске Федерације који су се одржали 04.12.2011. године. 
Ова посјета је искориштена и као размјена искустава у припреми и одржавању 
избора са Централном изборном комисијом Руске Федерације.  

2. Сарадња са невладиним сектором  
 
245. Централна изборна комисија БиХ остварила је и изузетно добру сарадњу с 

невладиним сектором, прије свега с Удружењем изборних званичника у Босни и 
Херцеговини, која се прије свега огледала у организације заједничке 
конференције у Неуму на тему “Општи избори 2010. године – изазови и 
перспективе”, одржанe од 26. до 28.05.2011. године, и изради заједничке 
публикације под називом “Кодекс понашања чланова бирачких одбора и њихових 
замјеника”.  

246. Представници Централне изборне комисије БиХ били су и учесници округлог 
стола о сукобу интереса, који је, у организацији Транспаренцy Интернатионала 
БиХ одржан 16. септембра 2011. године у Сарајеву. Том приликом расправљано је 
о предстојећим измјенама Закона о сукобу интереса и проблемима који се 
појављују у примјени Закона. Осим приједлога за измјену законске регулативе у 
овој области изнесених од стране Централне изборне комисије БиХ, а који су дати 
у Извјештају о провођењу закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ 
за 2010. годину, своје приједлоге су дали и представници Транспаренцy 
Интернатионал БиХ и представници Републичке комисије за утврђивање сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске. 

3. Сарадња са другим организацијама  
 
247. Централна изборна комисија БиХ је остварила и веома запажену сарадњу с 

међународним институцијама које дјелују у Босни и Херцеговини, а посебно с 
Мисијом ОСЦЕ у Босни и Херцеговини. Та сарадња огледа се у размјени 
информација у складу с потписаним Меморандумом о разумијевању између 
Централне изборне комисије БиХ и Мисије ОСЦЕ.  

248. Током извјештајног периода настављена је реализација Меморандума о сарадњи 
између Централне изборне комисије БиХ и Комисије за утврђивање конфликта 
интереса Црне Горе, који је потписан крајем маја 2007. године, а која се огледа у 
размјени искустава и учешћу на едукативним састанцима и семинарима о сукобу 
интереса. Тако је Централна изборна комисија БиХ била у радној посјети 
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Комисији за утврђивање конфликта интереса Црне Горе, те је учествовала на 
више едукативних семинара за локалне јавне функционере у организацији 
Комисије за утврђивање конфликта интереса Црне Горе и НВО ЦЕМИ, о теми: 
„Едукација јавних функционера о конфликту интереса“. У фебруару 2011. године 
Централна изборна комисија БиХ била је домаћин дводневне посјете делегације 
Комисије за спречавање сукоба интереса Црне Горе током које су размијењене 
информације и искуства како би се доприниjело унапређењу у области сукоба 
интереса, и уприличен је састанак са представницима Републичке комисије за 
утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске. 

4. Обука и стручно оспособљавање запослених  
 
249. Централна изборна комисија БиХ доношењем Програма обуке кадрова настоји да 

лакше води кадровску политику, те да тиме постави објективне критерије 
стручног усавршавања. У циљу подизања свеукупне ефикасности пословања 
Централна изборна комисија БиХ настоји да обезбиједи адекватан систем 
комуникације како унутар Институције, тако и према окружењу. 

 
250. Само планирање обуке кадрова у Централној изборној комисији БиХ наслања се 

на политику и стратегију институције и представља дио њеног стратешког 
планирања. Кадровска анализа постојећег стања треба да буде тако развијена да 
покаже степен кадровског потенцијала и кадровске потребе Централне изборне 
комисије БиХ. Циљ свих усавршавања и обука, било да су “хоризонталне”82 или 
“вертикалне ”83, био је да стимулишу компетентност, креативност и укључивање 
свих запослених у  рјешавање проблема и давање квалитетних препорука за 
доношење коначних одлука, уз услов успостављања радног система у којем су 
послови класификовании и обликовани тако да доприносе ефикаснијем раду. 
Посебан задатак у развоју кадрова Централне изборне комисије БиХ је 
усклађивање индивидуалних и тимских циљева, проистеклих из стратешких и 
оперативних задатака. Динамика реализације стручног образовања запослених 
прецизно је била  усклађена с динамиком активности Централне изборне комисије 
БиХ и расположивим буџетом.  

 
251. С циљем стручног усавршавања државних службеника, а у организацији Агенције 

за државну службу БиХ, организирано је у неколико циклуса за похађање 
стручних семинара о сљедећим темама: 

 
 европске интеграције; 
 инструменти за изградњу институција у оквиру презентације „Извјештаја о 

напретку у БиХ 2010  са импликацијама на програмирање ИПА“; 
 менаџерске обуке – модули од 1 до 8; 
 припрема, писање и вођење пројеката; 
 управљање људским потенцијалима; 
 израда правних прописа у институцијама БиХ; 
 тим и тимски рад; 
 управни поступак и управни спор; 

                                                
82 „Хоризонтална обука“ подразумијева оне области оспособљавања и усавршавања релевантне за све 

запослене 
83 „Верикална обука“ подразумијева оне области оспособљавања и усавршавања релевантне за одређене 

државне службенике 
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 медијација као метода алтернативног рјешавања спорова; 
 креативно рјешавање проблема; 
 конфликт-менаџмент; 
 примјена Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама 

Босне и Херцеговине и правила за консултације у изради правних прописа; 
 реформа јавне администрације; 
 права интелектуалне својине; 
 планирање и вођење састанака; 
 интерперсоналне вјештине; 
 канцеларијско и архивско пословање; 
 међународни уговори и пракса у БиХ; 
 мобинг и заштита од мобинга. 

252. На свим семинарима размотрене су теме које су од великог значаја у погледу 
упознавања државних службеника са специфичностима рада у администрацији у 
смислу етичког кода и организационе структуре државне администрације. 
Посебно је значајно поменути и семинаре на којима су презентовани модели 
пословне комуникације, тимског рада, развијања самосвјести, рјешавања 
конфликата и потребе инвентивног дјеловања, имајући у виду чињеницу да се 
свијет око нас мијења и да је Централна изборна комисија БиХ институција која је 
иако независна институција, ипак у сталној интеракцији, како са домаћим тако и 
са међународним организацијама. 

                  
253. Поред семинара и стручних усавршавања у организацији Агенције за државну 

службу, запослени су похађали и:  
 

 семинар о јавним набавкама у организацији Ревицон-а - један упосленик 
 семинар из области финансија у организацији Савеза рачуновођа и ревизора РС 

- два упосленика; 
 семинар из области финансија у организацији Министарства финанција РС - 

два упосленика; 
 семинар из области финансија у организацији Удружења рачуновођа и 

ревизора Ф БиХ-два упосленика; 
 семинар из области финансија у организацији ФЕБ-а-два упосленика; 
 семинар из области финансија у организацији Ревицон-а - два упосленика.  
 похађање курса енглеског језика кроз ДЛЦ програм - сви државни службеници; 
 примјена Закона о управном поступку. 

254. Значајно је напоменути да смо у оквиру Секретаријата Централне изборне 
комисије БиХ у 2011. години проводили и интерне обуке државних службеника и 
запосленика које су одржавали квалификовани државни службеници. У току 2011. 
године одржали смо двије интерне обуке на тему “Управљање конфликтима” и 
“Пословна комуникација”, које су биле конципиране на интерактивном 
ангажовању свих полазника, што је резултирало општим задовољством свих 
учесника  и представља потврду да треба да наставимо са овом праксом и у 
будуће. 
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5. Закључна разматрања 
 
255. Централна изборна комисија БиХ је и у 2011. години значајан дио својих 

активности усмјерила на успостављање међународне сарадње и размјену 
искустава кроз активно учешће на конференцијама, семинарима и разним 
облицима едукација, што у сваком случају представља допринос у сагледавању 
најактуелнијих трендова у развоју изборних система у демократски развијеним 
земљама и примјене закона из области финансирању политичких странака и 
сукоба интереса. Учешћем на међународним конференцијама Централна изборна 
комисија БиХ настоји да да пуни допринос у афирмацији Босне и Херцеговине, 
кроз успостављање сарадње са изборним комисијама других земаља, наставак 
сарадње са ОСЦЕ-ом, активним учешћем на конференцијама у оквиру Европског 
удружења изабраних званичника – АЦЕЕЕО, и преузимањем улоге предсједавања 
и организацијом 21. Конференције АЦЕЕЕО, незапостављајући свакако и 
едукацију свих запослених у Централној изборној комисији БиХ из различитих 
области. 
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1. Јавност рада Централне изборне комисије БиХ 
         
256. Централна изборна комисија БиХ своју законску обавезу, када је у питању јавност 

рада и слобода приступа информацијама, испуњава кроз досљедну примјену 
основних принципа јавног информисања, као што су: отвореност, истинитост и 
одговорност, координација, благовременост и корисност. Централна изборна 
комисија БиХ у информисању јавности углавном користи општеприхваћена 
формална средства информисања, као сто су: интернет, конференције за новинаре, 
изјаве и саопштења за јавност. Водичем за приступ информацијама је прописано 
да се информације о раду Централне изборне комисије БиХ могу добити и 
неформално, путем телефона у контакту са стручним савјетником за односе с 
јавношћу. На тај начин је олакшан пут приступа информацијама којим располаже 
Централна изборна комисија БиХ. Формално поднијетих захтјева за приступ 
информацијама у 2011. години било је 220, на које је Централна изборна комисија 
БиХ одговорила благовремено у складу са Законом о слободи приступа 
информацијама, док је 2.000 захтјева поднијето неформалним путем (телефон, е-
маил).  

 
257. Јавност рада Централне изборне комисије БиХ углавном се обезбјеђује на сљедеће 

начине: 

 обавјештавањем јавности о припремању и одржавању сједнице, 
 давањем обавјештења о активностима Централне изборне комисије БиХ, 
 одржавањем конференција за јавност, 
 омогућавањем посматрачима политичких субјеката, удружењима грађана и 

међународним посматрачима да присуствују сједницама, да посматрају друге 
активности Централне изборне комисије БиХ, као и да имају приступ свим 
релевантним документима у складу са законом, осим ако предсједник 
Централне изборне комисије БиХ, у интересу морала, јавног реда или 
националне сигурности у демократском друштву или у другим случајевима, 
одлучи другачије, 

 објављивањем донијетих одлука, 
 путем Интернет странице Централне изборне комисије БиХ, 
 издавањем публикација, у којима се објављују значајније одлуке, рјешења и 

други нормативни акти, 
 на други начин који одреди Централна изборна комисија БиХ. 

 

258. Сједнице Централне изборне комисије БиХ су јавне осим у случајевима када 
Централна изборна комисија БиХ расправља и одлучује о питањима која имају 
карактер тајности у складу са законом, када то захтјевају разлози заштите морала, 
јавног реда, безбједности државе, права приватности или личних права. 

259. Све релевантне информације и одлуке које доноси Централна изборна комисија 
БиХ могу се добити на: 

 Интернет страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, 
www.избори.ба, која својим садржајем  информише јавност о активностима 
Централне изборне комисије БиХ, укључујући  законску и подзаконску 
регулативу и базе података за које не постоје законске препреке објављивања. 

 
 Конференцијама за новинаре и у саопштењима за јавност. Централна изборна 

комисија БиХ је у 2011. години одржала 3 (три) конференције за новинаре и 
објавила 86 (осамдесетшест) саопштења за јавност. Конференције су 
организоване у оним ситуацијама када је требало саопштити важне одлуке и 
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ставове Централне изборне комисије БиХ и када се сматрало да саопштење за 
јавност не може  скренути довољно пажње прималаца информације. 

 
260. Морамо нагласити да су писани медији у БиХ у 2011. години објавили 973 

чланака о раду Централне изборне комисије БиХ, што потврђује висок степен 
отворености и транспарентности Централне изборне комисије БиХ  према 
јавности. Од укупног броја објављених чланака, 916 чланака се односило на 
опште информације о раду Централне изборне комисије БиХ (94,14%), 25 чланака 
се односило на афирмативни рад (2,56%), а 32 информације су имале критички 
осврт на рад Централне изборне комисије БиХ (3,28%), што довољно говори о 
перцепцији јавности о раду Централне изборне комисије БиХ.    

 
261. У 2011. години објављени негативни чланци су се углавном односили на: процес 

избора делегата у Дом народа Парламента Федерације БиХ, Одлуку Централне 
изборне комисије БиХ о поништењу избора за предсједника и потпредсјенике 
Федерације БиХ и на налог Канцеларије Високог представника (ОХР-а) о 
суспензији наведене одлуке Централне изборне комисије БиХ. 

 
262. Афирмативни чланци су, поред осталог, извјештаји са сједница Централне 

изборне комисије БиХ који се односе на залагање Централне изборне комисије 
БиХ за очуванје независности тијела за проведбу избора. 

 
263. Позитиван одјек у јавности имао је закључак Централне изборне комисије БиХ да 

се поново на веб-страници објаве Изјаве о имовинском стању изабраних 
званичника и кандидата, а након што је Суд Босне и Херцеговине  поништио 
одлуку Агенције за заштиту личних података у БиХ. 

2. Закључна разматрања 
 
264. Централна изборна комисија БиХ јавност рада сматра важном претпоставком за 

вјеродостојност свог дјеловања. Стога, посебна пажња се посвећује што 
потпунијем и  разумљивијем информисању домаће и међународне јавности о 
својим циљевима и мјерама за њихово остваривање, као и о резултатима својих 
активности. 

 
265. Примјеном различитих облика информисања Централна изборна комисија БиХ је 

и током 2011. године редовно обавјештавала јавност о свим важнијим аспектима 
свог дјеловања. Саопштења за јавност о одлукама Централне изборне комисије 
БиХ објављивана су непосредно након сједница на којима су одређене одлуке 
донијете. 

 
266. На интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.избори.ба омогућен 

је увид у законску и подзаконску регулативу која се односи на дјеловање 
Централне изборне комисије БиХ, те упуте и обрасци за примјену важећих 
прописа поштујући кључне принципе информисања јавности. 
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VII ДИО  

 
 
 
 

СИНТЕЗА ЗАКЉУЧНИХ 
РАЗМАТРАЊА И 

ПРЕПОРУКЕ 
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1. Синтеза закључних разматрања 

267. Синтезом закључних разматрања желимо обухватити све кључне активности које 
су карактерисале рад Централне изборне комисије БиХ у 2011. години, са 
посебним освртом на оне активности које су још увијек у процесу, а биће 
настављене и у 2012. години. 

268. У извјештајном периоду рад и активности Централне изборне комисије БиХ 
односили су се, прије свега, на провођење свих закона из њене надлежности, 
сагледавању и изради анализа, извјештаја и других информација о проведеним 
Општим изборима 2010. године, које су за резултат имале и дефинисање 
приједлога и сугестија, за израду измјена и допуна Изборног закона БиХ, Закона о 
сукобу интереса у институцијама власти БиХ и Закона о финансирању 
политичких странака. Стално иницирање одговарајућих законских измјена од 
стране Централне изборне комисије БиХ потврда је потребе за одговарајућим 
законодавним реформама, односно реформама изборног система у Босни и 
Херцеговини, који би сигурно допринио демократским изборима и јачању 
повјерења јавности у изабрану власт. Резултат ових активности јесте учешће 
представника Централне изборне комисије БиХ у раду Интерресорне радне групе 
за израду приједлога измјена и допуна Изборног закона БиХ, Закона о 
финансирању политичких странака и Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти БиХ, чији је рад настављен и у 2012. години. Посебан сегмент којем треба 
посветити пажњу јесте проблем финансирања избора, у случају да поједине 
општинске власти нису у могућности да обезбиједе финансијска средства за 
изборе, потребно је дефинисати модалитет обезбјеђења средстава у буџету 
институција БиХ или на неки други начин.  

 
269. У 2011. години, Централна изборна комисија БиХ провела је пријевремене изборе 

за начелнике општина у 12 општина и посредне изборе за делегате Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ из Федерације БиХ и делегате Дома народа 
Парламента Федерације БиХ у пет (5) кантона (Средњобосански, Херцеговачко-
неретвански, Посавски, Западнохерцеговачки и Кантон 10), као и изборе за органе 
локалне управе и самоуправе на подручју осам (8) општина/градова (Јабланица, 
Босански Петровац, Цазин, Босанска Крупа, Завидовићи, Бања Лука, Посушје и 
Мркоњић Град).  

270. Врло важан сегмент дјеловања Централне изборне комисије БиХ, остварен је кроз 
активности рјешавања изборних спорова: поступака утврђивања кршења одредаба 
Изборног закона БиХ од стране чланова бирачких одбора који су били 
ангажовани на Општим изборима 2010. године; поступака утврђивања кршења 
одредаба Изборног закона БиХ од стране изабраних чланова органа власти због 
недостављања Изјаве о имовинском стању након престанка мандата; поступака у 
вези са избором и разрјешењем чланова општинских изборних комисија и 
поступака пред судовима Босне и Херцеговине, гдје су све апелације на одлуке 
Централне изборне комисије БиХ ријешене углавном као неосноване.  

271. Генерално, рад Централне изборне комисије БиХ по жалбама и приговорима може 
да се оцјени као изразито правилан и законит, јер од укупног броја изјављених 
жалби Суду БиХ (159), Суд је 97,49% одлука Централне изборне комисије БиХ 
потврдио. По одлукама Централне изборне комисије БиХ којом је изречена 
новчана казна члану бирачког одбора на Општим изборима 2010. године, 155 
особа је уплатило новчану казну. У предметима у којима санкционисане особе 
нису поступиле по одлуци Централне изборне комисије БиХ, тј. нису извршиле 



133 
 

уплату новчане казне, наплата новчане казне ће се извршити принудним путем у 
складу са одредбама Закона о извршном поступку Босне и Херцеговине. 

 
272. У самој синтези закључних разматрања непходно је да се још једанпут осврнемо на 

налог Високог представника у БиХ којим је суспендовао одлуке Централне 
изборне комисије БиХ. Суспендовање обавезујуће одлуке државног органа у 
ишчекивању необавезујућег мишљења ентитетског органа представља преседан. 
Посљедица ове одлуке ОХР-a је била та да су апели на одлуку Централне изборне 
комисије БиХ који су били упућени Суду БиХ били де фацто блокирани. Наиме, 
Одлука Централне изборне комисије БиХ од 24.03. 2011. године је давала и 
могућност жалбе у року од два радна дана (до уторка 29.03.2011. године) 
Апелационом одјелу Суда БиХ, али у недељу, 27.04.2011. године, Високи 
представник је издао налог који је привремено суспендовао Одлуку Централне 
изборне комисије БиХ.  

 
273. Упркос овим дешавањима, значајно је напоменути да је Политички директор 

Управног одбора Вијећа за проведбу мира (Пеаце Имплементатион Цоунцил - 
ПИЦ) на састанку одржаном у Сарајеву 29. и 30. марта 2011. године, а у вези са 
актуелном ситуацијом провођења посредних избора у Босни и Херцеговини, 
изразио поштовање према раду Централне изборне комисије БиХ у току 
цјелокупног изборног процеса, јер је  одржала независан став у контексту 
комплексне изборне легислативе. 

 
274. Ово нам све говори да је потребно дорадити изборно законодавство у Босни и 

Херцеговини у циљу спречавања могућих блокада у формирању власти на свим 
нивоима, чиме ће се допринијети ефикаснијем функционисању државе. Осим 
тога, неопходно је допунити механизме за поштивање уставних и законских 
рокова за успостављање власти у Босни и Херцеговини. Такође, неопходно је 
унаприједити законодавство и праксу из области сукоба интереса и финансирања 
политичких странака.  

275. У оквиру својих активности изградње информационе инфраструктуре, Централна 
изборна комисија БиХ је наставила процес надоградње Јединственог изборног 
информационог система БиХ – ЈИИС БиХ уз адекватно тестирање. У тестирању 
апликације ЈИИС БиХ била је укључена већина особља Секретаријата Централне 
изборне комисије БиХ, при чему је циљ тестирања био потпуније упознавање 
корисника са апликацијом, као и уочавање евентуалних недостатака у 
функционалности апликације. Апликација је тестирана на реалним, насумично 
одабраним подацима, у стварном окружењу, како би се што вјерније предочила 
ситуација проведбе локалних избора који предстоје у октобру 2012. године. 
Значајно је напоменути да су у тестирању судјеловали и чланови општинске 
изборне администрације, односно симулиран је први унос изборних резултата на 
изборни дан од стране локалне администрације. Од стране особља Секретаријата 
Централне изборне комисије БиХ вршено је праћење и контрола тока уноса од 
стране општинских изборних комисија, тако да ће уочени недостаци бити предмет 
надоградње ЈИИС БиХ у оквиру пројекта који је предвиђен да буде завршен до 
краја 2012. године.  

 
276. Посебно је значајно напоменути да је Централна изборна комисија БиХ у 2011. 

години имала запажена учествовања на међународним конференцијама, што је 
резултирало добијањем улоге предсједавајуће комисије Европског удружења 
изборних званичника – АЦЕЕЕО, која ће бити главни организатор 21. 
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Конференције ове организације, чије одржаванје је заказано за прву половину 
септембра 2012. године у Сарајеву. 

 
277. У циљу стварања што боље сарадње у оквиру припреме и одржавања избора, 

Централна изборна комисија БиХ је у оквиру својих редовних активности 
координирала и друге институције, као што су Агенција за индентификациона 
документа, евиденцију и размјену података БиХ – ИДДЕЕА и Министарство за 
људска права и избјеглице БиХ, с циљем формирања што ажурнијег Централног 
бирачког списка, како би се Локални избори 2012. године дочекали што 
спремније.  

278.  Синтеза закључних разматрања имала је за резултат иницирање и одговарајућих 
препорука Парламентарној скупштини БиХ, чијом реализацијом би се 
допринијело унапређењу, у првом реду, изборног законодавства, закона из 
области сукоба интереса и финансирања политичких странака, као и других 
активности које би могле утјецати на повећање ефикасности рада Централне 
изборне комисије БиХ. 
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2. Препоруке 

279.  На основу запажања и досадашњих стечених искустава у примјени закона у 
надлежности Централне изборне комисије БиХ, предлажемо да Парламентарна 
скупштина БиХ прихвати сљедеће препоруке: 

 
а) провести измјене и допуне Изборног закона БиХ које би требало да ступе на 

снагу прије доношења одлуке о одржавању локалних избора 2012. године, са 
посебним освртом на рјешење проблема финансирања избора, како би се 
створили услови да Централна изборна комисија БиХ и са овог аспекта 
несметано проводи како ове, тако и све будуће изборе;  

 
б) провести измјене и допуне Закона о финансирању политичких странака у 

правцу хармонизације ове области у релевантним прописима; 
 
в) провести  измјене и допуне Закона о сукобу интереса у институцијама власти 

БиХ; 
 

г) усвојити Закон о политичким странкама у Босни и Херцеговини; 
 

д) задужити Вијеће министара Босне и Херцеговине да обавеже Министарство за 
људска права и избјеглице БиХ и Министарство цивилних послова БиХ, чије се 
надлежности и активности директно или индиректно одражавају на формирање 
Централног бирачког списка, да што хитније изврше обавезе из своје 
надлежности у вези са тачним утврђивањем броја држављана Босне и 
Херцеговинеса бирачким правом, који су у статусy избјеглог или расељеног 
лица, како би будући избори и са овог аспекта били што ефикасније проведени; 

 
ђ) пружити сваку врсту подршке и помоћи Централној изборној комисији БиХ у 

изградњи законом утврђене надлежности, што подразумијева финансијску, 
кадровску и нормативну стабилност; 

 
е) наставити процес изградње информационе инфраструктуре кроз реализацију и 

треће фазе започетог пројекта “Јединствени изборни информациони систем 
БиХ – ЈИИС БиХ” и у буџету институција Босне и Херцеговине обезбиједити 
потребна финансијска средства за његов завршетак и одржавање. 

 

 

 

Број: 01- 07-10-545-1 /12                                                                                    Предсједник 

Сарајево, 23.04.2012. године                                                                            Бранко Петрић
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 Прилог бр.1 -   ОДЛУКЕ О ИЗРИЦАЊУ САНКЦИЈА ЧЛАНОВИМА БИРАЧКИХ ОДБОРА ЗБОГ КРШЕЊА ОДРЕДАБА ИЗБОРНОГ 
ЗАКОНА БиХ  

 

Р/Б 
БР. И ДАТ.ПРЕДМЕТА 
(Закључак о покретању 

поступка) 

ОСНОВНА 
ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА- 
БИРАЧКО 
МЈЕСТО 

ПРЕКРШЕНЕ ОДРЕДБЕ 
ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БИХ 

(НЕПРАВИЛНОСТИ) 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
ПРЕДСЈЕДНИКА, ЧЛАНА И 
ЊИХОВИХ ЗАМЈЕНИКА БО 

ОДЛУКА ЦИК БИХ    
ЖАЛБА 
СУДУ 
БИХ 

РЈЕШЕЊЕ СУДА 
БИХ 

ОДЛУКЕ 
ПРОСЛИЈЕЂЕНЕ ОИК 

ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ КАЗНИ-
УПЛАТНИЦА 

1 05-1-07-5-441-1/10 од 
16.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 став (2))  

Фалак Блаж-предсједник БО                  

Одлука од 16.12.2010.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
29.12.2010.г 

ИЖ-128/10 од 
24.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 07.02.2011.г 

2 05-1-07-5-441-2/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 

изводу из ЦБС                                                       
(повреде члана 5.13)  

Рагуж Ђуро-члан БО                

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
07.02.2011.г 

Рјешење бр:Иж-30/11 
од 14.02.2011.г-                              
Жалба се одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 14.03.2011.г 

3 05-1-07-5-441-3/10 од 
16.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                             
(повреде члана 5.13)  

Џаферовић Сулејман-члан БО 

Одлука од  16.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 31.12.2010.г 
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4 05-1-07-5-441-4/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                          
(повреде члана 5.13)  

Шего Јуре-члан БО               

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

5 05-1-07-5-441-5/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                          
(повреде члана 5.13)  

Чамо Ивица-члан БО 

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

6 05-1-07-5-441-6/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                          
(повреде члана 5.13)  

Шапина Дарко-замјеник 
предсједника БО                  

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

7 05-1-07-5-441-7/10 од 
02.02.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б (повреде члана 5.13) Басарић Мајда-замјеник члана 

БО     
Закључак о обустави 
поступка             

8 05-1-07-5-441-8/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                          
(повреде члана 5.13)  

Шего Дарио-замјеник члана БО                  

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 
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9 05-1-07-5-441-9/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б 

Неправилност у раду БМ- гл.листићи 
издати супротно прописима                                          

(повреде члана 5.13)  

Јурковић Мартина-замјеник 
члана БО                 

Одлука од 27.01.2011.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

10 05-1-07-5-441-10/10 од 
02.02.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022Б (повреде члана 5.13) Маслаћ Верица--замјеник члана 

БО     
Закључак о обустави 
поступка             

11 05-1-07-5-442-1/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ                                                       
(повреде члана 5.6 став (2))  Вранкић Ирина-предсједник БО                  

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатила 800,00 КМ 23.02.2011.г 

12 05-1-07-5-442-2/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Бубало Бранка-члан БО                

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

13 05-1-07-5-442-3/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Ђевеница Марија-члан БО               

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

14 05-1-07-5-442-4/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Гргић Маринко-члан БО               

Одлука од 27.01.2011.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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15 05-1-07-5-442-5/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Букмир, Дамир-члан БО                   

Одлука од 27.01.2011.г -
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

16 05-1-07-5-442-6/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Вранкић, Крешимир-замјеник 
предсједника БО                 

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

17 05-1-07-5-442-7/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Ребац, Гордан-замјеник члана БО          

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

18 05-1-07-5-442-8/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Боровац, Марко-замјеник члана 
БО              

Одлука- од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

19 05-1-07-5-442-9/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Гргић, Јурица-замјеник члана 
БО                   

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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20 05-1-07-5-442-10/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А021А 

Неправилност у раду БМ -није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Гргић, Маријана-замјеник члана 
БО 

Одлука од 27.01.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

21 05-1-07-5-443-1/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ -није 
одређена дужност сваком члану БО                                                          

(повреде члана 5.6 став (2))  

Цвитановић, Славен-
предсједник БО                

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-12/11 од 
24.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 07.02.2011.г 

22 05-1-07-5-443-2/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Дедић, Суад-члан БО Закључак о обустави 
поступка         

23 05-1-07-5-443-3/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Пркачин, Дарко-члан БО               

Одлука од 22.12.2010.г -
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-14/11 од 
26.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

24 05-1-07-5-443-4/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Рајич, Ивана-члан БО 

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-10/11 од 
25.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 
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25 05-1-07-5-443-5/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Маријановић, Бојан-члан БО  

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г   и Закључак о 
обустави поступка  од 
07.04.2011.г                 

ДА-
05.01.2011.г 

ИЖ-24/11 од 
24.01.2011.г -Жалба се 
уважава , Одлука ЦИК 
БиХ поништава и 
предмет враћа на 
поновно рјешавање 

    

26 05-1-07-5-443-6/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                            
(повреде члана 5.13)  

Доко, Шиме-замјеник 
предсједника БО              

Одлука од 22.12.2010.г -
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-16/11 од 
24.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

27 05-1-07-5-443-7/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Репеша, Мериса -замјеница 
члана БО                

Закључак о обустави 
поступка                        

28 05-1-07-5-443-8/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Дуганџић, Жељко-замјеник 
члана БО             

Одлука од 22.12.2010.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-13/11 од 
28.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

29 05-1-07-5-443-9/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Удовичић, Роберт-замјеник 
члана БО         

Одлука од 22.12.2010.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-15/11 од 
01.02.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 
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30 05-1-07-5-443-10/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А022А 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Маслаћ, Илија-замјеник члана 
БО             

Закључак о обустави 
поступка                      

31 05-1-07-5-444-1/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 став (2))  

Соко, Жељко-предсједник БО 

Одлука од  22.12.2010.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-3/11 од 
24.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 07.02.2011.г 

32 05-1-07-5-444-2/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Черкез, Ивица-члан БО                   

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-4/11 од 
25.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

33 05-1-07-5-444-3/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Шего, Жељко-члан БО                 

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-5/11 од 
28.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

34 05-1-07-5-444-4/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Вукореп, Зоран-члан БО    Закључак о обустави 
поступка                
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35 05-1-07-5-444-5/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Видић, Славен-члан БО              

Одлука од 27.01.2011.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

36 05-1-07-5-444-6/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Черкез, Ивана -замјеник 
предсједника БО                   

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-6/11 од 
27.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

37 05-1-07-5-444-7/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Фалак, Тони-замјеник члана БО             Закључак о обустави 
поступка                       

38 05-1-07-5-444-8/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Турк, Игор-замјеник члана  БО            

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-7/11 од 
28.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

39 05-1-07-5-444-9/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Черкез, Анита-замјеник члана  
БО 

Одлука од 22.12.2010.г  -
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-8/11 од 
28.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 
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40 05-1-07-5-444-10/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А004 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Гргић, Иван-замјеник члана  БО                  

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-9/11 од 
28.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 09.02.2011.г 

41 05-1-07-5-440/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 став (2))  

Сулић, Дарко-предсједник БО 

Одлука од од 22.12.2010.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-22/11 од 
28.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 07.02.2011.г 

42 05-1-07-5-440-1/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                               
(повреде члана 5.13)  

Бркић, Горан-члан  БО                  

Одлука од од 22.12.2010.г -
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-18/11 од 
28.01.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

43 05-1-07-5-440-2/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Бараковић, Суада-члан  БОг                  

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
13.01.2011.г 

ИЖ-26/11 од 
24.01.2011.г-Жалба се 
одбацује 

    

44 05-1-07-5-440-3/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                 
(повреде члана 5.13)  

Беглеровић, Елма-члан  БО                  

Одлука од 22.12.2010.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
05.01.2011.г 

ИЖ-21/11 од 
28.01.2011.г -Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 18.02.2011.г 
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45 05-1-07-5-440-4/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Николић, Здравко-члан  БО 

Одлука од 22.12.2010.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
04.01.2011.г 

ИЖ-20/11 од 
24.01.2011.г -Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.02.2011.г 

46 05-1-07-5-440-5/10 од 
22.12.2010.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Љубан, Татјана-замјеник 
предсједника  БО 

Одлука од 22.12.2010.г -
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г                   

ДА-
06.01.2011.г 

ИЖ-19/11 од 
01.02.2011.г -Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 800,00 КМ 09.02.2011.г 

47 05-1-07-5-440-6/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 (повреде члана 5.13)  Булут, Никола-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави 
поступка         

48 05-1-07-5-440-7/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 (повреде члана 5.13)  Марачић, Тадија-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави 
поступка         

49 05-1-07-5-440-8/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 (повреде члана 5.13)  Гвоздић, Ирена-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави 
поступка         

50 05-1-07-5-440-9/10 од 
27.01.2011.г 

ОИЈ ЧАПЉИНА 
БМ 173А024 (повреде члана 5.13)  Омеровић, Армин-замјеник 

члана БО 
Закључак о обустави 
поступка         
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51 05-1-07-5-156/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача 
и није утврдио идентитет бирача                                                       

(повреде члана 5.6 став (2) и 5.13)  

Кнежевић, Синиша-предсједник 
БО               

Одлука од 07.04.2011.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г                   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 22.04.2011.г 

52 05-1-07-5-157/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 (повреде члана 5.13)  Шамара, Жељко-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави 
поступка         

53 05-1-07-5-158/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Рађевић, Винко-члан БО    

Одлука од  07.04.2011.г- -
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г     

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

54 05-1-07-5-159/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                          
(повреде члана 5.13)  

Петковић, Крсто-члан БО 

Одлука од  07.04.2011.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г     

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

55 05-1-07-5-160/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Гашић, Станко-члан БО   

Одлука од  07.04.2011.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г     

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 
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56 05-1-07-5-161/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Благојевић, Драган-члан БО 

Одлука од 14.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

57 05-1-07-5-162/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 (повреде члана 5.13)  Добричанин, Милан-замјеник 

предсједника 
Закључак о обустави 
поступка         

58 05-1-07-5-163/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 (повреде члана 5.13)  Гашић, Бранка-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави 
поступка         

59 05-1-07-5-164/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 (повреде члана 5.13)  Божић, Зоран-замјеник члана БО Закључак о обустави 

поступка од          

60 05-1-07-5-165/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б081 (повреде члана 5.13)  Благојевић, Љиља-замјеник 

члана БО 
Закључак о обустави 
поступка од          

61 05-1-07-5-166/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Доњи 
Жабар/Орашје   БМ 

023Б001 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25 и није 
одређена дужност сваком члану БО                                                         
(повреде члана 5.25 и 5.6 став (2))  

Стјепановић, Смиљана-
предсједница БО   

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г     

      Према информацијама с трезора 
уплатила 500,00 КМ 11.05.2011.г 
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62 05-1-07-5-167/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Доњи 
Жабар/Орашје 

023Б001 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 

Новаковић, Александра-члан 
БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

63 05-1-07-5-168/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Доњи 
Жабар/Орашје 

023Б001 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Павловић, Драгиња-члан БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 11.05.2011.г 

64 05-1-07-5-169/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Доњи 
Жабар/Орашје 

023Б001 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Марјановић, Жељко-члан БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 16.05.2011.г 

65 05-1-07-5-170/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Доњи 
Жабар/Орашје 

023Б001 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Гајић, Милан-члан БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

66 05-1-07-5-51/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 став (2))  

Јовановић, Матео-предсједник 
БО   

Одлука од 07.04.2011.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 20.04.2011.г 



150 
 

67 05-1-07-5-52/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Сушац, Анте-замјеник 
предсједника БО 

Одлука од  07.04.2011.г--
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 20.04.2011.г 

68 05-1-07-5-53/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Јовић, Данијел-члан БО 

Одлука од  07.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 20.04.2011.г 

69 05-1-07-5-54/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                    
(повреде члана 5.13)  

Бркић, Штефица-замјеник члана 
БО 

Закључак о обустави 
поступка         

70 05-1-07-5-55/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 (повреде члана 5.13)  Бонић, Жељко-члан БО Закључак о обустави 

поступка         

71 05-1-07-5-56/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 (повреде члана 5.13)  Гризељ, Зденко-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави 
поступка         
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72 05-1-07-5-57/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 (повреде члана 5.13)  Кајанија, Армин-члан БО 

Одлука од 19.01.2012.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

73 05-1-07-5-58/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 (повреде члана 5.13)  Бутиган, Мирјана-замјеник 

члана БО 
Закључак о обустави 
поступка         

74 05-1-07-5-59/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Брајковић, Даријо-члан БО 

Одлука од 07.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 20.04.2011.г 

75 05-1-07-5-60/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А033 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Буле, Ивица-замјеник члана БО 

Одлука од  07.04.2011.г- -
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 20.04.2011.г 

76 05-1-07-5-61/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 став (2))  

Шута, Осман-предсједник БО   

Одлука од  07.04.2011.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г   

ДА-
18.04.2011.г 

ИЖ-52/11 од 
28.04.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 27.06.2011.г 
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77 05-1-07-5-62/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 (повреде члана 5.13)  Антонела, Шаиновић-замјеник 

члана БО 
Закључак о обустави 
поступка         

78 05-1-07-5-63/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 (повреде члана 5.13)  Маце, Вилдан-замјеник 

предсједника БО 
Закључак о обустави 
поступка         

79 05-1-07-5-64/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Драгичевић, Маја-члан БО 

Одлука од  07.04.2011.г- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 20.04.2011.г 

80 05-1-07-5-65/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                                          
(повреде члана 5.13)  

Шаиновић, Душка-члан БО 

Одлука од  07.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 20.04.2011.г 

81 05-1-07-5-66/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 (повреде члана 5.13)  Бркић, Анто-члан БО Закључак о обустави 

поступка         

82 05-1-07-5-67/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 (повреде члана 5.13)  Путица, Ивица-члан БО Закључак о обустави 

поступка         

83 05-1-07-5-68/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 (повреде члана 5.13)  Финка Тањић-Видовић-

замјеник члана БО 
Закључак о обустави 
поступка         
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84 05-1-07-5-69/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 (повреде члана 5.13)  Буковац, Иван-члан БО Закључак о обустави 

поступка         

85 05-1-07-5-70/11 од 
07.04.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А026 (повреде члана 5.13)  Бојчић, Игор-замјеник члана БО Закључак о обустави 

поступка         

86 05-1-07-5-173/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 

Неправилност у раду БМ - гл.листићи 
издати супротно прописима                                                          

(повреде члана 5.13)  

Благојевић, Драган-замјеник 
члана БО 

Одлука од 14.04.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

87 05-1-07-5-174/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 (повреде члана 5.13)  Панић, Данка-замјеник члана БО Закључак о обустави 

поступка од 14.04.2011.г         

88 05-1-07-5-175/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 (повреде члана 5.13)  Вуковић, Богдан-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави 
поступка од 14.04.2011.г         

89 05-1-07-5-176/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 (повреде члана 5.13)  Благојевић, Драшко-замјеник 

члана БО 
Закључак о обустави 
поступка од 14.04.2011.г         

90 05-1-07-5-177/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 (повреде члана 5.13)  Илић, Драган-замјеник 

предсједника БО 
Закључак о обустави 
поступка од 14.04.2011.г         
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91 05-1-07-5-178/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 

Неправилност у раду БМ - гл.листићи 
издати супротно прописима                                                          

(повреде члана 5.13)  
Благојевић, Милан-члан БО 

Одлука од 14.04.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      
ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г             
Дана 29.12.2011.г доставио 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

92 05-1-07-5-179/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 (повреде члана 5.13)  Станојевић, Сретко-члан БО Закључак о обустави 

поступка од 14.04.2011.г         

93 05-1-07-5-180/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 

Неправилност у раду БМ - гл.листићи 
издати супротно прописима                                     

(повреде члана 5.13)  
Радоњић, Зоран-члан БО 

Одлука од 14.04.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

94 05-1-07-5-181/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 

Неправилност у раду БМ - гл.листићи 
издати супротно прописима                                                          

(повреде члана 5.13)  
Чивчић, Љубиша-члан БО 

Одлука од 14.04.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

95 05-1-07-5-182/11 од 
14.04.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б082 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача, није одређена 

дужност сваком члану БО  једно лице 
се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 став (2))  

Дуцановић, Гостимир-
предсједник БО   

Одлука од 14.04.2011.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г   

      Према информацијама с трезора 
уплатио 800,00 КМ 22.04.2011.г 
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96 05-1-07-5-183/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Зеница БМ 
093А071 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 

Аличехајић, Авдија-предсједник 
БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
26.04.2011.г 

ИЖ-57/11 од 
04.05.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

97 05-1-07-5-184/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Зеница БМ 
093А071 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Скопљак, Емина-члан БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
28.04.2011.г 

ИЖ-60/11 од 
04.05.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

98 05-1-07-5-185/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Зеница БМ 
093А071 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Исаковић, Мустафа-члан БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

99 05-1-07-5-186/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Зеница БМ 
093А071 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Хамзић, Енвер-члан БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.05.2011.г 

ИЖ-61/11 од 
16.05.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

100,
00 

05-1-07-5-187/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Зеница БМ 
093А071 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Пивић, Семиз-члан БО 

Одлука од 21.04.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 11.05.2011.г 
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101 05-1-07-5-171/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б083 

Неправилност у раду БМ - гл.листићи 
издати супротно прописима                                                          

(повреде члана 5.13)  
Чивчић, Радован-члан БО 

Одлука од 14.04.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

102 05-1-07-5-172/11 од 
03.03.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б083 

Неправилност у раду БМ-није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 

изводу из ЦБС                                          
(повреде члана 5.13)  

Грбић, Драган-замјеник члана 
БО 

Одлука од 14.04.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.04.2011.г 

103 05-1-07-5-288/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Бужим БМ 
005А007Б 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Кишметовић, Мустафа-члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 30.05.2011.г 
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104 05-1-07-5-289/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Бужим БМ 
005А007Б 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

( повреде члана 5.25) 
Дервић Кемал-предсједник БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
27.05.2011.г
; 
13.06.2011.г                              
- Захтјев за 
поврат у 
пређашње 
стање                                         
- ЦИК БиХ 
по том 
захтјеву 
донио 
Закључак 
од 
30.06.2011.г 
којим се 
захтјев 
одбацује се 
као 
недопуштен           
- 
06.07.2011.г 
Дервић 
уложио 
жалбу на тај 
закључак  

ИЖ-68/11 од 
02.06.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена                         
ИЖ-93/11 од 
14.07.2011.г-жалба се 
уважава, оспорени 
закључак ЦИК се 
поништава и одбија се 
приједлог Дервића за 
поврат у пријашње 
стање 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

105 05-1-07-5-290/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Бужим БМ 
005А007Б 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Хаскић, Хусе-члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 27.05.2011.г 

106 05-1-07-5-291/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Бужим БМ 
005А007Б 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Пајалић, Фуад-члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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107 05-1-07-5-287/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Бужим БМ 
005А007Б 

Неправилност у раду БМ-обрасци 
попуњени супротно члану 5.25                   

(повреде члана 5.25) 
Кауковић, Џемал-члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 30.05.2011.г 

108 05-1-07-5-280/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц058 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                           
      (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Дондур, Мирослава-замјеник 
предсједника БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
24.05.2011.г 

ИЖ-66/11 од 
31.05.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

109 05-1-07-5-281/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц058 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                          
       (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Голаћ, Адмира-замјеник члана 
БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
24.05.2011.г 

ИЖ-65/11 од 
02.06.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

110 05-1-07-5-282/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц058 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                    
             (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Гарић, Зорка-замјеник члана БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
26.05.2011.г 

ИЖ-67/11 од 
02.06.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  
Према информацијама с трезора 
уплатила 50 КМ 15.06.2011.г и 50 
КМ 13.07.2011.г 

111 05-1-07-5-283/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц058 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                             
    (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Томић, Жељка- члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
22.06.2011.г 

ИЖ-89/11 од 
27.06.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 12.07.2011.г 
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112 05-1-07-5-284/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц058 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Печковић, Мелиса- члан БО 

Одлука од 31.05.2011.г-
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
08.06.2011.г 

ИЖ-72/11 од 
15.06.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

113 05-1-07-5-285/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц058 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Голаћ, Изет- члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
24.05.2011.г 

ИЖ-64/11 од 
31.05.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

114 05-1-07-5-286/11 од 
21.04.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц058 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25 и 5.26 и 5.6 став 

(2)) 

Смајловић, Дамир- предсједник 
БО 

Одлука од 31.05.2011.г-
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г 

115 05-1-07-5-81/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А021Б 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена сличност већег 
броја потписа и одступање у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.13 и 5.25) 

Вукшић, Анте-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.06.2011.г 

ИЖ-87/11 од 
22.06.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 13.07.2011.г 

116 05-1-07-5-82/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А021Б 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Колакушић, Давор-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.06.2011.г 

ИЖ-86/11 од 
01.07.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 13.07.2011.г 
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117 05-1-07-5-83/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А021Б 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Сесар, Драган-члан БО Закључак о обустави 
поступка од 09.06.2011.г         

118 05-1-07-5-84/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А021Б 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Брајковић, Миро 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 800,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.06.2011.г 

ИЖ-88/11 од 
01.07.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
500,00 КМ 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 500,00 КМ 13.07.2011.г 

119 05-1-07-5-85/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А021Б 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена сличност већег 
броја потписа и одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.13 и 5.25) 

Васиљ, Мирко-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
20.06.2011.г 

ИЖ-80/11 од 
24.06.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 13.07.2011.г 

120 05-1-07-5-311/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Грачаница БМ 
044А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Баџић, Неџад-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА 
22.06.2011.г 

Иж-91/11 од 
28.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 05.01.2012.Г 

121 05-1-07-5-312/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Грачаница БМ 
044А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Хајрић, Хуснија-предсједник БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
16.06.2011.г 

Иж-85/11 од 
22.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 05.01.2012.Г 
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122 05-1-07-5-313/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Грачаница БМ 
044А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                   
(повреде члана 5.25) 

Ибрахимовић, Азра-замјеник 
члана БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.06.2011.г 

Иж-76/11 од 
21.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  

04.07.2011.г у ЦИК БиХ запримљена 
уплатница на 200,00,00 КМ; Према 
информацијама с трезора уплатила 

200,00,00 КМ 01.07.2011.г 

123 05-1-07-5-314/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Грачаница БМ 
044А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Мердановић, Бедрудин-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.06.2011.г 

Иж-77/11 од 
20.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  

04.07.2011.г у ЦИК БиХ запримљена 
уплатница на 200,00,00 КМ; Према 
информацијама с трезора уплатио 

200,00,00 КМ 04.07.2011.г 

124 05-1-07-5-315/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Грачаница БМ 
044А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Мујић, Алиса-члан БО 

 Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.06.2011.г 

Иж-74/11 од 
21.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 05.01.2012.Г                   
Дана 16.01.2012.г доставила 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

125 05-1-07-5-316/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Грачаница БМ 
044А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                       
(повреде члана 5.25) 

Педљић, Армин-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.06.2011.г 

Иж-78/11 од 
20.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 05.01.2012.Г;         

Дана 13.01.2012.г доставио 
уплатницу на 200,00,00 КМ 
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126 05-1-07-5-306/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Лопаре   БМ 
054Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Стефановић, Љубиша-члан БО 

Одлука од 31.05.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4 

ДА-
10.06.2011.г 

Иж-73/11 од 
15.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 27.06.2011.г 

127 05-1-07-5-307/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Лопаре   БМ 
054Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Ристић, Неђо-члан БО 

Одлука од 31.05.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
07.06.2011.г 

Иж-69/11 од 
15.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 28.06.2011.г 

128 05-1-07-5-308/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Лопаре   БМ 
054Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Савић, Велемир-предсједник БО 

Одлука од 31.05.2011.г-
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
08.06.2011.г 

Иж-71/11 од 
15.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 500,00 КМ 04.07.2011.г 

129 05-1-07-5-309/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Лопаре   БМ 
054Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Михајловић, Давор-члан БО 

Одлука од 31.05.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
07.06.2011.г 

Иж-70/11 од 
15.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  

01.07.2011.г стигла уплатница у 
ЦИК БиХ; Према информацијама с 

трезора уплатио 200,00,00 КМ 
27.06.2011.г  

130 05-1-07-5-310/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Лопаре   БМ 
054Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                       
(повреде члана 5.25) 

Митровић, Милан-члан БО 

Одлука од 31.05.2011.г-
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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131 05-1-07-5-317/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Коњиц   БМ 
127А035 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Алић, Амир-предсједник БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.06.2011.г 

Иж-83/11 од 
21.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

132 05-1-07-5-318/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Коњиц   БМ 
127А035 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                       
(повреде члана 5.25) 

Козарић, Берислав-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.06.2011.г 

Иж-82/11 од 
21.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 30.06.2011.г; 
Дана 23.01.2012.г доставио 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

133 05-1-07-5-319/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Коњиц   БМ 
127А035 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                           
(повреде члана 5.25) 

Шимуновић, Јела-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.06.2011.г 

Иж-81/11 од 
21.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

134 05-1-07-5-320/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Коњиц   БМ 
127А035 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Пиплица, Сњежана-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 15.06.2011.г 
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135 05-1-07-5-321/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Коњиц   БМ 
127А035 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Балић, Ирма-члан БО 

Одлука од 09.06.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА 
13.06.2011.

Г 

Иж-84/11 од 
21.06.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

136 05-1-07-5-322/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Доњи 
жабар/Орашје   БМ 

023Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Жигић, Славко-члан БО 

Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.08.2011.г 

137 05-1-07-5-323/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Доњи 
жабар/Орашје   БМ 

023Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Танасић, Драгана-члан БО 

Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 18.08.2011.г 

138 05-1-07-5-324/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Доњи 
жабар/Орашје   БМ 

023Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Стојановић, Стана-члан БО 

Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
22.08.2011.г 

Иж-99/11 од 
26.08.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

139 05-1-07-5-325/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Доњи 
жабар/Орашје   БМ 

023Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Јовичић, Слободанка-члан БО 

 Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
22.08.2011.г 

Иж-103/11 од 
06.09.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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140 05-1-07-5-326/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Доњи 
жабар/Орашје   БМ 

023Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Мишкић, Ново-члан БО 

Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
22.08.2011.г 

Иж-104/11 од 
06.09.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

141 05-1-07-5-49/11 од 
17.02.2011.г 

ОИЈ Чапљина   БМ 
173А005 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                    
(повреде члана 5.25) 

Џаферовић, Фатима-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 27.07.2011.г 

142 05-1-07-5-50/11 од 
17.02.2011.г 

ОИЈ Чапљина   БМ 
173А005 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Бено, Игор-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
19.07.2011.

Г 

Иж-94/11 од 
25.07.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 05.08.2011.г 

143 05-1-07-5-327/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Чапљина   БМ 
173А005 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Шоше, Халил-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 20.07.2011.г 

144 05-1-07-5-328/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Чапљина   БМ 
173А005 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Азиновић, Денис-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 27.07.2011.г 
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145 05-1-07-5-329/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Чапљина   БМ 
173А005 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Јовановић, Перо-замјеник 
предсједника БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 27.07.2011.г 

146 05-1-07-5-330/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Чапљина   БМ 
173А005 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Кордић, Рафо-предсједник БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 400,00 КМ 27.07.2011.г 

147 05-1-07-5-71/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                 
   (Повреде члана 5.6 став (2), 5.13 и 

5.25) 

Маце, Адмир-предсједник БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

148 05-1-07-5-73/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                          
(Повреде члана 5.13 и 5.25) 

Рагуж, Никица-члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 03.06.2011.г 
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149 05-1-07-5-75/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                           
(Повреде члана 5.13 и 5.25) 

Торло, Денис члан-БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 01.06.2011.г 

150 05-1-07-5-78/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                     
(Повреде члана 5.13 и 5.25) 

Турајлић, Хусмир-замјеник 
члана БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

151 05-1-07-5-80/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                      
(Повреде члана 5.13 и 5.25) 

Крешо, Стјепан-замјеник члана 
БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 02.06.2011.г 

152 05-1-07-5-79/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                            
(Повреде члана 5.13) 

Бунтић, Маријо-члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 02.06.2011.г 

153 05-1-07-5-72/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 (Повреде члана 5.13) Чевра, Ђенан-замјеник 

предсједника БО 
Закључак о обустави од 
19.05.2011.г.   
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154 05-1-07-5-77/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 (Повреде члана 5.13) Мрган, Анер-члан БО Закључак о обустави од 

19.05.2011.г.         

155 05-1-07-5-76/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 (Повреде члана 5.13) Чевра, Санела-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави од 
19.05.2011.г.         

156 05-1-07-5-74/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А028 (Повреде члана 5.13) Ћорић, Ружица-замјеник члана 

БО 
Закључак о обустави од 
19.05.2011.г.         

157 05-1-07-5-86/11 од 
17.2.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А019 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                   
(Повреде члана 5.13)  

Кордић, Маријана-члан БО 

Одлука од 19.05.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 02.06.2011.г 

158 05-1-07-5-353/11 од 
25.5.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А019 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                   
(Повреде члана 5.13)  

Кордић, Славко- предсједник БО 

Одлука од 21.07.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 500,00 КМ 04.08.2011.г 

159 05-1-07-5-354/11 од 
25.5.2011.г 

ОИЈ Чапљина БМ 
173А019 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                   
(Повреде члана 5.13)  

Арар, Маријо- члан БО 

Одлука од 21.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
29.07.2011.г 

Иж-97/11 од 
04.08.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.08.2011.г 
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160 05-1-07-5-301/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Центар 
Сарајево БМ 

136А018 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Потогија Недим-члан БО 
Одлука од 30.06.2011.г.-  
забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

161 05-1-07-5-302/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Центар 
Сарајево БМ 

136А018 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Тусун, Ивана-предсједница БО 
Одлука од 21.07.2011.г.- 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

162 05-1-07-5-303/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Центар 
Сарајево БМ 

136А018 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Пашић, Аида-члан БО 
Одлука од 30.06.2011.г.-  
забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

163 05-1-07-5-304/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Центар 
Сарајево БМ 

136А018 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Велић, Адиса-члан БО 
Одлука од 30.06.2011.г.-  
забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

164 05-1-07-5-305/11 од 
06.05.2011.г 

ОИЈ Центар 
Сарајево БМ 

136А018 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Башић, Ајдин-члан БО 
Одлука од 30.06.2011.г.-  
забрана ангажирања на 
период од 4г 
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165 05-1-07-5-445/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Центар Бања 
Лука БМ 034Б150 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Васиљевић, Ведран-члан БО 

Одлука од 21.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

166 05-1-07-5-446/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Центар Бања 
Лука БМ 034Б150 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Савановић, Марко-члан БО Закључак о обустави 
поступка од 21.07.2011.г         

167 05-1-07-5-447/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Центар Бања 
Лука БМ 034Б150 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Лакић, Маринко-предсједник 
БО 

Одлука од 21.07.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

168 05-1-07-5-438/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Тузла   БМ 
050А082 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Бундић, Нусрета-предсједник БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
21.07.2011.г 

Иж-95/11 од 
27.07.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 10.01.2012.Г 

169 05-1-07-5-439/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Тузла   БМ 
050А082 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Хасанбашић, Ален-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
25.07.2011.г 

Иж-96/11 од 
02.08.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 10.01.2012.Г 
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170 05-1-07-5-440/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Тузла   БМ 
050А082 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Мишковић, Ивана-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 10.01.2012.Г 

171 05-1-07-5-441/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Тузла   БМ 
050А082 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Салкичић, Елвир-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 13.01.2012.Г 

172 05-1-07-5-442/11 од 
31.05.2011.г 

ОИЈ Тузла   БМ 
050А082 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Дивковић, Матеја-члан БО 

Одлука од 12.07.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 21.07.2011.г 

173 05-1-07-5-475/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц076 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Лацић, Марко-члан БО 

Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
23.08.2011.г 

Иж-100,00/11 од 
26.08.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 06.09.2011.г 

174 05-1-07-5-476/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц076 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Панић, Дубравка-члан БО 

Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.08.2011.г 

Рјешење бр:Иж-98/11 
од 24.08.2011.г-                       
Жалба се одбија 

  ОПОМЕНА ОД 05.01.2012.Г 
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175 05-1-07-5-477/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Брчко 
Дистрикт БМ 

200,00,00Ц076 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Илић, Пејо-предсједник БО 

Одлука од 10.08.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
29.08.2011.г 

Рјешење бр:Иж-101/11 
од 20.09.2011.г-                       
Жалба се одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 05.01.2012.Г                   
Дана 24.01.2012.г доставио 

уплатницу на 400,00 КМ 

176 05-1-07-5-478/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Котор Варош 
БМ 070Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Радивојевић, Гавро-члан БО 

Одлука од 22.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

177 05-1-07-5-479/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Котор Варош 
БМ 070Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Ђукић, Марина-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
01.11.2011.г 

Иж-166/11 од 
28.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

178 05-1-07-5-480/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Котор Варош 
БМ 070Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Татар, Меша-замјеник члана БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

179 05-1-07-5-481/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Котор Варош 
БМ 070Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                         
(повреде члана 5.25) 

Јурић, Стаменко-замјеник 
предсједника БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
06.12.2011.
г 

Иж-190/11 од 
13.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

180 05-1-07-5-482/11 од 
30.06.2011.г 

ОИЈ Котор Варош 
БМ 070Б003 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Вукелић, Никола-предсједник 
БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.12.2011.
г 

ИЖ-206/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 
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181 05-1-07-5-498/11 од 
21.07.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/  
Градишка   БМ 

010Б052 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Новак Бојан-предсједник БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

182 05-1-07-5-499/11 од 
21.07.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б052 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Илић, Сузана-чланица БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 03.10.2011.г 

183 05-1-07-5-500,00/11 од 
21.07.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б052 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Радмановић, Горан-члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
27.09.2011.г 

Иж-108/11 од 
30.09.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

184 05-1-07-5-501/11 од 
21.07.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б052 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Грчић, Димитрије-члан БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г; Закључак о 
обустави поступка од 
19.01.2012.г 

ДА-на 
закључак 

01.09.2011.г
;     ДА-на 
Одлуку 

07.12.2011.г 

Иж-105/11 од 
04.10.2011.г-Жалба се 
одбија;                   Иж-
195/11 од 13.12.2011.г-
Жалба се уважава, 
Одлука ЦИК се 
поништава и предмет 
враћа на поновно 
рјешавање 
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185 05-1-07-5-502/11 од 
21.07.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б052 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Граховац, Игор-члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 03.10.2011.г 

186 05-1-07-5-503/11 од 
21.07.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б150 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Савић, Живко-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

        

187 05-1-07-5-510/11 од 
10.08.2011.г 

ОИЈ Кључ/Рибник     
БМ 061Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена да је једно лице 

помагало да гласају два бирача                                             
(повреде члана 5.10) 

Зорић, Милан-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
27.10.2011.г 

Иж-136/11 од 
07.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 01.12.2011.г 

188 05-1-07-5-511/11 од 
10.08.2011.г 

ОИЈ Кључ/Рибник     
БМ 061Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена да је једно лице 

помагало да гласају два бирача                                              
(повреде члана 5.10) 

Берић, Јеленко-члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 300,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 300,00 КМ 03.10.2011.г 

189 05-1-07-5-512/11 од 
10.08.2011.г 

ОИЈ Кључ/Рибник     
БМ 061Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена да је једно лице 

помагало да гласају два бирача                                              
(повреде члана 5.10) 

Каурин, Илија-члан БО 

Одлука од 26.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
01.11.2011.г 

Иж-137/11 од 
09.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 
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190 05-1-07-5-513/11 од 
10.08.2011.г 

ОИЈ Кључ/Рибник     
БМ 061Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена да је једно лице 

помагало да гласају два бирача                                              
(повреде члана 5.10) 

Цвијић, Слободан-члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
30.09.2011.г 

Иж-112/11 од 
05.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 18.10.2011.г 

191 05-1-07-5-514/11 од 
10.08.2011.г 

ОИЈ Кључ/Рибник     
БМ 061Б004 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена да је једно лице 

помагало да гласају два бирача                                              
(повреде члана 5.10) 

Војводић, Владо-члан БО 

Одлука од 26.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 03.11.2011.г 

192 05-1-07-5-522/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А010 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Шуњо, Перо--предсједник БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
28.09.2011.г 

ИЖ-110/11 од 
03.10.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
400,00 КМ 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 400,00 КМ 18.10.2011.г 

193 05-1-07-5-523/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А010 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Млакић, Паво--члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 25.10.2011.г 



176 
 

194 05-1-07-5-524/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А010 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Латић, Елхад--члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
28.10.2011.г 

Иж-130/11 од 
02.11.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

    

195 05-1-07-5-525/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А010 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Кирлић, Аида--члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
27.09.2011.г 

Иж-109/11 од 
04.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 12.10.2011.г 

196 05-1-07-5-526/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А010 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Јурлета, Томко--члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
30.09.2011.г 

Иж-111/11 од 
05.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 25.10.2011.г 

197 05-1-07-5-527/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А008 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Омерагић, Салко- замјеник 
члана БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
03.10.2011.г 

Иж-114/11 од 
10.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

198 05-1-07-5-528/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А008 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Батинић, Анте--члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 05.10.2011.г 
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199 05-1-07-5-529/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А008 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Кустура, Давор--члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 04.10.2011.г 

200,
00,0

0 

05-1-07-5-530/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А008 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Алић, Хајрудин--члан БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
30.09.2011.г 

Иж-113/11 од 
10.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

201 05-1-07-5-531/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Горњи 
Вакуф/Ускопље БМ 

110А008 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Бехло, Енес--предсједник БО 

Одлука од 22.09.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
30.09.2011.г 

Иж-115/11 од 
06.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

202 05-1-07-5-532/11 од 
25.08.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А008 

Неправилност у раду БМ --није утврђен 
идентитет бирача и потпис бирача на 
изводу из ЦБС, и гл.листићи издати 

супротно прописима                                   
(Повреде члана 5.13)  

Пецо, Сејад--члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г 

203 05-1-07-5-546/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б062 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Јотановић, Миленко--
предсједник БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
02.11.2011.г 

ИЖ-139/11 од 
07.11.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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204 05-1-07-5-547/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б062 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Плиснић, Бранка-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
02.11.2011.г 

Иж-140/11 од 
07.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 19.01.2012.Г 

205 05-1-07-5-548/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б062 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Бркић, Мирјана-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 28.10.2011.г 

206 05-1-07-5-549/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б062 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Тадић, Саша-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
27.10.2011.г 

Иж-131/11 од 
02.11.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

207 05-1-07-5-550/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Б.Градишка/ 
Градишка   БМ 

010Б062 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Боснић, Весна-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

      ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

208 05-1-07-5-551/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А024 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Лубић, Џемал-предсједник БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г и Закључак о 
испавци Одлуке од 
10.10.2011.г у висини 
износа-400,00 КМ 

ДА-
12.10.2011.
г 

Иж-120/11 од 
17.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 13.01.2012.Г 
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209 05-1-07-5-552/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А024 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Прањић, Дарио-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
12.10.2011.
г 

Иж-123/11 од 
19.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 25.10.2011.г 

210 05-1-07-5-553/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А024 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Нухбеговић, Јагода-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
12.10.2011.
г 

Иж-121/11 од 
18.10.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  
ОПОМЕНА ОД 13.01.2012.Г;    Дана 
23.01.2012.г доставила уплатницу на 

200,00,00 КМ 

211 05-1-07-5-554/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А024 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Форшнарић, Хајрија-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
10.10.2011.
г 

Иж-116/11 од 
17.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 100,00 КМ 18.10.2011.г 

212 05-1-07-5-555/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А024 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Брадарић, Ибрахим-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
12.10.2011.
г 

Иж-122/11 од 
19.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 13.01.2012.Г 
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213 05-1-07-5-556/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А020 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Маленица, Вера-предсједник БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г и Закључак о 
испавци Одлуке од 
10.10.2011.г у висини 
износа-400,00 КМ 

ДА-
11.10.2011.

г 

Иж-124/11 од 
19.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

214 05-1-07-5-557/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А020 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Хрњић, Емир-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

215 05-1-07-5-558/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А020 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Леко, Нерма-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

216 05-1-07-5-559/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А020 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Смајловић, Алма-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 
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217 05-1-07-5-560/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А020 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Шћетић, Денис-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
12.10.2011.
г 

Иж-119/11 од 
17.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

218 05-1-07-5-561/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А001 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Халиловић, Ален-предсједник 
БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 500,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г и Закључак о 
испавци Одлуке од 
10.10.2011.г у висини 
износа-400,00 КМ 

ДА-
13.10.2011.
г 

ИЖ-125/11 од 
25.10.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
300,00 КМ 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 300,00 КМ 03.11.2011.г 

219 05-1-07-5-562/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А001 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Мехић, Есад-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.10.2011.
г 

Иж-126/11 од 
25.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

220 05-1-07-5-563/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А001 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                     
(повреде члана 5.25) 

Чогић, Мухамед-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.10.2011.

г 

Иж-117/11 од 
18.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

221 05-1-07-5-564/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А001 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Кестен, Нико-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
13.10.2011.
г 

Иж-127/11 од 
25.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 04.11.2011.г 
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222 05-1-07-5-565/11 од 
08.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А001 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Куртешевић, Инес-члан БО 

Одлука од 06.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.10.2011.

г 

Иж-118/11 од 
17.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 21.10.2011.г 

223 05-1-07-5-577/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Харачић, Сабина-замјеница 
предсједника БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
25.10.2011.
г 

Иж-129/11 од 
31.10.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

224 05-1-07-5-578/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.6 и 5.25) 

Јурчевић, Никица-предсједник 
БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 13.01.2012.Г 

225 05-1-07-5-579/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Брдар, Ведран-члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
25.10.2011.
г 

Иж-128/11 од 
31.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 15.11.2011.г 

226 05-1-07-5-580/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Травник    БМ 
091А034 

Неправилност у раду БМ-приликом 
контроле утврђена  одступања у броју 

освојених гласова                                                
(повреде члана 5.25) 

Бајо, Горан- члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
31.10.2011.
г 

Иж-142/11 од 
07.11.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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227 05-1-07-5-582/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Вишеград    БМ 
147Б014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Вајић, Владимир- члан БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.11.2011.
г 

Иж-161/11 од 
22.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 30.11.2011.г 

228 05-1-07-5-583/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Вишеград    БМ 
147Б014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                               
                  (повреде члана 5.25 и 5.26) 

Гутовић, Чедо- предсједник БО 

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
31.10.2011.
г 

Иж-135/11 од 
07.10.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

229 05-1-07-5-584/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Вишеград    БМ 
147Б014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Филиповац, Данка- члан БО  

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
31.10.2011.
г 

Иж-141/11 од 
09.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

230 05-1-07-5-585/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Вишеград    БМ 
147Б014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                      
                            (повреде члана 5.25 и 

5.26) 

Петковић, Ненад- члан БО  Одлука-ОГИ ???????   

    

  

231 05-1-07-5-586/11 од 
22.09.2011.г 

ОИЈ Вишеград    БМ 
147Б014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25 и 5.26) 

Липовац, Милорад- члан БО  

Одлука од 20.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
31.10.2011.
г 

Иж-138/11 од 
07.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 15.12.2011.г 
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232 05-1-07-5-597/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Челић БМ 
052А006 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Ливадић, Мевлудин-предсједник 
БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
28.11.2011.
г 

Иж-181/11 од 
05.12.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 400,00 КМ 16.12.2011.г 

233 05-1-07-5-598/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Челић БМ 
052А006 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Кеврић, Бего-члан БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.11.2011.
г 

Иж-175/11 од 
28.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 06.12.2011.г 

234 05-1-07-5-599/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Челић БМ 
052А006 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Ганић, Сауд-члан БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г;                                                             
ПОНОВНИ ПОСТУПАК-
Одлука од 08.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г- 

ДА-
15.11.2011.

г на 
Одлуку од 
09.11.2011.

г                  
ДА-

13.12.2011.
г на 

Одлуку од 
08.12.2011.

г 

ИЖ-150/11 од 
18.11.2011.г  Жалба се 
уважава, одлука ЦИК 
укида и предмет враћа 
на поновно 
одлучивање;                          
Иж-200,00,00/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г             
Дана 24.01.2012.г доставио 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

235 05-1-07-5-600,00/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Челић БМ 
052А006 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Мујкић, Хариз-члан БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.11.2011.
г 

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 17.11.2011.г 
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236 05-1-07-5-601/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Челић БМ 
052А006 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Алић, Суада-чланица БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
16.11.2011.
г 

Иж-168/11 од 
22.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

237 05-1-07-5-602/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Маглај БМ 
042А025 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Совић, Мирко- предсједник БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.12.2011.
г 

Иж-205/11 од 
22.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

238 05-1-07-5-603/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Маглај БМ 
042А025 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача     
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Смајић, Амир-члан БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
13.12.2011.
г 

Иж-185/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

239 05-1-07-5-604/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Маглај БМ 
042А025 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Спахић, Саид-члан БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.12.2011.
г 

Иж-202/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

240 05-1-07-5-605/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Маглај БМ 
042А025 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Халиловић, Санела-чланица БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.12.2011.
г 

Иж-203/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

241 05-1-07-5-606/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Маглај БМ 
042А025 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Хусић, Сулејман-члан БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 12.12.2011.г 
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242 05-1-07-5-607/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Маглај БМ 
042А025 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Халиловић, Мустафа-члан БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.12.2011.
г 

Иж-204/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

243 05-1-07-5-619/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б126 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Шобат, Милица- предсједница 
БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 400,00 КМ 15.11.2011.г 

244 05-1-07-5-620/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б126 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Боснић, Бошко-члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.11.2011.
Г 

Иж-157/11 од 
22.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 50 КМ 07.12.2011.г 

245 05-1-07-5-621/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б126 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                   
              (повреде члана 5.25) 

Кобашлић, Мина-чланица БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 24.11.2011.г 

246 05-1-07-5-622/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б126 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Ловрић, Саша-члан БО  

Одлука од 22.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

247 05-1-07-5-623/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Бања Лука БМ 
034Б126 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Мацура, Горан-члан БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 11.11.2011.г 

248 05-1-07-5-614/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Зворник БМ 
083Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Томић, Мирко- предсједник БО 

Одлука од 26.10.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
08.11.2011.
г 

Иж-145/11 од 
14.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 10.01.2012.Г           
Дана 16.01.2012.г доставио 

уплатницу на 400,00 КМ 

249 05-1-07-5-615/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Зворник БМ 
083Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Лазић, Митар-члан БО  

Одлука од 26.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 03.11.2011.г 
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250 05-1-07-5-616/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Зворник БМ 
083Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Николић, Драгица-чланица БО  

Одлука од 26.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
03.11.2011.
г 

Иж-144/11 од 
10.11.2011.г-Жалба се 
одбАЦУЈЕ КАО 
НЕБЛАГОВРЕМЕНА 

  ОПОМЕНА ОД 10.01.2012.Г 

251 05-1-07-5-617/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Зворник БМ 
083Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                     
 (повреде члана 5.25) 

Мекић, Ријад-члан БО  

Одлука од 26.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 07.11.2011.г 

252 05-1-07-5-618/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Зворник БМ 
083Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Влајнић, Петар-члан БО 

Одлука од 26.10.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Дана 17.11.2011.г стигла 
уплатница на 50 КМ и 
14.12.2011.г стигла опет 
уплатница на 50 КМ  И 
12.01.2012.г-уплатница на 50 КМ                                
Према информацијама с 
трезора уплатио 50 КМ 
14.11.2011.г и 12.12.2011.г још 
50 КМ 

253 05-1-07-5-608/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Илиџа/Источна 
Илиџа БМ 132Б008 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Гајић, Мира- предсједница БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 400,00 КМ 16.11.2011.г 

254 05-1-07-5-609/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Илиџа/Источна 
Илиџа БМ 132Б008 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Божовић, Ранка-чланица БО  

Божовић Ранка-чланица 
БО -Закључак о покретању 
поступка од 06.10.2011.г; 
Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 16.11.2011.г 

255 05-1-07-5-610/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Илиџа/Источна 
Илиџа БМ 132Б008 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Пајдаковић, Желимир-замјеник 
предсједника БО  

 Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 16.11.2011.г 
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256 05-1-07-5-611/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Илиџа/ 
Источна Илиџа БМ 

132Б008 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Сладоје, Јована-чланица БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 15.11.2011.г 

257 05-1-07-5-612/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Илиџа/ 
Источна Илиџа БМ 

132Б008 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Тадић, Биљана-чланица БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

258 05-1-07-5-613/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Илиџа/Источна 
Илиџа БМ 132Б008 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Авлијаш, Славица-чланица БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 15.11.2011.г 

259 05-1-07-5-624/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Б.Брод/ Брод 
БМ 016Б019 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                        
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Котурић, Даниела- предсједница 
БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
28.11.2011.
г 

ИЖ-182/11 од 
05.12.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

260 05-1-07-5-625/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ  Б.Брод/Брод 
БМ 016Б019 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Жарић, Саша-члан БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
10.11.2011.
г 

Иж-159/11 од 
21.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

261 05-1-07-5-626/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ  Б.Брод/Брод 
БМ 016Б019 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                          
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Хавић, Мерсед-члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.11.2011.
г 

Иж-148/11 од 
17.11.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 
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262 05-1-07-5-627/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ  Б.Брод/Брод 
БМ 016Б019 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                        
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Топић, Владимир-члан БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.11.2011.
Г 

Иж-156/11 од 
21.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

263 05-1-07-5-628/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ  Б.Брод/Брод 
БМ 016Б019 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Машић, Мевлудин-члан БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
10.11.2011.
г 

Иж-158/11 од 
22.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 18.01.2012.Г 

264 05-1-07-5-629/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ  Б.Брод/Брод 
БМ 016Б019 

Неправилност у раду БМ-и није 
одређена дужност сваком члану БО  

једно лице се потписало за више бирача                                                       
(повреде члана 5.6 и 5.25)  

Плеханџић, Мехо-члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г                                                              
ПОНОВНИ ПОСТУПАК                  
Одлука од 15.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.11.2011.
г на 
Одлуку од 
02.11.2011.
г                                                
-ДА-
05.01.2012.
г  на 
Одлуку од 
15.12.2012.
г 

ИЖ-149/11 од 
18.11.2011.г  Жалба се 
уважава, одлука ЦИК 
укида и предмет враћа 
на поновно 
одлучивање;                       
Иж-2/12 од 
18.01.2012.г-Жалба се 
одбија 

    

265 05-1-07-5-652/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Босанска 
Крупа/Крупа на Уни 

БМ 004А014Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Махмић, Лејла- предсједница БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

266 05-1-07-5-653/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Босанска 
Крупа/Крупа на Уни 

БМ 004А014Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Махмић, Енвер- члан БО  

Одлука од 22.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.01.2012.
г 

Иж-3/12 од 
18.01.2012.г-Жалба се 
одбија   
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267 05-1-07-5-654/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Босанска 
Крупа/Крупа на Уни 

БМ 004А014Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Мушић, Елзин- члан БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 22.11.2011.г 

268 05-1-07-5-655/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Босанска 
Крупа/Крупа на Уни 

БМ 004А014Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                   
(повреде члана 5.25) 

Мушић, Емин- члан БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 24.11.2011.г 

269 05-1-07-5-641/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Санки 
Мост/Оштра Лука 

БМ 032А021 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Хелић, Субха- предсједница БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
07.12.2011.
г 

Иж-193/11 од 
13.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

270 05-1-07-5-642/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Санки 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А021 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Бурнић, Мејаз- члан БО  

Одлука од 22.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
04.01.2012.
г 

Иж-4/12 од 
23.01.2012.г-Жалба се 
одбија 

    

271 05-1-07-5-643/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Санки 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А021 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Џафић, Амина-чланица БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
07.12.2011.
г 

Иж-194/11 од 
13.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

272 05-1-07-5-644/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Санки 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А021 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Вукалић, Анела-чланица БО  Закључак о обустави од 
22.12.2011.г.   

    

  

273 05-1-07-5-645/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Санки 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А021 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Јахић, Бесим- члан БО 

Одлука од 22.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 
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274 05-1-07-5-646/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Високо БМ 
116А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Курспахић, Емир- предсједник 
БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.11.2011.
Г 

ИЖ-152/11 од 
17.11.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

    

275 05-1-07-5-647/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Високо БМ 
116А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Пуришевић, Енес- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

276 05-1-07-5-648/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Високо БМ 
116А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Рамић, Екрем- члан БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.12.2011.
г 

Иж-207/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

  

Доставио молбу 29.12.2011.г да 
плати у 2 рате и тврди да је једну 
уплатио на трезор 28.12.2011.г-; 

Дана 23.01.2012.г доставио 
уплатницу на 100,00 КМ 

277 05-1-07-5-649/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Високо БМ 
116А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Лепић, Харис- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

278 05-1-07-5-650/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Високо БМ 
116А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Нукић, Мехмед- члан БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
06.12.2011.
г 

Иж-188/11 од 
12.12.2011.г-Жалба се 
одбија и                              
Иж-188/11 од 
21.12.2011.г-Исправка 
рјешења у 
образложењу 
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279 05-1-07-5-651/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Високо БМ 
116А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Мушинбеговић, Алем- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 17.11.2011.г 

280 05-1-07-5-656/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А040 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Бузаџија, Мидхет- предсједник 
БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.11.2011.
г 

Иж-154/11 од 
22.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

281 05-1-07-5-657/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А040 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Бељан, Игор- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.11.2011.
г 

Иж-153/11 од 
18.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

282 05-1-07-5-658/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А040 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Грабус, Асим- члан БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.12.2011.
г 

Иж-184/11 од 
12.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

283 05-1-07-5-659/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А040 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Пашалић, Мустафа- члан БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.11.2011.
Г 

Иж-165/11 од 
22.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 16.12.2011.г 

284 05-1-07-5-660/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А040 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                             
 (повреде члана 5.25) 

Золота, Един- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.11.2011.
Г 

Иж-164/11 од 
21.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

285 05-1-07-5-661/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Нови Град 
Сарајево БМ 

133А044 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Хукић, Јасмина- предсједница 
БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 400,00 КМ 11.11.2011.г 
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286 05-1-07-5-662/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Нови Град 
Сарајево БМ 

133А044 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                   
 (повреде члана 5.25) 

Чимпо, Емина- чланица БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
05.11.2011.
г 

Иж-163/11 од 
21.11.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

    

287 05-1-07-5-663/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Нови Град 
Сарајево БМ 

133А044 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Гараплија, Аида- чланица БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

288 05-1-07-5-664/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Нови Град 
Сарајево БМ 

133А044 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Слато, Санда- чланица БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
10.11.2011.
г 

Иж-155/11 од 
21.11.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

    

289 05-1-07-5-665/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Нови Град 
Сарајево БМ 

133А044 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Рекановић, Маја- чланица БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
01.12.2011.
г 

Иж-191/11 од 
12.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

290 05-1-07-5-630/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Калесија БМ 
080А009Ц 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                            
(повреде члана 5.25) 

Гутић, Амела- предсједница БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
06.12.2011.
г 

Иж-186/11 од 
13.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 400,00 КМ 16.12.2011.г 

291 05-1-07-5-631/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Калесија БМ 
080А009Ц 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Икановић, Златко- члан БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

292 05-1-07-5-632/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Калесија БМ 
080А009Ц 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Хуремовић, Фатима- чланица 
БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
06.12.2011.
г 

Иж-189/11 од 
22.12.2011.г-Жалба се 
одбија 
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293 05-1-07-5-633/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Калесија БМ 
080А009Ц 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Хаџић, Осман- члан БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
06.12.2011.
г 

Иж-187/11 од 
12.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

294 05-1-07-5-634/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Калесија БМ 
080А009Ц 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Муратбеговић, Јакуб- члан БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
09.12.2011.
г 

Иж-197/11 од 
15.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

295 05-1-07-5-635/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сански 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А001 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Пртија, Јово- предсједник БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
12.12.2011.
г 

ИЖ-199/11 од 
15.12.2011.г-Жалба се 
дјелимично уважава у 
промјени износа-
200,00,00 КМ 

    

296 05-1-07-5-636/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сански 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А001 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Талић, Амер- члан БО  

Одлука од 22.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

  

297 05-1-07-5-637/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сански 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А001 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Пашић, Лидија- чланица БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
09.12.2011.
г 

Иж-183/11 од 
15.12.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

    

298 05-1-07-5-638/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сански 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А001 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Бечић, Фуад- члан БО  

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
06.12.2011.
г 

Иж-192/11 од 
13.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

299 05-1-07-5-639/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сански 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А001 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Шеховић, Хана- чланица БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
09.12.2011.
г 

Иж-198/11 од 
15.12.2011.г-Жалба се 
одбија 
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300,
00 

05-1-07-5-640/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сански 
Мост/Оштра Лука  

БМ 032А001 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Кондић, Сузана- замјеница 
предсједника БО 

Одлука од 29.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.12.2011.
г 

Иж-201/11 од 
21.12.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

    

301 05-1-07-5-666/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А008 (Повреде члана 5.13) Хаџић, Зијад- члан БО  Закључак од 08.12.2011.г о 

обустави поступка   

    

  

302 05-1-07-5-667/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А008 (Повреде члана 5.13) Керић, Хусеин- члан БО 

Одлука од 08.12.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.12.2011.
г 

Иж-208/11 од 
29.12.2011.г-Жалба се 
одбија 

    

303 05-1-07-5-668/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Травник БМ 
091А008 (Повреде члана 5.13) Личанин, Слободан- члан БО Закључак од 08.12.2011.г о 

обустави поступка   

    

  

304 05-1-07-5-671/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреник БМ 
049А041 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                             
(повреде члана 5.25) 

Хасановић, Шаћир- предсједник 
БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г 

305 05-1-07-5-672/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреник БМ 
049А041 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Мешановић, Нихад- члан БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г 

306 05-1-07-5-673/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреник БМ 
049А041 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Мешановић, Рифат- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г 

307 05-1-07-5-674/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреник БМ 
049А041 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Жилић, Индира- чланица БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 14.11.2011.г 
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308 05-1-07-5-675/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреник БМ 
049А041 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Мулавдић, Санита- чланица БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 23.11.2011.г 

309 05-1-07-5-676/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Приједор  БМ 
009Б015Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Милашиновић, Горан- 
предсједник БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
15.11.2011.
г 

Иж-167/11 од 
22.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

310 05-1-07-5-677/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Приједор  БМ 
009Б015Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Туркановић Санел- члан БО 

Одлука од 17.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 28.11.2011.г 

311 05-1-07-5-678/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Приједор  БМ 
009Б015Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Решић, Мирза- члан БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
18.11.2011.
г 

Иж-177/11 од 
29.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

312 05-1-07-5-679/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Приједор  БМ 
009Б015Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Бешић, Санел- члани БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.11.2011.
г 

Иж-172/11 од 
24.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 02.12.2011.г 

313 05-1-07-5-680/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Приједор  БМ 
009Б015Б 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Кесар, Биљана- чланица БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.11.2011.
г 

Иж-162/11 од 
28.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

314 05-1-07-5-681/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Груде  БМ 
149А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                           
(повреде члана 5.25) 

Шимић, Иван- предсједник БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
14.11.2011.
г 

Иж-151/11 од 
17.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 
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315 05-1-07-5-682/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Груде  БМ 
149А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Шимић, Звонко- члан БО  

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.11.2011.
г 

Иж-171/11 од 
28.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г Дана 
17.01.2012.г доставио уплатницу на 

200,00,00 КМ 

316 05-1-07-5-683/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Груде  БМ 
149А014 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Пралас, Жељко- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г            
Дана 10.01.2012.г доставио 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

317 05-1-07-5-684/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреница  
БМ 105Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Јевтић, Нада- предсједница БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатила 400,00 КМ 14.11.2011.г 

318 05-1-07-5-685/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреница  
БМ 105Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Миловановић, Живан- члан БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
10.11.2011.
г 

Иж-146/11 од 
15.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г      
Дана 18.01.2012.г доставио 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

319 05-1-07-5-686/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Сребреница  
БМ 105Б004 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Маринковић, Тања- чланица БО 

Одлука од 02.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
11.11.2011.
Г 

Иж-160/11 од 
21.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 05.12.2011.г 

320 05-1-07-5-687/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А011 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Думпор, Амина- предсједница 
БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
22.11.2011.
г 

Иж-179/11 од 
30.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 400,00 КМ 05.12.2011.г 
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321 05-1-07-5-688/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А011 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Шишљагић, Марија- чланица 
БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г             
Дана 09.01.2012.г доставила 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

322 05-1-07-5-689/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А011 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Махмутагић, Ведран- члан БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 14.11.2011.г 

323 05-1-07-5-690/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А011 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Працајић, Фрањо- члан БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.11.2011.
г 

Иж-173/11 од 
28.11.2011.г-Жалба се 
одбацује као 
неблаговремена 

  ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г 

324 05-1-07-5-691/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А011 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                
 (повреде члана 5.25) 

Зовко, Јосип- члан БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.11.2011.
г 

Иж-174/11 од 
29.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г                  
Дана 17.01.2012.г доставио 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

325 05-1-07-5-692/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А007 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Прлић, Мартина- предсједница 
БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 400,00 КМ и 
забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
17.11.2011.
г 

Иж-170/11 од 
29.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  
ОПОМЕНА ОД 04.01.2012.Г                      
Дана 09.01.2012.г доставила 

уплатницу на 400,00 КМ 

326 05-1-07-5-693/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А007 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Зољ, Миран- члан БО 

Одлука од 17.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г 
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327 05-1-07-5-694/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А007 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Тепеш, Марио- члан БО  

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

Према информацијама с трезора 
уплатио 200,00,00 КМ 24.11.2011.г 

328 05-1-07-5-695/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А007 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Панџа, Марица- чланица БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

ДА-
24.11.2011.
г 

Иж-178/11 од 
29.11.2011.г-Жалба се 
одбија 

  Према информацијама с трезора 
уплатила 200,00,00 КМ 07.12.2011.г 

329 05-1-07-5-696/11 од 
06.10.2011.г 

ОИЈ Мостар  БМ 
156А007 

Неправилност у раду БМ-нису 
достављени обрасци за збирне 

резултате                                                 
(повреде члана 5.25) 

Карачић, Маја- чланица БО 

Одлука од 09.11.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 
и забрана ангажирања на 
период од 4г 

  

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г 

330 05-1-07-5-12/11 од 
17.02.2011.г 

ОИЈ 
Калесија/Осмаци 

ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 
КАЛЕСИЈА/ОСМАЦИ (МОБИЛНИ 

ТИМ) 

Биљана, Васић-члан мобилног 
тима у ОИЈ Калесија/Осмаци 

Одлука од 17.02.2011.г.- 
новчана казна 200,00,00 КМ 

и забрана ангажирања на 
период од 4г 

 

    

ОПОМЕНА ОД 22.12.2011.Г             
Дана 16.01.2012.г доставила 
уплатницу на 200,00,00 КМ 

331 05-1-07-5-257/11 од 
18.08.2011.г 

ОИК Орашје/Доњи 
Жабар 

Разрјешење чланства и престанак 
мандата 

Божић, Радмила-предсједница 
ОИК Доњи Жабар/Орашје 

Одузимање мандата и 
чланства у ОИК  

АА   

  



200 
 

 
 
  
 
        

Прилог бр. 2.  – ИЗРЕЧЕНЕ САНКЦИЈЕ ЗБОГ НЕДОСТАВЉАЊА ИЗЈАВА О ИМОВИНСКОМ СТАЊУ - 
2011.ГОДИНА 

Р/б Број предмета 
и датум Ниво Код 

И.Ј. 
Код 

странке 
Политичка 

странка ЈМБГ Презиме Име Одлука    
ЦИК БиХ 

Уложе
на 

жалба 

Рјеше
ње 

Суда 
БиХ 

Уплатили 
казну Адреса Телефон 

Упућен 
приједл

ог за 
изврше

ње 

1 05-1-07-5-135/11 од 
23.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

411 823 ПАТРИОТСКИ БЛОК 
БОСС - СДУ БИХ 

010194917000
5 

ДУРАКОВ
ИЋ НИЈАЗ 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА -
23.03.201

1.г 

ИЖ-
41/11 од 
29.03.201
1.г-жалба 
се одбија 

ОПОМЕНА 
15.8.2011.Г 

ДОЛИНА 2 , 71000 
САРАЈЕВО Т 219676 Ф 558540 ДА-

01.12.2011.Г 

2 05-1-07-5-93/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗАПАДНОХЕРЦ

ЕГОВАЧКОГ 
КАНТОН 

208 027 
ХДЗ - ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БИХ 

010196215241
5 ЛАСИЋ ВИКТОР 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

19.04.2011.г-
300,00КМ 

ЈАРЕ , 88 224 
ШИРОКИ БРИЈЕГ 715159  

3 05-1-07-5-91/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

409 828 ХДЗ-ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА-ХНЗ,ХСП 

020294417150
0 ДР. БРКИЋ МИЛЕНКО 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
15.8.2011.Г 

БИЈАКОВИЋИ, ПУТ 
ЗА ПОДБРДО 1, 88260 

ЧИТЛУК 

Т 036 650251, Ф 063 
820602 

ДА-
01.12.2011.Г 

4 05-1-07-5-92/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
030196118239

5 ШАРИЋ МУРАДИФ 
Одлука од 

31.03.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
15.8.2011.Г 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

05.10.2011.г-
300,00КМ 

УЛ. Ф. КУРТАГИЋА 
БР. 6   75280 КЛАДАЊ 061 730770  

5 05-1-07-5-90/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 008 

СДП - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТС
КА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ 

БИХ 

050494918000
8 РАЈНЕР ИГОР 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

06.04.2011.г-
300,00КМ 

А. ХЕВЉЕВИЋА 10, 
75000 ТУЗЛА 

Т 061 103400,035 
281122, Ф 035 

249361  

6 05-1-07-5-131/11 од 
23.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 001 

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВ
АЧКА ПАТРИОТСКА 

СТРАНКА-СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 

051095617163
4 

ХАДРОВИ
Ћ ШЕМСУДИН 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

06.04.2011.г-
300,00КМ 

НИХАДИЈА 58, 71 210 
ИЛИЏА 

Т 061 161265  Ф 033 
513077  



201 
 

7 05-1-07-5-133/11 од 
23.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

411 090 
СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 

060595617351
4 

БЕЋИРОВ
ИЋ ХАЈРИЗ 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

05.04.2011.г-
300,00КМ 

ФЕРХАДИЈА 1, 71000 
САРАЈЕВО 210070  

8 05-1-07-5-134/11 од 
23.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТАР
НЕ 

СКУПШТИНЕ 
БИХ 

513 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

060995317766
2 

АЛАЈБЕГО
ВИЋ АЗРА 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатила 

31.03.2011.г-
300,00КМ 

МУХАМЕДА 
ЕФЕНДИЈЕ ПАНЏЕ 

117, 71000 САРАЈЕВО 

Т +061 211821 Ф 
+213228  

9 05-1-07-5-136/11 од 
23.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
061097018135

3 
СИНАНОВ

ИЋ НАСИР 
Одлука од 

17.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА-
30.03.201

1.г 

ИЖ-
44/11 од 
04.04.201
1.г-жалба 
се одбија 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио на 3 

рате по 100,00 
КМ: 

13.05.2011.г; 
30.06.2011.г- и 

12.09.2011.г 

ДОБРОШЕВИЋКА 31, 
71000 САРАЈЕВО 

Т 033 626860, Т 
061170815 , Ф 

291261  

10 05-1-07-5-132/11 од 
23.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
080194517851

8 ХАБУЛ ФЕРИДА 
Одлука од 

17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатила 

15.04.2011.г-
300,00КМ 

ЏЕМАЛА БИЈЕДИЋА 
, 71000 САРАЈЕВО 619267, 061 893901  

11 05-1-07-5-94/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

403 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

080394718001
6 ЖИЛИЋ МЕХМЕД 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатила 

06.06.2011.г-
300,00КМ 

БОСНЕ СРЕБРНЕ БР . 
25, 75000 ТУЗЛА 

033 666580 , 061 
481416  

12 05-1-07-5-96/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
081296418423

7 ОМЕРКИЋ ЕСЕД 
Одлука од 

24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

04.04.2011.г-
300,00КМ 

ПРИЛУК 118,75270 
ЖИВИНИЦЕ 

Т 035 760112, 061 
179052  

13 05-1-07-5-95/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 090 

СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 

090196518249
4 СУБАШИЋ ФАХИР 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА-
04.04.201

1.г 

ИЖ-
46/11 од 
11.04.201
1.г-жалба 
се одбија 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

22.04.2011.г-
300,00КМ 

ЗЛАТНИХ ЉИЉАНА 
БР 3 , 75246 ЧЕЛИЋ 061 569547  

14 05-1-07-5-97/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
100396118270

3 
ДУВЊАКО

ВИЋ ЕНЕС 
Одлука од 

24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

05.04.2011.г-
300,00КМ 

ИВАНА РИБАРА 2, 
75000 ТУЗЛА Т 061 164691  
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15 05-1-07-5-98/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

409 828 ХДЗ-ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА-ХНЗ,ХСП 

110293615133
8 БОШЊАК АНТЕ 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

05.04.2011.г-
300,00КМ 

КРАЉА 
ТОМИСЛАВА 109, 

88260 ЧИТЛУК 
063 321807  

16 05-1-07-5-99/11 од 
22.02.2011.г 

НАРОДНА 
СКУПШТИНА 
РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

303 440 

ПДП РС - ПАРТИЈА 
ДЕМОКРАТСКОГ 

ПРОГРЕСА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

120295512000
6 

МИКЕРЕВ
ИЋ ДРАГАН 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
15.8.2011.Г 

СТЕФАНА 
ПРВОВЕНЧАНОГ 27 , 

74000 ДОБОЈ 

Т 053 2223000 Ф 
051430200 

ДА-
07.12.2011.Г 

17 05-1-07-5-100/11 од 
22.02.2011.г 

НАРОДНА 
СКУПШТИНА 
РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

302 515 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 

- СНСД - МИЛОРАД 
ДОДИК 

120298150587
0 

КЛИСАРИ
Ћ (Бајић-

удато) 
ВАЊА 

Одлука од 
19.05.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

25.05.2011.г-
300,00КМ 

СТУПНА ББ , 70270 
ШИПОВО 065 412751  

18 05-1-07-5-101/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

409 828 ХДЗ-ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА-ХНЗ,ХСП 

120695915196
3 

ДР. 
МАНДИЋ ВЈЕКОСЛАВ 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

15.04.2011.г-
300,00КМ 

ЗАГРЕБАЧКА 26, 
88000 МОСТАР 036 326971  

19 05-1-07-5-130/11 од 
23.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
120794517769

9 ТАСО ВАСВИЈА 
Одлука од 

17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатила по 

100 КМ 
12.04.2011.г- 

09.05.2011.г-и 
07.06.2011.г- 

ЕВЛИЈЕ ЧЕЛЕБИЈЕ 
БР 7, 71000 
САРАЈЕВО 

537158  

20 05-1-07-5-103/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

410 824 

ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО (ХДЗ 
1990 ХЗ-ХСС-ХКДУ-

ХДУ-ДЕМОКРШЋАНИ) 

130195715238
8 ШАНТИЋ ЖАРКО 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
15.8.2011.Г 

ЈАПЛАНИЧКА 16 , 
88220 ШИРОКИ 

БРИЈЕГ 

Т 0038739 205863 Ф 
039 705863  

21 06-1-07-5-123/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

401 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

130296611105
4 

КУРТОВИ
Ћ АЛИЈА 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Опомена-
Бојана 

511 СЛ. ББ 77240 БОС. 
КРУПА 061 921400  

22 06-1-07-5-126/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

411 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

140394517266
6 ВЕШОВИЋ МАРКО 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

25.04.2011.г-
300,00КМ 

ХАСАНА КИКИЋА, 
71000 САРАЈЕВО 444434  

23 06-1-07-5-120/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
КАНТОНА 10 210 027 

ХДЗ - ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БИХ 

141195914209
6 ЂЕРЕК МАРКО 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

24.06.2011.г-
300,00КМ 

ЈОШАНИЦА, 80240 
ТОМИСЛАВГРАД 034 314231  



203 
 

24 06-1-07-5-122/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗАПАДНОХЕРЦ

ЕГОВАЧКОГ 
КАНТОН 

208 825 

ХСП ЂАПИЋ-
ЈУРИШИЋ И НХИ-
КОАЛИЦИЈА ЗА 

ЈЕДНАКОПРАВНОСТ 

151097715738
4 ЉУБИЋ САНИЈЕЛА 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА 

Иж-48/11 
од 

20.04.201
1.г 

Опомена-
Бојана 

ФРА Г. МАРТИЋА,  
88220 Ш.БРИЈЕГ 063 444390  

25 06-1-07-5-124/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТАР
НЕ 

СКУПШТИНЕ 
БИХ 

514 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 
ХЕРЦЕГОВИНУ 

161094012411
1 

АЈАНОВИ
Ћ ЕКРЕМ 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

25.04.2011.г-
300,00КМ 

74260 ТЕШАЊ Т 032 651172  Ф 032 
650605  

26 06-1-07-5-125/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
КАНТОНА 10 210 515 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 

- СНСД - МИЛОРАД 
ДОДИК 

161195614365
1 

ПАРИПОВ
ИЋ ЈОВО 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

29.04.2011.г-
300,00КМ 

ХАСИЋИ ББ, 80230 
ГЛАМОЧ 065/892145  

27 06-1-07-5-121/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 090 

СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 

170897217220
7 ДЕЛАЛИЋ САБАХУДИН 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

05.07.2011.г-
300,00КМ 

ТРГ 
СОЛИДАРНОСТИ 

БР.33, 71000 
САРАЈЕВО 

Т 061 150400 Ф 033 
557301  

28 06-1-07-5-119/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 008 

СДП - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТС
КА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ 

БИХ 

181198318502
0 ХУСИЋ САБИНА 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатила 

29.03.2011.г-
300,00КМ 

КИКОЧИ Б.Б. 
ТОЈШИЋИ 
КАЛЕСИЈА 

061 670116  

29 06-1-07-5-118/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 823 ПАТРИОТСКИ БЛОК 

БОСС - СДУ БИХ 
190396218240

6 АВДИЋ РЕФИК 
Одлука од 

31.03.2011.г-
300 КМ казна   

Опомена -
Бојана 

ТАРЕВО 199/А,  75283 
СТУПАР КЛАДАЊ 

Т 035 626005, Ф 035 
621422  

30 06-1-07-5-197/11 од 
25.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗЕНИЧКО - 

ДОБОЈСКОГ 
КАНТОНА 

204 008 

СДП - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТС
КА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ - 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ 

БИХ 

190995917001
2 РОЖАЈАЦ СЕАД 

Одлука од 
02.03.2011.г-
300 КМ казна   

Уплатио-Зехра 
Хамидовић 

примила 
уплатницу 

КРНДИЈА , 74 264 
ТЕШАЊ 

Т 061 791422 , Ф 
032 663147  

31 05-1-07-5-102/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 001 

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВ
АЧКА ПАТРИОТСКА 

СТРАНКА-СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 

191195618001
1 

АРНАУТА
ЛИЋ ЕМИР 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

26.04.2011.г-
300,00КМ 

АЛБИНА 
ХЕРЉЕВИ]А 9 , 75000 

ТУЗЛА 
061 775556  

32 05-1-07-5-128/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
200697317269

2 ЛОЈИЋ ЕЛВИР 
Одлука од 

17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

11.04.2011.г-
300,00КМ 

ПОФАЛИЋКА ББ , 
71000 САРАЈЕВО 061 482037  

33 05-1-07-5-104/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

412 515 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 

- СНСД - МИЛОРАД 
ДОДИК 

200994711324
5 БАУК ДРАГАН 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г 

ТИТОВА БР . 1,  80260 
ДРВАР 

Т 034 819200 , Ф 
034 819 200  



204 
 

34 05-1-07-5-105/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗАПАДНОХЕРЦ

ЕГОВАЧКОГ 
КАНТОН 

208 027 
ХДЗ - ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БИХ 

200996215275
3 БОРАС АНТЕ 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г    

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

12.09.2011.г-
300,00КМ 

ВИТИНА , 88320 
ЉУБУШКИ 

Т 039 840540 , Ф 
039 840539  

35 05-1-07-5-127/11 од 
23.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
210195517217

3 
ОСМАНАГ

ИЋ ФЕРИД 
Одлука од 

17.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА 
24.03.201

1.Г 

ИЖ-
45/11 од 
04.04.201
1.г-жалба 
се одбија 

ОПОМЕНА 
15.9.2011.Г 

ОСМАНА ЂИКИЋА 4 
, 71000 САРАЈЕВО 

Т 061 245318 , Ф 
714320 

ДА-
02.12.2011.Г 

36 05-1-07-5-106/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ХЕРЦЕГОВАЧК

О - 
НЕРЕТВАНСКО

Г КАНТОНА 

207 824 

ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО (ХДЗ 
1990 ХЗ-ХСС-ХКДУ-

ХДУ-ДЕМОКРШЋАНИ) 

210195715114
9 КРЕШИЋ СТЈЕПАН 

1.Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна                
2.ПОН.поступ
акодлука од 
19.05.2011.г-
300 КМ казна 

ДА 
25.04.201

1.г 

ИЖ-
56/11 од 
04.05.201
1.г-жалба 

се 
уважава 
и одлука 

ЦИК 
поништа

ва 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

13.06.2011.г-
300,00КМ 

СЈЕКОСЕ, 88307 
ВИШИЋИ 

Т 036 814476, Ф 036 
805983  

37 05-1-07-5-107/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
210896517390

3 
ИМАМОВ

ИЋ ИСМЕТ 
Одлука од 

07.04.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

29.07.2011.г-
300,00КМ 

ДЕЛИЈАШБ Б.Б, 71 
220 ТРНОВО 061 824985  

38 05-1-07-5-108/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТАР
НЕ 

СКУПШТИНЕ 
БИХ 

521 440 

ПДП РС - ПАРТИЈА 
ДЕМОКРАТСКОГ 

ПРОГРЕСА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

230194910000
3 ДОКИЋ БРАНКО 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна 

ДА 
22.04.201

1.Г 

ИЖ-
55/11 од 
05.05.201
1.г-жалба 

се 
одбацује 

као 
неблагов
ремена 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

03.06.2011.г-
300,00КМ 

БРАЋЕ МАЖАР 100, 
78000 БАЊА ЛУКА 051 213335  

39 05-1-07-5-109/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗАПАДНОХЕРЦ

ЕГОВАЧКОГ 
КАНТОН 

208 027 
ХДЗ - ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БИХ 

230195915239
7 МИКУЛИЋ АНЂЕЛКО 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г 

ТРН 88. ,  88220  
ШИРОКИ БРИЈЕГ 039 706263  



205 
 

40 05-1-07-5-110/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

412 824 

ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО (ХДЗ 
1990 ХЗ-ХСС-ХКДУ-

ХДУ-ДЕМОКРШЋАНИ) 

241196514003
1 ЧОЛАК АНТЕ 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г 

ПРИЛУКА ББ , 80101 
ЛИВНО 034 240132  

41 05-1-07-5-112/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 090 

СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 

250596218268
4 БЕГИЋ ШЕФИК 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

02.09.2011.г-
300,00КМ 

ДОБОШТИЦА ББ, 
75308 ЛУКОВАЦ 

Т 035 550322 , Т 
061103345 Ф 035 

550320  

42 05-1-07-5-111/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ПОСАВСКОГ 

КАНТОНА 
202 824 

ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО (ХДЗ 
1990 ХЗ-ХСС-ХКДУ-

ХДУ-ДЕМОКРШЋАНИ) 

250995518297
6 ОРШОЛИЋ ТУЊО 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

18.04.2011.г-
300,00КМ 

ОМЛАДИНСКА 17 
ТОЛИСА , 76270 

ОРАШЈЕ 
754025  

43 05-1-07-5-113/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ПОСАВСКОГ 

КАНТОНА 
202 824 

ХРВАТСКО 
ЗАЈЕДНИШТВО (ХДЗ 
1990 ХЗ-ХСС-ХКДУ-

ХДУ-ДЕМОКРШЋАНИ) 

260496018297
9 БУДИМИЋ ЗОРАН 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г  

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

22.04.2011.г-
300,00КМ 

ИИИ УЛ. БР 24 , 76270 
ОРАШЈЕ 063 340479  

44 05-1-07-5-114/11 од 
22.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗЕНИЧКО - 

ДОБОЈСКОГ 
КАНТОНА 

204 008 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТС
КА ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ - СДП 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ 
БИХ 

261197419382
1 

МУЈАНОВ
ИЋ ЈАСМИН 

Одлука од 
19.05.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г 

КОВАЧИ ББ , 72 226 
ЗАВИДОВИЋИ 

Т 061 277145 , Т 032 
854112 , Ф 032 

879040 

ДА-
02.12.2011.Г 

45 05-1-07-5-115/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

402 828 ХДЗ-ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА-ХНЗ,ХСП 

270495412332
9 БОЖИЋ МАРИНКО 

Одлука од 
19.05.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

07.06.2011.г-
300,00КМ 

ОЏАК , БРОДСКА ББ 
, 76 290 ОЏАК 

Т 061 484321 , Ф 
031 762773  

46 05-1-07-5-117/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТА 
ФБИХ 

410 828 ХДЗ-ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА-ХНЗ,ХСП 

270595915274
9 ВУКШИЋ ЗОРАН 

Одлука од 
14.04.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

28.04.2011.г-
300,00КМ 

ЛИСИЦЕ 106 , 88 320 
ЉУБУШКИ 

Т 039 838185 , Ф 
039 705695  



206 
 

47 05-1-07-5-116/11 од 
22.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТАР
НЕ 

СКУПШТИНЕ 
БИХ 

515 090 
СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 

270694917000
1 

ЈАМАКОС
МАНОВИЋ СЕАД 

Одлука од 
07.04.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

26.07.2011.г-
300,00КМ 

СТУПИНЕ Б 
ИX/УЛАЗ 5/ИИ , 

75000 ТУЗЛА 
061 131371  

48 05-1-07-5-129/11 од 
23.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 090 

СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 

270697817723
6 ГЕЦ АДИСА 

Одлука од 
24.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатила 

12.04.2011.г-
300,00КМ 

ОСМАНА ЧИКИЋА 
БР.1 ,71000 
САРАЈЕВО 

061 379902  

49 05-1-07-5-143/11 од 
24.02.2011.г 

ПРЕДСТАВНИЧ
КИ ДОМ 

ПАРЛАМЕНТАР
НЕ 

СКУПШТИНЕ 
БИХ 

521 018 
СДС-СРПСКА 

ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА 

271095510352
6 

НОВАКОВ
ИЋ МОМЧИЛО 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

13.04.2011.г-
300,00КМ 

ДОЊА ИЛОВА 142 Т 065 520575 Ф 
051663764  

50 05-1-07-5-137/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗЕНИЧКО - 

ДОБОЈСКОГ 
КАНТОНА 

204 001 

БОСАНСКОХЕРЦЕГОВ
АЧКА ПАТРИОТСКА 

СТРАНКА-СЕФЕР 
ХАЛИЛОВИЋ 

280198519500
5 

ШАХИНОВ
ИЋ ЕМИНА 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатила 

05.04.2011.г-
300,00КМ 

УЛ.АЛИЈЕ 
ИЗЕТБЕГОВИЋА СТ - 

1 , 77240 КАКАЊ 
061 616169  

51 05-1-07-5-138/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗАПАДНОХЕРЦ

ЕГОВАЧКОГ 
КАНТОН 

208 825 

ХСП ЂАПИЋ-
ЈУРИШИЋ И НХИ-
КОАЛИЦИЈА ЗА 

ЈЕДНАКОПРАВНОСТ 

280497715335
1 

ПАВКОВИ
Ћ МАТЕ 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА-
15.04.201

1.г 

ИЖ-
50/11 од 
26.04.201
1.г-жалба 
се одбија 

ОПОМЕНА 
15.9.2011.Г 

ТОКИЋИ ББ, 88240 
ПОСУШЈЕ 063 849958 ДА-

01.12.2011.Г 

52 05-1-07-5-144/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
280694417766

5 
КОЗАРЧАН

ИН АЗРА 
Одлука од 

17.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА-
25.03.201

1.г 

Иж-43/11 
од 

30.03.201
1.г-

Жалба се 
одбија 

ОПОМЕНА 
15.9.2011.Г 

САРАЈЕВО , НОВО 
САРАЈЕВО 524559 , 061 723594 ДА-

01.12.2011.Г 

53 05-1-07-5-146/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
290495017015

1 
СЕРБЕЗОВ

СКИ МУХАРЕМ 
Одлука од 

31.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА-
22.04.201

1.г 

ИЖ-
53/11 од 
04.05.201
1.г-жалба 
се одбија 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

31.05.2011.г-
300,00КМ 

ШАРЦА ЗАИМА 51, 
71000 САРАЈЕВО 443107 , 061 851970  
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54 05-1-07-5-142/11 од 
24.02.2011.г 

ПОДПРЕДСЈЕД
НИК 

РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 

600 829 

ХРВАТСКА 
КОАЛИЦИЈА ЗА 

ЈЕДНАКОПРАВНОСТ 
НХИ-ХДЗ-ХСП Ђ. Ј.-

ХНЗ 

290595912094
3 ЧОРДАШ ДАВОР 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна   

ДА-
30.03.2011.Г-

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

31.03.2011.г-
300,00КМ 

ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ 
44, 74450 БОСАНСКИ 

БРОД 
063/893-773  

55 05-1-07-5-145/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
САРАЈЕВСКОГ 

КАНТОНА 
209 090 

СДА-СТРАНКА 
ДЕМОКРАТСКЕ 

АКЦИЈЕ 

290797817218
3 ХАЏИЋ НЕЗИР 

Одлука од 
17.03.2011.г-
300 КМ казна 

ДА -
24.03.201

1.г 

Иж-42/11 
од 

29.03.201
1.г-жалба 
се одбија 

ОПОМЕНА 
15.9.2011.Г 

ВЕЈСИЛА ЧУРЧИЋА 
49, 71000 САРАЈЕВО 061 310148 ДА-

01.12.2011.Г 

56 05-1-07-5-141/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ПОСАВСКОГ 

КАНТОНА 
202 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
291096118298

4 ТВИЦА ЗИЈАД 
Одлука од 

31.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

08.04.2011.г-
300,00КМ 

УЛ.В ББ , 76270 
ОРАШЈЕ 063 342520  

57 05-1-07-5-139/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ЗАПАДНОХЕРЦ

ЕГОВАЧКОГ 
КАНТОН 

208 027 
ХДЗ - ХРВАТСКА 
ДЕМОКРАТСКА 

ЗАЈЕДНИЦА БИХ 

300695915273
9 ПАПОЊА ИВАН 

Одлука од 
31.03.2011.г-
300 КМ казна   

ОПОМЕНА 
19.8.2011.Г- 

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

30.08.2011.г-
300,00КМ 

ЛИПНО 19 , 88320 
ЉУБУШКИ   

58 05-1-07-5-140/11 од 
24.02.2011.г 

СКУПШТИНА 
ТУЗЛАНСКОГ 

КАНТОНА 
203 004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И 

ХЕРЦЕГОВИНУ 
160195518221

6 
Суљканови

ћ МЕХМЕД 
Одлука од 

31.03.2011.г-
300 КМ казна   

Према 
информацијам

а с трезора 
уплатио 

27.04.2011.г-
300,00КМ 

РАИНЦИ ДОЊИ, 
75260 КАЛЕСИЈА 

Т 061 725335, Т/Ф 
035 637345  

 


