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Број:  04-2-07-10-795-4/15  

Сарајево, 14.01.2016. године 

 

На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и 

Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 и 

103/09) и члана 7. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у 

институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 94/14), Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине, д о н о с и   

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2016. годину 

 

 

I – УВОД 

 

На основу Средњорочног плана рада Централне изборне комисије БиХ (2016 - 2018) 

усвојеног на 52. сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 17.9.2015. године 

припремљен је Програм рада Централне изборне комисије БиХ за 2016. годину. 

 

Фокус активности Централне изборне комисије БиХ у 2016. години биће на: провођењу 

Локалних избора 2016. године, имплементацији резултата избора, вођењу Централног 

бирачког списка, обуци и усавршавању изборне администрације1, наставку радова на 

формирању и опремању Центра за едукацију, провођењу пријевремених избора2, контроли и 

ревизији финансирања политичких партија и контроли финансирања изборних кампања.   

 

Могући проблеми и изазови са којим се Централна изборна комисија БиХ може да сусретне 

у реализацији наведених активности се односе на сљедеће: 

 

• непровођење Одлуке Уставног суда БиХ, број: У - 9/09 од 26.11.2010. године3, која се 

односи на Град Мостар, а у вези с Рјешењем Уставног суда БиХ од 18.1.2012. године 

због чега би провођење Локалних избора 2016. године у Граду Мостару могло да буде 

доведено у питање; 

• неблаговремено усвајање Закона о  измјенама и допунама Изборног закона БиХ због 

чега би могло доћи до кашњења у усвајању неопходног сета подзаконских прописа, 

                                           
1 У области обуке и усавршавања изборне администрације планирана је редовна обука изборне 

администрације у БиХ, обука особља Секретаријата ЦИК БиХ, учешће и организација едукативних 

семинара, радионица, конференција, посматрачких мисија које организују тијела за провођење избора у 

иностранству, Удружење европских изборних службеника (АЦЕЕЕО), Удружење свјетских изборних 

тијела (А-WЕБ) и друге институције у земљи и иностранству.  
2 Пријевремени избора у 2016. години ће бити организовани ако буде потребно, а у складу са чланом 14.3 

став (1) и (5) Изборног закона БиХ који каже:   

“(1) Ако је неки изабрани орган распуштен, односно ако му престане мандат у складу с уставом и законом, 

Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о расписивању пријевремених избора којом се утврђује 

тачан датум одржавања избора.   

(5) Централна изборна комисија БиХ проводи пријевремене изборе на начин и према поступку утврђеном 

овим Законом за провођење редовних избора“. 
3 Службени гласник БиХ, бр. 63/11.   
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инсталирања и тестирања одговарајућег софтвера у оквиру Јединственог изборног 

информационог система БиХ (ЈИИС БиХ), те обуке изборне администрације у Босни и 

Херцеговини;  

• недостатак финансијских средстава за рад изборне администрације на локалном нивоу 

који се финансирају из буџета нижих нивоа власти; 

• недовољна обученост бирачких одбора; 

• недовољна ажурност пописа расељених лица који одржава Министарство за људска 

права и избјеглице БиХ што може утицати на ажурност Централног бирачког списка;  

• недостатак финансијских средстава за учествовање у активностима партнерских 

организација; 

• кашњење у реновирању и опремању Центра за едукацију Централне изборне комисије 

БиХ због недостатка финансијских средстава;  

• кашњење у извршењу задатака у планираном року ради ограничених људских 

капацитета у секторима / одсјецима Секретаријата ЦИК БиХ; 

• непланирано повећање броја политичких субјеката, због чега се може повећати и број 

годишњих и постизборних финансијских извјештаја, које Служба за ревизију треба да 

контролира; 

• ограничена финансијска средства за континуирану едукацију из области ревизије за 

ревизијско особље које због природе посла треба да има лиценцу за рад на пословима 

ревизије;  

• непровођење едукације за политичке субјекте, уколико не буду одобрена финансијска 

средства за ту намјену. 

 

 

Закони 

 

Годишњим програмом рада Централне изборне комисије БиХ у 2016. години није планирано 

усвајање нових закона. Међутим, уколико Парламентарна скупштина БиХ усвоји Закон о 

измјенама и допунама Изборног закона БиХ, у циљу организације и провођења Локалних 

избора 2016. године, сви постојећи подзаконски акти требаће да буду ажурирани у складу са 

измјенама и допунама Изборног закона БиХ. Наведена активност произилази из 

специфичног циља 1 – унапређење изборног процеса као и стечених искустава у провођењу 

закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ те потребе за побољшањем 

изборног процеса и релевантног законодавства. У свом Извјештају о провођењу закона из 

надлежности Централне изборне комисије БиХ који сваке године подноси Парламентарној 

скупштини БиХ, Централна изборна комисија БиХ даје препоруке у том смислу. Списак 

подзаконских аката је наведен у Табели IV.  

Такође, уколико Парламентарна скупштина БиХ у 2016. години усвоји Закон о измјенама и 

допунама Закона о финансирању политичких странака у смислу имплементације препорука 

Групе земаља Савјета Европе за борбу против корупције (ГРЕЦО) из Евалуацијског 

извјештаја за Босну и Херцеговину из трећег круга евалуације Босне и Херцеговине – 

транспарентност финансирања политичких странака неопходно ће бити израдити 

недостајуће и измјене и допуне постојећих интерних аката (Табела IV). Наведена активност 

произилази ис специфичног циља 2: унапређење контроле финансирања политичких 

странака и препорука ГРЕЦО-а.  

 

 

Међународни уговори  

 

Програмом рада Централне изборне комисије БиХ у 2016. години није планирано 

потписивање међународних уговора (Табела V).  
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Јавне инвестиције 

 

У области јавних инвестиција Централна изборна комисија БиХ је у 2016. години у оквиру 

пројекта Провођење локалних избора 2016. године планирала активности на оспособљавању 

простора за складиште Централне изборне комисије БиХ. Основни циљ ове јавне 

инвестиције је оспособљавање адекватног простора за смјештај изборног материјала и 

опреме Централне изборне комисије БиХ. Наиме, Савјет министара БиХ је задужио Службу 

за заједничке послове институција БиХ да ријеши складишни простор за потребе Централне 

изборне комисије БиХ4, а у складу са понуђеним рјешењем Централна изборна комисија БиХ 

ће требати да оспособи простор за ову намјену.  

 

Друга јавна инвестиција у 2016. години ће да буде наставак активности на реновирању 

Центра за едукацију Централне изборне комисије БиХ. Основни циљ ове инвестиције јесте 

стварање услова који ће да омогући модернизацију рада изборне администрације и 

унапређење сарадње са кључним актерима изборног процеса. Активности ће да се 

фокусирају на реновирање дијела зграде Централне изборне комисије БиХ у 

мултифункционалну салу која би користила за одржавање сједница Централне изборне 

комисије БиХ, конференција за медије, едукативних курсева, симпозија и округлих столова 

за политичке странке, изборну администрацију, невладине организације и медије, за 

међународне семинаре, за размјену искустава у области избора и изборних система и слично. 

Санација простора ће бити вршена етапно у складу са пројектном документацијом. Одлука 

о оснивању Центра за едукацију је усвојена на 53. сједници Централне изборне комисије БиХ 

одржаној 19.12.2013. године ("Службени гласник", бр.103 од 30.12.2013.) (Табела VI). 

 

 

                                           
4 Спис Службе за заједничке послове институција БиХ, број 01-50-2-1399-6/15 од 30.07.2015. године. 
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II АКЦИОНИ  ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ 

Општи циљ / принципи развоја: 

Стратешки циљ: 

Средњорочни циљ: Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности 

политичког финансирања 

Специфични циљ 1: Унапређење изборног процеса 

Програми, пројекти и активности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Програм: Провођење избора и имплементација изборних резултата 

1.1.1.  (Пројекат): Провођење Локалних избора 2016. године 

1.1.1.1.  Израда приједлога измјена и допуна или израде 
пречишћених текстова подзаконских аката донесених на 

основу Изборног закона БиХ ради провођења Локалних избора 

2016. године: 

Одсјек за 

правне послове 

број ажурираних  

подзаконских аката 
број 12 12 19.000 x       19.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

I–II 

1.1.1.2. Поступање по службеној дужности  и прибављање 
неопходних података у погледу кршења одредаба Изборног 

закона БиХ 

Одсјек за 

правне послове 

% писаних 

информација,  

израђених одговора, 
тумачења, мишљења 

и обавијести  на 

упите или 
приговоре 

% 0 100 19.000 x       19.000 
Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

I–IV 

1.1.1.3. Припрема приједлога одлука, закључака и других 

општих и појединачних управних аката из надлежности одсјека 

и у функцији пружања помоћи другим организационим 
јединицама у свим фазама припреме, провођења и 

имплементације резултата Локалних избора 2016. године, као и 
свих информација о слободи приступа информацијама у складу 

са законским одредбама 

Одсјек за 
правне послове 

% одлука, 

закључака и других 
општих и 

појединачних 
управних акта 

% 0 100 30.000 x       30.000 
Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

I–IV 

1.1.1.4. Припрема процедура и образаца за Локалне изборе 

2016. године 

Сектор за 

изборе и ИКТ 

% процедура и  

образаца 
% 0 100 10.000  x       10.000 

Провођење 
избора и 

вођење ЦБС 
 I–II 



 5 

1.1.1.5. Запошљавање додатног особља 
Секретаријат 

ЦИК БиХ 

број додатно 

запосленог особља 
број 0 32 386.000 x       386.000 

Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

II 

1.1.1.6. Информативно-едукативна кампања 
Сектор за 

изборе и ИКТ 

% спотова, џинглова 
и телопа 

дистрибуисаних ТВ, 
радио и штампаним 

медијима 

% 0 100 97.000 x       97.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

II–III 

1.1.1.7. Дорада Јединственог изборног информационог 

система (ЈИИС) 

Сектор за 

изборе и ИКТ / 
Сектор за 

финансијске и  

опште послове 

% извршених радова 

/ набављених услуга 
% 0 100 60.000 x       60.000 

Провођење 
избора и 

вођење ЦБС 

I–IV 

1.1.1.8. Техничка  подршка корисницима Јединственог 
изборног информационог система (ЈИИС) 

Сектор за 
изборе и ИКТ 

број корисника 

број 

0 650 112.000 x       112.000 

Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

I–IV 

1.1.1.9. Пријем, унос, обрада и овјера / одбијање пријава 
политичких субјеката 

Сектор за 
изборе и ИКТ 

број овјерених / 

одбијених пријава 
политичких 

субјеката 

број 

0 400 80.000  x       80.000 

Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

 III–IV 

1.1.1.10. Пријем унос и обрада и овјера / одбијање пријава 

кандидата и кандидатских листи 

Сектор за 

изборе и ИКТ 

број овјерених / 

одбијених  
кандидата на 

кандидатским 

листама 

број 

0 30.000 10.000 x       10.000 
Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

II 

1.1.1.11. Едукација учесника у изборном процесу 
Сектор за 

изборе и ИКТ 

број едукованих 

представника ОИК-

а, политичких 
субјеката и 

посматрача 

број 

0 1.000 100.000 x       100.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

II 

1.1.1.12. Креирање, контрола и штампање образаца за бирачка 

мјеста 

Сектор за 

изборе и ИКТ / 
Сектор за 

финансијске и 

опште послове 

број сетова 
Образаца за бирачка 

мјеста (БМ) 

број 

0 5.600 237.000 x       237.000 
Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

II–III 

1.1.1.13. Креирање, контрола и штампање гласачких листића  

Сектор за 
изборе и ИКТ / 

Сектор за 

финансијске и 
опште послове 

број гласачких 

листића 

(одштампани, 
упаковани и 

спремни за 

дистрибуцију) 

број 

0 7 милиона 1.400.000 x       1.400.000 
Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

II–III 

1.1.1.14. Креирање, контрола, штампање, паковање и 

дистрибуција гласачких пакета за гласаче изван БиХ 

Сектор за 

изборе и ИКТ / 

Сектор за 
финансијске и 

опште послове 

број упакованих 

гласачких пакета за 
гласаче изван БиХ 

број 

0 55.000 225.000 x       225.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

III 

1.1.1.15. Оспособљање простора за складиште ЦИК БИХ  

Сектор за 

финансијске и 
опште послове 

степен реализације %   100 30.000 x       30.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

III 
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1.1.1.16. Транспорт неосјетљивог материјала до општина 

Сектор за 

финансијске и 

опште послове 

број ОИК / ГИК 

којима је достављен 

материјал 

број  0 143 80.000 x        80.000 

Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

 III–IV 

1.1.1.17. Изналажење и оспособљавање  простора за Главни 

центар за бројање (ГЦБ) 

Сектор за 
финансијске и 

опште послове / 

Одсјек за ИКТ 

степен реализације % 0 100 149.000 x       149.000 

Стратешко 

управљање и 

администра-
ција ЦИК 

БИХ 

II 

1.1.1.18. Ангажовање особља у ГЦБ 

Сектор за 

финансијске и 

опште послове 

број ангажованих у 
ГЦБ 

број 0 500 400.000 x       400.000 

Стратешко 
управљање и 

администра-

ција ЦИК 
БИХ 

III 

1.1.1.19. Транспорт осјетљивог материјала до општина 

Сектор за 

финансијске и 
опште послове 

број ОИК / ГИК  

којима је достављен 
осјетљиви материјал 

број 0 143 80.000 x       80.000 

Стратешко 

управљање и 

администра-
ција ЦИК 

БИХ 

III 

1.1.1.20. Контролни унос резултата избора, пребројавање 

гласачких листића у ГЦБ 
ГЦБ 

проценат 
реализације 

(резултати обрађени 

и све категорије 
гласачких листића 

пребројане) 

% 0 100 24.000 x       24.000 
Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

III–IV 

1.1.1.21. Припрема изборних статистика са свих бирачких 

мјеста 

Сектор за 

изборе и ИКТ / 
Секор за 

информисање, 

међународну 
сарадњу, 

протокол и 
обуку 

 

број категорија у 

статистичком 
извјештају 

број 0 12 50.000 x       50.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

I–IV 

1.1.1.22. Набавка амбалажног материјала за бирачка мјеста 

Сектор за 

финансијске и 

опште послове 

% реализације % 0 100 270.000 x    270.000 

Стратешко 
управљање и 

администра-

ција ЦИК 
БИХ 

II–III 

1.1.1.23. Набавка и поставка информатичке и др. опреме 

Сектор за 

финансијске и 

опште послове / 
Одсјек за ИКТ 

број опреме 

набављене и 

стављене у 
функцију 

број 0  105 170.000 x      12.000 182.000 

Стратешко 

управљање и 
администра-

ција ЦИК 

БИХ 

II–III 

1.1.1.24. Набавка транспарентних гласачких кутија 

Сектор за 

финансијске и 
опште послове 

број набављених 

кутија 
број 0 12.000 950.000 x    950.000 

Стратешко 

управљање и 

администра-
ција ЦИК 

БИХ 

II–III 

СУМА СТАВКЕ       4.988.000 x   12.000 5.000.000,00   
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1.1.2. Имплементација резултата избора, вођење Централног бирачког списка, обука и усавршавање изборне администрације 

1.1.2.1. Ажурирање и одржавање Централног бирачког списка 

(ЦБС),  припрема извода и бирачких спискова  

Сектор за 

изборе и ИКТ 
број бирача 

број 

3
.2

8
2

.5
8

1
 

3
.3

0
0

.0
0

0
 

683.000 x       683.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

I–IV 

1.1.2.2. Контрола извода и ЦБС-а, штампање и дистрибуција 
извода из ЦБС-а 

Сектор за 
изборе и ИКТ 

број извода 

број 

 0 5.600 300.000 x       300.000 

Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

II–III 

1.1.2.3. Припрема и одржавање сједница ЦИК БиХ, доношење 

одлука и закључака  

ЦИК БиХ / 

Секретаријат 
број сједница 

број 

0  500.000 x    500.000 

Стратешко 

управљање и 

администра-
ција ЦИК 

БИХ 

I–IV 

1.1.2.4. Доношење одлуке о потврђивању резултата избора 

израда и дистрибуција Увјерења изабраним званичницима 

ЦИК БИХ / 

Сектор за 
изборе и ИКТ 

број урућених 

Увјерења 

број 

0 4.000 100.000 x       100.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

IV 

1.1.2.5. Одржавање базе мандата изабраних кандидата / 

утврђивање престанка и додјела мандата за изабране 
званичнике 

Сектор за 

изборе и ИКТ 
број година 

број 

4 4 200.000 x       200.000 

Провођење 

избора и 
вођење ЦБС 

I–IV 

1.1.2.6. Израда програма обуке запослених у Секретаријату 

ЦИК БиХ за 2016. и одржавање обука 

Сектор за 
информисање, 

међ. сарадњу,  

протокол и 
обуку 

 

Програм 

припремила и 

усвојила ЦИК БиХ / 

број одржаних 

обука 

број 

5 5 60.000 x       60.000 

Стратешко 

управљање и 

администра-

ција ЦИК 

БИХ 

I–IV 

1.1.2.7. Сарадња са другим тијелима за проведбу избора / 

комисијама за спрјечавање сукоба интереса у свијету и 

учествовање у едукативним семинарима; међународним 
конференцијама; стручним савјетовањима у земљи и 

иностранству, посматрачким мисијама  и организација истих 

ЦИК БиХ / 
Сектор за 

информисање, 

међ. сарадњу,  
протокол и 

обуку / Сектор 

за финансијске 
и опште 

послове 

 

Број семинара / 

посјета / 
конференција / 

округлих столова / 

посматрачких 
мисија 

број 

0   269.000 x       269.000 

Стратешко 

управљање и 

администра-
ција ЦИК 

БИХ 

I–IV 

1.1.2.8. Давање саопштења за јавност, припремање 
конференција за медије 

Сектор за 
информисање, 

међ. сарадњу,  

протокол и 
обуку 

Број саопштења за 

јавност / 
конференција за 

медије 

број 

187 

саоп
ште

ња / 

17 

kонg
. за 

ме-

дије 
 

  50.000 x       50.000 

Стратешко 
управљање и 

администра-

ција ЦИК 
БИХ 

I–IV 

СУМА СТАВКЕ      2.162.000     2.162.000   
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1.1.3. Формирање Центра за едукацију 

1.1.3.1. Наставак активности  на реновирању Центра за 

едукацију и рјешавање његовог статусног питања 

Сектор за 

финансијске и 
опште послове 

радови настављени % 18 54 60.000 x    60.000 

Стратешко 
управљање и 

администра-
ција ЦИК 

БИХ 

I–IV 

1.1.3.2. Техничко одржавање рачунарске опреме 
Сектор за 

изборе и ИКТ 
број рачунара (10) % 100 100 10.000 x    10.000 

Провођење 

избора и 

вођење ЦБС 

I–IV 

 СУМА СТАВКЕ           70.000,00     70.000,00     

1.1.4. Провођење пријевремених избора 

1.1.4.1. Припрема и провођење пријевремених избора у складу 
са Изборним законом БиХ 

Секретаријат 
ЦИК БИХ 

број проведних 

пријевремених 

избора 

broj 0 x         x     I–IV 

НАПОМЕНА: У складу са Изборним законом БиХ, члан 1.2б ..."Када начелнику општине, односно градоначелнику који је непосредно изабран, престане мандат у складу са законом, средстава за проведбу нових избора 

обезбиједиће се у буџету општине, односно града за које се проводи избор за начелника општине, односно за градоначелника". 
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II АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ 

Општи циљ / принципи развоја: 

Стратешки циљ: 

Средњорочни циљ: Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности 

политичког финансирања 

Специфични циљ 2: Унапређење контроле финансирања политичких странака 

Програми, пројекти и активности 

Носилац 

активности 
(организациона 

јединица) 

Показатељи Трошкови Извори финансирања 

 

П
о

к
аз

ат
ељ

и
 р

ез
у

л
та

та
 

и
л
и

 у
ти

ц
ај

а 

Је
д

и
н

и
ц

а 
м

је
р

ењ
а 

(%
 

и
л
и

 о
п

и
сн

о
) 

П
о

л
аз

н
а 

в
р

и
је

д
н

о
ст

 (
н

) 

Ц
и

љ
ан

а 
в
р
и

је
д

н
о

ст
 

(н
+

1
) 

П
р

о
ц

и
је

њ
ен

и
 т

р
о
ш

к
о
в
и

 

Б
у
џ

ет
 

К
р
ед

и
ти

 

Д
о
н

ац
и

ја
 

О
ст

ал
и

 и
зв

о
р

и
 

У
к
у

п
н

о
 

П
р

о
гр

ам
 у

 Д
О

Б
-у

 

П
л
ан

и
р
ан

и
 к

в
ар

та
л
 з

а 

п
р
о

в
о

ђ
ењ

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.1. Контрола и ревизија финансирања политичких странака 

2.1.1. Континуирана (годишња) контрола и ревизија финансирања политичких партија 

2.1.1.1. Окончање поступка ревизије и издавање извјештаја о 

ревизији и извјештаја о прегледу годишњих финансијских 

извјештаја политичких партија за 2014. годину (за 112 
политичких партија) 

Служба за 

ревизију 

% издатих 

извјештаји 
% 40 100 100.000 x       100.000 

Ревизија 

финансира-

ња пол. 
партија 

II  

2.1.1.2. Слање обавјештења свим политичким партијама и 

указивање на обавезу подношења годишњег финансијског 

извјештаја за 2015. годину и њихов пријем  

Служба за 
ревизију 

број посланих 

обавјештења и 
примљених 

извјештаја 

broj 0 130 100.000 x       100.000 

Ревизија 

финансира-
ња пол. 

партија 

II  

2.1.1.3. Прикупљање података од институција БиХ о 

средствима исплаћеним политичким партијама у 2015. години 

из државног буџета и буџета свих нижих јединица 

Служба за 

ревизију 

број прикупљених 

података од нивоа 

власти 

broj 0 158 100.000 x       100.000 

Ревизија 

финансира-

ња пол. 

партија 

II  

2.1.1.4. Прикупљање података од свих општина у БиХ и 

заједничких служби државних и ентитетских институција и 

Брчко дистрикта БиХ о пословним просторима који су 
додијељени политичким партијама на кориштење у 2015. 

години 

Служба за 

ревизију 

број прикупљених 

података од нивоа 
власти 

broj 0 158 10.000 x       10.000 

Ревизија 
финансира-

ња пол. 

партија 

II  

2.1.1.5. Контрола финансијских извјештаја политичких 

партија за 2015. годину  

Служба за 

ревизију 

број контролисаних 

извјештаја 
broj 0 100 100.000 x       100.000 

Ревизија 
финансира-

ња пол. 

партија 

III  
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2.1.1.6. Покретање и провођење поступка против политичких 

партија за које је ревизијом финансијских извјештаја утврђена 

основана сумња да су у 2014. години кршили Закон о 
финансирању политичких партија, и израда приједлога мјера и 

приједлога одлука о снакционисању политичких партија које 

су кршиле Закон 

Служба за 

ревизију / 
Одсјек за 

правне послове 

број покренутих 

поступак против 

пол. партија због 

прекршаја ЗФПП 

(број партија које су 
прекршиле одредбе 

ЗФПП /укупан број 

партија код којих је 
извршена ревизија) / 

број донесених 

одлука којим су 
изречене казне пол. 

партијама 

broj 0 30 70.000 x       70.000 

Ревизија 

финансира-
ња пол. 

партија 

IV 

2.1.1.7. Издавање извјештаја о прегледу годишњих 
финансијских извјештаја за 2015. годину (прелиминарни и 

коначни) за политичке партијe за које нема потребе за 

додатном контролом у просторијама партија (ревизијом)  

Служба за 

ревизију 

проценат издатих  

извјештаја у односу 
на достављене 

% 0 50 70.000 x       70.000 

Ревизија 
финансира-

ња пол. 

партија 

IV  

2.1.1.8. Теренска ревизија у просторијама пол. партија за које 

Служба за ревизију буде сматрала да треба да обави 
детаљнији фин. преглед да би се изразило мишљење о фин. 

извјештајима пол. партија за 2015. г. и издавање извјештаја о 

ревизији год. фин. извјештаја за 2015. г. (прелиминарни 
извјештаји) 

Служба за 

ревизију 

% теренских 

ревизија и % 
издатих извјештаја о 

ревизији у односу 

на % теренских 
ревизија 

% 0 100 10.000 x       10.000 

Ревизија 
финансира-

ња пол. 

партија 

IV  

2.1.1.9. Континуисана едукација особља Службе за ревизију 
коју проводе: Савез рачуновођа и ревизора Федерације БиХ и 

Савез рачуновођа и ревизора РС 

Служба за 

ревизију 
број едукација broj 0 6 2.000 x       2.000 

Ревизија 

финансира-

ња пол. 
партија 

I–IV  

2.1.1.10. Давање тумачења политичким партијама око израде 
финансијских извјештаја и службени одговори на упите 

политичких субјеката и органа власти 

Служба за 

ревизију 
број одговора broj 0 50 10.000 x       10.000 

Ревизија 

финансира-

ња пол. 
партија 

I–IV  

2.1.1.11. Припрема и развој апликација за електронско 

подношење финансијских извјештаја политичких партија 

Служба за 
ревизију / 

Одсјек за ИКТ 

припремљена 

апликација за 

подношење 
годишњих 

финансијских 

извјештаја за 2016. 
годину електронски 

% 0 100 2.000 x       2.000 

Ревизија 

финансира-

ња пол. 

партија 

 I-II 

2.1.1.12. Израда недостајућих и измјене и допуне  постојећих 
интерних аката Службе за ревизију – усаглашавање интерних 

аката Службе за ревизију са одредбама Закона  

Служба за 

ревизију 
број интерних аката broj 0 3 20.000 x       20.000 

Ревизија 

финансира-

ња пол. 
партија 

IV  

2.1.1.13. Едукација особа из политичких партија, овлаштених 
за подношење финансијских извјештаја политичких партија  

Служба за 
ревизију 

број едукација broj 0 4 5.000 x       5.000 

Ревизија 

финансира-
ња пол. 

партија 

IV  
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2.2.2.  Контрола финансирања изборних кампања     

                      

2.2.2.1. Пријем предизборних финансијских извјештаја 

политичких субјеката и пријем предизборних фин. извјештаја 

независних кандидата (Локални избори 2016. године) 

Одсјек за 

изборе / Служба 

за ревизију 

број примљених 

постизборних 
финансијских 

извјештаја 

политичких партија 
и / независних 

кандидата 

broj 0 85 /330  7.500 x       7.500 

Ревизија 

финансира-
ња пол. 

партија 

II  

2.2.2.2. Пријем постизборних финансијских извјештаја 
политичких партија и независних кандидата (Локални избори 

2016.) 

Служба за 

ревизију 

проценат  

примљених 
финансијских 

извјештаја за 2015. 

годину 

% 0  100  7.500 x       7.500 

Ревизија 

финансира-

ња пол. 
партија 

IV  

СУМА СТАВКЕ      614.000,00     614.000,00   

УКУПНО:   
     7.834.000,00    12.000 

 

7.846.000,00 
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III ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ 

Општи циљ / принципи развоја: 

Стратешки циљ. 

Средњорочни циљ: Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање 

транспарентности политичког финансирања 

Специфични циљ 1: Унапређење изборног процеса 

Назив закона Разлози за доношење 

закона* 

Усклађивање са правним 

насљеђем ЕУ (ДА / НЕ) 

Планирани квартал за 

провођење 

1 2 3 4 

1.1. (програм) Провођење избора и имплементација изборних резултата 

      

1.1.1. (пројекат) Провођење Локалних избора 2016. године 
      

а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ ПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА 

1.1.1.1. (назив закона) 
- - - 

б) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА 

1.1.1.1. (назив закона) 
- - - 

Специфични циљ 2: Унапређење контроле финансирања политичких партија 

1.2. (програм) Контрола и ревизија финансирања политичких партија 

      

1.2.1. (пројекат) Континуирана (годишња) контрола и ревизија 

финансирања политичких партија 

      

1.2.2. (пројекат) Контрола финансирања изборних кампања 
   

а) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ СЕ НЕЋЕ ПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА 

1.2.1.1. (назив закона) 
- - - 

1.2.2.1. (назив закона) 
- - - 

б) ЗАКОНИ ЗА КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРОВОДИТИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА 

1.2.1.1. (назив закона) 
- - - 

1.2.2.1 (назив закона) 
- - - 
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IV ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД  ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ  

Општи циљ / принципи развоја: 

Стратешки циљ. 

Средњорочни циљ: Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности 

политичког финансирања 

 

Назив подзаконског акта Разлози за доношење подзаконског акта* Планирани квартал за 

провођење активности 

1 2 3 

Специфични циљ 1: Унапређење изборног процеса 

1.1. Програм: Провођење избора и имплементација изборних резултата   

1.1.1.  Пројекат: Провођење Локалних избора 2016. године   

Правилник о вођењу и употреби Централног бирачког списка  Обавеза утврђена Поглављем 3 Изборног закона БиХ I 

Правилник о начину провјере потписа подршке и обрасци за овјеру 

политичких субјеката  за учествовање на непосредним изборима у БиХ  

Обавеза утврђена Поглављем 4 Изборног закона БиХ I 

Правилник о начину провођења избора у БиХ Обавеза утврђена Поглављем 2 Изборног закона БиХ I 

Упутство о изгледу  начину испуњавања образаца изјаве о имовинском стању Обавеза утврђена Поглављем 15 Изборног закона БиХ I 

Упутство о престанку и додјели мандата Обавеза утврђена Поглављем 1 и 2 Изборног закона 

БиХ 

I 

Упутство о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у 

БиХ 

Обавеза из Поглавља 17 Изборног закона БиХ I 

Упутство о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама  Обавеза утврђена Поглављем 6 Изборног закона БиХ I 

Упутство о утврђивању квалификација и именовања чланова бирачких одбора Обавеза утврђена Поглављем 2 Изборног закона БиХ I 

Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста Обавеза утврђена Поглављем 2 Изборног закона БиХ I 

Упутство о поступку провођења посредних избора за органе власти у БиХ Обавеза утврђена Поглављем 9, 10 и 11 Изборног закона 

БиХ 

I 

Правилник о организацији рада и утврђивању резултата гласања у Главном 

центру за бројање 

Обавеза утврђена Поглављем 5 Изборног закона БиХ I 

Упутство о роковима и редослиједу изборних активности Обавеза утврђена Поглављем 1 Изборног закона БиХ I 

Специфични циљ 2: Унапређење контроле финансирања политичких партија  

2.1. Програм: Контрола и ревизија финансирања политичких партија 
 

 

2.1.1. Пројекат: Континуирана (годишња) контрола и ревизија 

финансирања политичких партија 
 

 

2.2.2. Пројекат: Контрола финансирања изборних кампања 
 

 

Израда недостајућих и измјене и допуне  постојећих интерних аката Службе за 

ревизију 

Усаглашавање интерних аката у складу са Законом о  

финансирању политичких партија 

IV 
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V ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД  МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ  

Општи циљ / принципи развоја: 

Стратешки циљ. 

Средњорочни циљ: Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање транспарентности 

политичког финансирања 

Назив међународног уговора Разлози за закључивање међународног уговора* Планирани квартал за 

провођење активности 

1 2 3 

Специфични циљ 1: Унапређење изборног процеса 

1.1. Програм: Провођење избора и имплементација изборних резултата   

1.1.1.  Пројекат: Провођење локалних избора 2016. године   

1.1.1.1 назив међународног уговора - - 

1.1.2. Пројекат: Имплементација резултата избора, вођење Централног 

бирачког списка, обука и усавршавање изборне администрације 

  

1.1.2.1. назив међународног уговора - - 

1.1.3. Пројекат: Формирање Центра за едукацију    

1.1.3.1. назив међународног уговора - - 

1.1.4. Пројекат: Провођење пријевремених избора   

1.1.4.1. назив међународног уговора - - 

Специфични циљ 2: Унапређење контроле финансирања политичких партија 

2.1. Програм: Контрола и ревизија финансирања политичких партија   

2.1.1. Пројекат: Континуирана (годишња) контрола и ревизија 

финансирања политичких партија 

  

2.1.1.1.Назив међународног уговора:  - - 

2.2.2. Пројекат: Контрола финансирања изборних кампања   

2.2.2.1. Назив међународног уговора - - 
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VI ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД  ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИХ  

Општи циљ / принципи развоја: 

Стратешки циљ. 

Средњорочни циљ: Провођење изборног и постизборног процеса у складу са демократским принципима и међународним стандардима и побољшање 

транспарентности политичког финансирања 

Специфични циљ: 

Назив пројекта јавних инвестиција Основни циљеви, активности и компоненте пројекта Планирани период реализације 

1 2 3 

Специфични циљ 1:  Унапређење изборног процеса 

1.1. Програм: Провођење избора и имплементација изборних резултата   

1.1.1.  Пројекат: Провођење Локалних избора 2016. године   

1.1.1.1.  Оспособљавање простора за складиште Централне изборне комисије 

БиХ  

Основни циљ је оспособљавање адекватног простора (који би 

требала да понуди Служба за заједничке послове институција БиХ, 

а према налогу Савјета министара БиХ) који би површином и 

другим неопходним елементима требао да задовољи услове за 

смјештај изборног материјала и опреме ЦИК БиХ. 

У складу са динамиком проналажења 

адекватног простора од стране Службе 

за заједничке послове институција БиХ 

и расположивим средствима 

1.1.2. Пројекат: Имплементација резултата избора, вођење Централног 

бирачког списка, обука и усавршавање изборне администрације 

  

1.1.2.1. (назив јавне инвестиције) - - 

1.1.3. Пројекат: Формирање Центра за едукацију    

1.1.3.1. Реновирање простора Центра за едукацију 

Основни циљ је модернизација рада изборне администрације и 

унапређење сарадње са кључним актерима изборног поцеса. 

Активности ће да се фокусирају на реновирање простора зграде 

ЦИК БиХ у мултифункционалну салу. Простор би се користио за 

одржавање сједница ЦИК БиХ, конференција за медије, 

едукативних курсева,  симпозија и округлих столова за политичке 

партијe, изборну администрацију, невладине организације и медије, 

за међународне семинаре, за размјену искустава у области избора и 

изборних система и слично. Санација простора ће бити вршена 

етапно у складу са пројектном документацијом.  

 

 

 

 

У складу са расположивим средствима 

1.1.4. Пројекат: Провођење пријевремених избора   

1.1.4.1. назив јавне инвестиције - - 

Специфични циљ 2: Унапређење контроле финансирања политичких партија 

2.1. Програм: Контрола и ревизија финансирања политичких партија   

2.1.1. Пројекат: Континуирана (годишња) контрола и ревизија 

финансирања политичких партија 

  

2.1.1.1. Назив јавне инвестиције  - - 

2.2.2. Пројекат: Контрола финансирања изборних кампања   

2.2.2.1. Назив јавне инвестиције - - 
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VII – ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА КОД ИЗРАДЕ 

ПРОГРАМА РАДА 

 

 

 

Приликом израде Програма рада Централне изборне комисије БиХ за 2016. годину 

одржан је низ састанака са шефовима свих сектора и одсјека у Секретаријату Централне 

изборне комисије БиХ и овај документ је резултат заједничког рада и доприноса свих 

сектора и одсјека.  

  

Надаље, у периоду од 08.06.2015. до 06.07.2015. године, Централна изборна комисија 

БиХ је организовала 18 сесија, за чланове свих изборних комисија у БиХ и особље 

Центара за бирачки списак који чине сталну изборну администрацију и главне партнере 

у реализацији програма.  

 

Циљ одржавања консултативних састанака је био:  

 

1) успостављање непосредније сарадње Централне изборне комисије БиХ са 

изборним комисијама у виду координације у складу са чланом 2.9 став (1) 

Изборног закона БиХ, који прописује да Централна изборна комисија БиХ 

координише, надгледа и регулише законитост рада свих изборних комисија; 

 

2) упознавање Централне изборне комисије БиХ о стању и условима за рад изборних 

комисија, као и изношење запажања и приједлога за унапређење изборног процеса 

у цјелини, а што се може категорисати у четири основне категорије: 

 

- приједлози за измјене и допуне Изборног закона БиХ, 

- приједлози за измјене и допуне проведбених аката које, у складу са својим 

овлаштењима, доноси Централна изборна комисија БиХ, 

- приједлози за оперативно дјеловање у оквиру постојећих прописа и 

- општа запажања о проблематици са којом се сусрећу изборне комисије у свом 

раду. 

 

Такође, као чланица Удружења европских изборних службеника (АCЕЕЕО) и Удружења 

свјетских изборних тијела (А-WЕB) Централна изборна комисија БиХ има обавезу 

учествовати у раду органа ових удружења, конференцијама, семинарима и у 

посматрачким мисијама које организују АCЕЕЕО и А-WЕB, као и друге међународне 

организације и тијела за провођење избора, што омогућава упознавање са најактуелнијим 

трендовима у развоју изборних система у демократски развијеним земљама и примјене 

закона из области финансирању политичких странака.  

Активности планиране у програму рада Централне изборне комисије БиХ по питању 

међународне сарадње, учествовања у семинарима и едукације прате календар активности 

АCЕЕЕО и А-WЕB.   

Централна изборна комисија БиХ, такође, остварује и изузетно добру сарадњу с 

невладиним сектором, прије свега с Удружењем изборних службеника у Босни и 

Херцеговини (УИCБиХ) са којим има потписан Меморандум о разумијевању.  

 

                      Предсједник 

              

                                                                                         Др Ахмет Шантић 
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