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УВОД 

 

1. Изборним законом Босне и Херцеговине, члан 2.9 став (1) тачка 161
 утврђено је да 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подноси годишњи извјештај 

Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине о провођењу избора у Босни и 

Херцеговини, провођењу Изборног закона Босне и Херцеговине и иницира измјене 

тог закона.  

 

2. Осим Изборног закона БиХ, у надлежности Централне изборне комисије БиХ је и 

провођење дијела Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине2, којим је 

Централна изборна комисија БиХ надлежна да оцјењује, на основи достављених 

информација и података из службене евиденције, да ли кандидат за предсједавајућег, 

министра и замјеника министра у Вијећу министара БиХ испуњава услове за 

именовање као и провођење Закона о финансирању политичких странака3.  

 

3. Овај извјештај обухвата најзначајније активности које се односе на провођење 

Локалних избора 2020. године у Босни и Херцеговини.  

 

4. Извјештај садржи седам цјелина: провођење непосредних избора, провођење 

посредних избора, заштита изборног права, финансијске и логистичко-оперативне 

активности, информатичко-техничка подршка, финансирање изборне кампање и 

закључак.   

 

5. Централна изборна комисија БиХ је, на 51. сједници одржаној 10.06.2021. године, 

размотрила и утврдила текст овог извјештај који се подноси Парламентарној 

скупштини Босне и Херцеговине.  

                                                 
1 Службен 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, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и  41/20. 
2 Службен гласник БиХ, број 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 87/07, 94/07 и 24/08. 
3 Службен гласник БиХ, број 95/12 и 41/16. 
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САЖЕТАК 

6. У 2020. години Централна изборна комисија БиХ се примарно фокусирала на 

припрему и провођење Локалних избора. Упркос бројним изазовима са којима се 

суочила као што је до сада незабиљежена пандемија КОВИД-19, кашњење у 

осигурању финансијских средстава за провођење Локалних избора, недостатак 

особља те недовољним техничко-технолошким капацитетима у погледу опреме и 

недостатку средстава за набавку неопходне опреме и ангажман вањских сарадника, 

све планиране активности су успјешно реализоване.  

 

7. Пандемија КОВИД-19 коју је Свјетска здравствена организација прогласила у марту 

2020. године захтијевала је реорганизацију пословних активности, прилагођавање 

радних простора, пракси и политика. Организација и рад Секретаријата Централне 

изборне комисије БиХ су били усклађени са Одлуком Савјета министара БиХ о 

начину организовања рада и поступања  у инститицијама Босне и Херцеговине у 

спрјечавању ширења пандемије КОВИД -19 те интерним актима Централне изборне 

комисије БиХ, а у циљу заштите живота и здравља запослених, организован је рад у 

сједишту институције и рад од куће. Централна изборна комисија БиХ је у сарадњи 

са надлежним институцијама, кризним штабовима и донаторским организацијама на 

вријеме донијела све процедуре које регулишу изборни процес у условима пандемије 

како би се заштитило здравље запослених у Секретаријату Централне изборне 

комисије БиХ као и свих учесника изборног процеса, а истовремено омогућило 

демократско право да бирачи гласају и буду бирани. Централна изборна комисија БиХ 

никада није донијела ни једну одлуку којом се због пандемије КОВИД-19 ограничава 

број посматрача на бирачком мјесту, а изборни актери и посебно бирачки одбори, су 

континуирано упозоравани, чак и на сам дан избора, да поштивање прописаних 

епидемиолошких мјера не смије бити сметња за законито одвијање изборног процеса. 

Нове околности узроковане пандемијом су водиле имплементацији нових рјешења у 

провођењу неких изборних активности као што је већа употреба информационо-

комуникацијских технологија у комуникацији са бирачима, изборном 

администрацијом, јавношћу и свим актерима изборног процеса те обукама изборне 

администрације.  

8. Нелаговремено усвајање буџета за провођење Локалних избора 2020. године 

представљало је ситуацију која је потенцијално могла угрозити провођење 

припремних операција према календару изборних активности. У тренутку 

расписивања Локалних избора 2020. године (07.05.2020. године) који је требало да се 

одрже у недјељу, 04.10.2020. године,  на снази је било привремено финансирање 

институција за период (април-јуни 2020.), а  у складу са чланом 1.2а став (6) Изборног 

закона БиХ средства за провођење избора треба да буду осигурана у року од 15 дана 

од дана расписивања избора у буџету Босне и Херцеговине и међународних обавеза 

Босне и Херцеговине. С обзиром на то да средства за провођење избора нису 

осигурана у законом прописаном року, Централна изборна комисија БиХ је дана 

23.05.2020. године донијела Одлуку о одгађању одржавања Локалних избора према 

којој су Локални избори 2020. године требало да се одрже у недјељу, 15.11.2020. 

године. Централна изборна комисија БиХ је примијенила одредбе члана 14.2 

Изборног закона БиХ, према којем Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку 

о одгађању избора на основу чињеница које указују да изборе није могуће провести у 

складу са Изборним законом БиХ. Истим чланом је прописано да се одгођени избори 

одржавају најкасније 30 дана од дана који је одређен за редовне изборе. С обзиром на 

то да 30. дан пада у сриједу 04.11.2020. године, а избори у Босни и Херцеговини се, у 
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складу са законом, одржавају недјељом, а да се прва недјеља (8. новембар) подудара 

с вјерским празником једног од конститутивних народа у Босни и Херцеговини, 

избори су помјерени за прву наредну недјељу, односно за 15.11.2020. године.  

 

На сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 23.05.2020. године донесено 

је и Упутство о роковима и редосслиједу изборних активности за Локалне изборе 

2020. године у Босни и Херцеговини.  

 

Кашњење у осигурању буџета за организацију избора имало је утицај на реализацију 

активности јер су за провођење одређених изборних активности потребна 

финансијска средства до расписивања избора или одмах након расписивања избора 

која укључују: средства за штампање образаца cca  3.000 КМ; средства за 

информативну кампању cca 10.000 КМ; средства за штампање привремених бирачких 

спискова cca 20.000 КМ; средства за штампање и слање ПРП-2 образаца 115.000 КМ; 

средства за информатичко-комуникацијску подршку око 180.000 КМ; средства за 

упошљавање додатног особља (23 особе на одређено вријеме и  57 особа по уговору 

о дјелу) те средства за изнајмљивање опреме.  Наведена средства обезбијеђена су тек 

у аугуст 2020. године, док је један мањи дио обезбијеђен прерасподјелом средстaва. 

Да би се организовао рад и испоштовали сви рокови утврђени Изборним законом БиХ 

непходно је било обезиједити и додатно особље које би радило на пријему и обради 

пријава, имејлова и других активности везаних за упис бирача изван БиХ (cca 70-

90.000 пријава, обраду пријава политичких субјеката и потписа подршке око 200.000 

потписа подршке), а што није учињено до септембра 2020. године. Поред ангажмана 

додатног особља за провођење наведених активности нису били обезбјеђени рачунари 

и простор у којем ће се вршити обрада података. Надаље, недостатак особља 

информатичко-технолошке струке као и немогућност ангажовања вањских сарадника 

ИКТ струке угрожавали су информатичко-технолошку подршку активностима 

Централне изборне комисије БиХ. Упослени у Секретаријату Централне изборне 

комисије БиХ су уложили изузетан напор радећи прековремено, радом у дане викенда 

те обављајући додатне послове како би се превазишли наведени проблеми.  

 

9. На Одлуку о одгађању Локалних избора Уставном суду Босне и Херцеговине 

поднесен је захтјев за оцјену уставности који је одбачен као недопуштен јер је 

поднесен од стране неовлаштеног покретача спорова пред Уставним судом БиХ и из 

разлога што је у питању акт ниже правне снаге од закона за који постоји судска 

заштита пред редовним судом. 

 

10. Локални избори су расписани за: 64 општинска вијећа у Федерацији Босне и 

Херцеговине, 56 скупштина општина у Републици Српској, 120 начелника општина у 

Босни и Херцеговини, 14 градских вијећа у Федерацији Босне и Херцеговине, 7 

скупштина градова у Републици Српској, 22 градоначелника у Босни и Херцеговини 

и Скупштину Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Загарантована мјеста за 

припаднике националних мањина предвиђена су за 23 вијећника/одборника у 21 

општини.  

 

11. Први пут на Локалним изборима у БиХ, градоначелник Града Источно Сарајево се 

бирао непосредно у складу са Законом о Граду Источно Сарајево4 и Законом о измјени 

Изборног закона Републике Српске5. 

 

12. У тренутку расписивања Локалних избора 2020. године у Босни и Херцеговини, 

избори за вијећнике у Градском вијећу Града Мостара нису били расписани јер није 

                                                 
4 Службени гласник Републике Српске број 18/20 
5 Ibid. 
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било законских услова за расписивање и одржавање избора. Ти услови су се стекли 

након што су оба дома Парламентарне скупштине БиХ у јулу 2020. године усвојила 

Закон о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине6 након чега је Централна 

изборна комисија БиХ дана, 23. 07. 2020. године на 40. сједници донијела одлуку о 

расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године у Граду Мостару према 

којој су избори у Граду Мостару одржани 20. 12. 2020. године. 

 

13. У току припрема за Локалне изборе 2020. године Централна изборна комисија БиХ 

сусретала се и с проблемима као што су: неажурирање података о лицима који имају 

статус расељених чиме је отежано идентификовање ових особа у Централном 

бирачком списку како би оне могле остварити своја права утврђена чланом 20.8 

Изборног закона БиХ. Посебан изазов представљало је енормно повећање броја 

пријава за гласање изван БиХ (153.247) што је за око 50% више у односу на број 

пријава на Општим изборима 2018. године. У процесу провјере свих приспјелих 

пријава идентификовано је више врста злоупотреба изборног процеса као што су: 

више пријава за једно лице, пријаве поднесене за умрле особе, неовлаштених пријава 

поднесених за друго лице, те више пријава на једној адреси. С тим у вези надлежним 

тужилаштвима је 31.10. 2020. године достављено 1.150 до тада приспјелих изјава 

особа о злоупотреби бирачког права за гласање изван Босне и Херцеговине те имена 

4.754 особа које су пријављене на адресама за доставу гласачког материјала на којима 

је пријављено 6 и више особа. Након обраде свих пристиглих поднесака/изјава у 

Главни центар за бројање је достављено укупно 1.913 имена особа које су доставиле 

поднесак / изјаву о неовлаштеној пререгистрацији за гласање изван Босне и 

Херцеговине.   

 

По први пут, а уважавајући препоруке из Завршног извјештаја посматрачке мисије 

ОЕБС /ОДИХР из 2018. године на веб страници www.izbori.ba објављен је Извод из 

Централног бирачког списка за гласање изван БиХ водећи рачуна о одредбама Закона 

о заштити личних података БиХ, након чега је у року остављеном за жалбе 

запримљено више од 3.500 поднесака. Дана, 09. 10. 2020. године, запримљено је 

рјешење Агенције за заштиту личних података у БиХ7 којим се Централној изборној 

комисији БиХ забрањује да на својој веб страници објављује личне податке бирача 

уписаних у Извод из Централног бирачког списка за гласање изван БиХ, те налаже 

уклањање наведених података са интернет странице. У складу са чланом 3.1 став (2) 

и (3) Изборног закона БиХ, Централни бирачки списак и изводи из Централног 

бирачког списка су јавни, а право увида у Централни бирачки списак се остварује у 

складу са Изборним законом БиХ и у  периоду од 18. јула до 17. аугуста 2020. године. 

С циљем осигурања тачности Централног бирачког списка вршено је излагање 

привремених бирачких спискова за гласање у БиХ и исте су општинске/градске 

изборне комисије излагале на интернет страницама и огласним плочама 

општине/града те на друге погодне начине. Привремени бирачки спискови који су 

тада изложени и објављени нису садржавали ништа мање података о бирачу. 

Централна изборна комисија БиХ је поступила у складу са наведеним рјешењем 

Агенције за заштиту личних података БиХ, али је и искористила своје право и у 

законском року, дана 19. 10. 2020. године, уложила тужбу против наведеног рјешења 

односно покренула управни спор код Суда Босне и Херцеговине.8 Надаље, извод из 

Централног бирачког списка за гласање изван земље за Локалне изборе у Граду 

Мостару такође је објављен на веб страници www.izbori.ba  али је тада изостала било 

каква реакција. 

 

                                                 
6 „Службени гласник БиХ“ број 41/20.  
7 Број: UPI 03-1-37-5-244-3/20EM od 08.10.2020. године 
8 Акт ЦИК БиХ број 05-1-07-2-1094-2/20 od 19.10.2020. године 

http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
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14. На иницијативу Централне изборне комисије БиХ од 25. 09. 2020. године9 за 

доношење одлуке у циљу спрјечавања злоупотреба бирачког права Високи судски и 

тужилачки савјет БиХ је 30. 09. 2020. године усвојио Закључак којим се скреће пажња 

свим тужилаштвима у БиХ да се предмети који се односе на злоупотребу бирачког 

права, фалсификовање резултата избора и гласања, утврђивање тачних резултата, те 

осталих предмета, који могу имати знатног утицаја на интегритет изборног процеса 

дефинишу као приоритет у раду ових институција прије, у току и одређеном времену 

након избора, до објаве коначних резултата избора. У циљу размјене информација, 

договора око даљег поступања у кривичним предметима који се односе на 

злоупотребе у изборном процесу успостављена је сарадња са тужилаштвима у БиХ и 

постигнут је општи консензус о провођењу Закључака Високог судског и тужилачког 

савјета.  

 

15. Неке од новина у изборном процесу 2020. године укључивале су надоградњу 

Јединственог изборног информационог система (ЈИИС БиХ) у сљедећим сегментима: 

Модул за имплементацију изборне трке за Градоначелника Града Источно Сарајево, 

Модул за изборе у Граду Мостару, Модул за онлајн унос изјава о имовинском стању 

и Модул за вођење евиденције о приговорима и жалбама. За потребе изборне 

администрације и изборних актера припремљен је Водич за изборну администрацију 

у вези са активностима током изборног дана у условима изазваним пандемијом вируса 

КОВИД-19 и публикација „Улога друштвених медија у изборном процесу“- 

Смјернице за изборне актере. За обуку потенцијалних чланова бирачких одбора и 

свих особа заинтересованих за изборни процес развијен је онлајн курс е-Обуке „Обука 

за рад у бирачком одбору“.  

У циљу упознавања бирача са изборним процедурама поред уобичајених едукативно-

информативних садржаја припремљено је 6 кратких видео исјечака за ТВ 

дистрибуцију, интернетску и дистрибуцију на Инстаграму намијењених младим 

бирачима; два постера „Млади бирачи“ за изборне јединице, постери за бирачка 

мјеста (како гласати, злоупотреба бирачког права и КОВИД-19). Информативна и 

едукацијска кампања се фокусирала на пријаву бирача за гласање изван Босне и 

Херцеговине, кампању „Како гласати“, „Помоћ другог лица“, док се мотивацијска 

кампања фокусирала на анимирање бирача да изађу на бирачка мјеста, мотивисање 

младих бирача те гласање у условима пандемије КОВИД-19. Израђен је и ТВ спот у 

којем су обрађене изборне преваре и исти је емитован на свим јавним ТВ станицама.  

Због отежаног одвијања поштанског саобраћаја из одређеног броја земаља узроковног 

пандемијом КОВИД-19, рок за доставу пошиљки из иностранства за бираче који 

гласају путем поште продужен је на 10 дана од дана избора, а накнадно је омогућено 

да ова категорија бирача своје бирачке комплете достави у дипломатско-конзуларна 

представништва Босне и Херцеговине у иностранству како би исти били достављени 

путем дипломатске поште. У циљу повећања транспарентности свога рада и 

олакшавања комуникације са бирачима, изборним актерима и јавношћу, Централна 

изборна комисија БиХ је омогућила праћење својих сједница путем преноса уживо на 

Jутјуб (Youtube) каналу и отворила Tвитер и Инстаграм налог.      

 

16. На дан одржавања Локалних избора 2020. године (15.11.2020.) укупан број бирача на 

Изводу из Централног бирачког списка је био 3.283.380 од чега 1.644.549 (50,09%) 

жена и 1.638.831 (49,91%) мушкараца.10 По категоријама 3.141.257 бирача је уписано 

за гласање на редовним бирачким мјестима; 14.059 бирача са статусом расељене особе 

који гласају лично у општини пребивалишта из 1991. године; 7.925 бирача са статусом 

расељене особе који гласају у одсуству; 102.377 бирача који гласају путем поште, 704 

                                                 
9 Акт број 05-1-50-4-943-1/20 
10 Подаци не укључују бираче Града Мостара. 
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бирача који гласају у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ и 17.058 

бирача је уписано да гласа путем редовног мобилног тима.   

 

17. Према подацима од 08. 04. 2020. године на Централном бирачком списку је било 985 

особа које су навршиле или ће до дана одржавања Локалних избора 2020. године 

навршити 100 година, а број умрлих особа означених ознаком “*” се смањио са 1.016 

на 578 особа што је резултат залагања Централне изборне комисије БиХ.  

 

18. На Локалним изборима 2020. године (15. 11. 2020.) учествовала су 543 политичка 

субјекта: 129 политичких странака, 72 коалиције, 262 независна кандидата, 9 листа 

независних кандидата и 71 независни кандидат за националне мањине.  

 

19. Овјерено је укупно 30.809 кандидата (12.832 жене или 41,65% и 17.977 мушкарца или 

58,35%), од чега 425 кандидата за начелника/градоначелника и 30.384 кандидата за 

општинско вијеће/ скупштину општине/ градско вијеће/скупштину града/ Скупштину 

Брчко дистрикта БиХ (ОВ/СО/ГВ/СГ/СБДБиХ) од чега 197 кандидата представника 

националних мањина. 

Полна структура овјерених кандидата је сљедећа: за начелника/градоначелника 

овјерено је 29 жена и 396 мушкараца; за ОВ/СО/ГВ/СГ/СБДБиХ је овјерено 12.803 

жене од чега 40 припадница националних мањина и 17.581 мушкарац од чега 157 

представника националних мањина. 

 

20. У девет основних изборних јединица: Домаљевац-Шамац, Орашје, Теочак, Мркоњић 

Град, Језеро, Олово, Груде, Равно и Усора на гласачком листићу за начелника/ 

градоначелника се налазио само по један овјерени кандидат.  

 

21. За Локалне изборе 2020. године формирано је 5.838  бирачких мјеста (5.394 редовна, 

143 за гласање у одсуству, 144 за гласање лично, 7 бирачких мјеста у дипломатско-

конзуларним представништвима БиХ у иностранству (амбасаде БиХ у Бечу,  Београду 

и Ослу, Генерални конзулати БиХ у Штутгарту, Минхену и Чикагу; Почасни конзулат 

БиХ у Грацу) и 150 за гласање непотврђеним гласачким листићем). Бирачи су гласали 

и путем 388 редовних мобилних тимова и 233 посебна мобилна тима за бираче који 

су позитивни на КОВИД-19 или су у изолоацији.  

 

22. За Локалне изборе 2020. године све изборне комисије су радиле у пуном саставу. Од 

укупно 561 члана, 289 (51,52%) су мушкарци, а 272 жене (48,48%) чиме је испоштован 

члан 2.14 став (1) Изборног закона БиХ. 

 

23. На Локалним изборима 2020. године одржаним 15. 11. 2020. године гласало је 

1.649.791 бирач или  50,25 %.   

 

24. У области сигурности изборног процеса Централна изборна комисија БиХ је 

правовремено обавијестила сва релевантна министарства унутрашњих послова и 

сигурносне агенције да је расписала Локалне изборе 2020. године након чега је 

Министарство сигурности БиХ донијело Одлуку о именовању Радне групе за праћење 

реализације задатака из надлежности институција и полицијских тијела БиХ везаних 

за провођење Локалних избора 2020. године у Босни и Херцеговини. На основу 

предметне одлуке предсједавајући радне групе је донио Одлуку о формирању 

Оперативног штаба акције ''Локални избори 2020'', а чији задатак је да подузме све 

потребне мјере и радње у циљу правилног и законитог извршавања послова и задатака 

на обезбјеђењу Локалних избора, који ће се одржати у мјесецу новембру 2020. године 

на подручју БиХ. До 24:00 сата на дан одржавања избора, Оперативни штаб акције 

„Локални избори 2020“ са сједиштем у Дирекцији за координацију полицијских 
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тијела БиХ запримио је укупно 117 пријава о инцидентима који се могу довести у везу 

са  нарушавањем гласања на бирачким мјестима, и то: 52 у Федерацији БиХ, 32 у 

Републици Српској и 33 у Брчко дистрикту БиХ. Од укупно пријављених инцидената 

26 је квалификовано као нарушавање јавног реда и мира, 10 као кривична дјела која 

се доводе у везу са нарушавањем изборног процеса, а остало су инциденти који још 

увијек нису правно квалификовани. 

 

25. Изборни процес у 2020. години је посматрало 4.390 посматрача акредитованих од 

стране Централне изборне комисије БиХ од чега: 126 посматрача испред 22 политичка 

субјеката,  4.115 посматрача испред 29 удружења и 149 међународних посматрача 

испред 24 међународне организације.  

 

26. Општа оцјена посматрача Коалиције “Под лупом” је да је “Изборни дан(и) (15. 11. и 

20. 12. 2020. године) на највећем броју бирачких мјеста протекао у складу са 

Изборним законом БиХ и проведбеним актима, уз неправилности које се, углавном, 

већ традиционално понављају из изборног циклуса у изборни циклус, а уз мања 

одступања у припреми и организацији избора, а изборна администрација на локалном 

нивоу углавном је адекватно извршила припреме за одржавање избора.11  

 

27. Главни центар за бројање је био смјештен у објекту “ЗОИ 84“ д.о.о. ОЦ “Зетра“ у 

Сарајеву и у његовом раду, осим запосленика Секретаријата Централне изборне 

комисије БиХ, учествовало је 400 вањских сарадника распоређених у три смјене. Иако 

су пандемија КОВИД-19 и епидемиолошка ограничења представљала отежавајуће 

околности за организацију и рад Главног центра за бројање, уз сурадњу са Кризним 

штабом Кантона Сарајево, успјешно је организовано неометано одвијања радног 

процеса уз поштовање свих епидемиолошких мјера.  

 

28. У Главном центру за бројање пребројано је укупно 167.047 гласачких листића за ниво 

начелник/градоначелник и ОВ/СО/ГВ/СГ/СД сљедећих категорија: 105.800 гласачких 

листића бирача за гласање путем поште, 903 гласачка листића бирача који су гласали 

у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ, 6.356 гласачких листића бирача 

који су гласали у одсуству, 43.842 гласачка листића бирача који су гласали путем 

мобилног тима укључујући посебне мобилне тимове бирача који су били позитивни 

на КОВИД-19 или у изолацији и 10.146 гласачких листића бирача који су гласали 

непотврђеним гласачким листићем.    

 

29. У Главном центру за бројање, вршено је поновно бројање за 238 бирачких мјеста 

односно 44 основне изборне јединице на Локалним изборима одржаним 15. 11. 2020 

године (32 бирачка мјеста због утврђених неправилности приликом обједињавања 

изборних резултата, а прије доношења Одлуке о утврђивању и објављивању резултата 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године; за 5 бирачких мјеста је вршено 

утврђивање броја потписа на изводу из Централног бирачког списка, док је након 

доношења Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни 

и Херцеговини 2020. године према одлукама вршено поновно бројање за 201 бирачко 

мјесто). У Главном центру за бројање је извршено и поновно бројање за 60 бирачких 

мјеста на Локалним изборима у Граду Мостару одржаним 20. 12. 2020. године. 

 

30. Због прекида изборног процеса прије законом утврђеног времена усљед чега није 

завршен изборни процес на дан одржавања избора 15. 11. 2020. године Централна 

                                                 
11 Коалиција „Под лупом“, Локални избори у Босни и Херцеговини, Финални извјештај о грађанском 

нестраначком посматрању локалних избора, март 2021. стр. 5  
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изборна комисија БиХ је на 86. сједници одржаној 19. 11. 2020. године донијела 

одлуку којом се поништавају избори одржани 15. 11. 2020. године на редовном 

бирачком мјесту 007Б040 у изборној јединици Нови Град за ниво власти начелник 

Општине Нови Град и Скупштину општине Нови Град. Поновни избори на наведеном 

бирачком мјесту су одржани у недјељу, 29. новембра 2020. године.  

Надаље, Централна изборна комисија БиХ је 19. 11. 2020. године усвојила и закључке 

о  покретању поступка утврђивања повреда правила изборног процеса или изборних 

права на бирачким мјестима у основним изборним јединицама Добој и Сребреница, а 

на сједници одржаној 04. 12. 2020. године усвојила је закључке о утврђивању 

законитости рада и појединачне одговорности изборне администрације у Основним 

изборним јединицама Добој и Сребреница. 

 

31. Дана 15. 12. 2020 године Централна изборна комисија БиХ је потврдила резултате 

Локалних избора 2020. године за 64 општинска вијећа у Федерацији БиХ, 56 

скупштина општина у Републици Српској, 120 начелника, 14 градских вијећа у 

Федеацији БиХ, 7 скупштина градова у Републици Српској, 22 градоначелника и 

Скупштину Брчко дистрикта БиХ. Овом одлуком није обухваћена основна изборна 

јединица Зворник за скупштину града, за коју су резултати потврђени допунском 

одлуком, након правоснажности одлуке о утврђивању резултата за Скупштину града 

Зворника, односно окончања жалбеног поступка пред Судом Босне и Херцеговине. 

Резултати избора у основним изборним јединицама Сребреница (за начелника 

Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница) и Добој (за градоначелника 

Града Добоја и Скупштину Града Добоја) нису обухваћени овом одлуком  јер се у том 

тренутку нису стекли законски услови.   

 

32. Након правоснажности Одлуке Суда Босне и Херцеговине, дана 17. 12. 2020. године, 

Централна изборна комисија БиХ је усвојила Допунску Одлуку I о потврђивању и 

објављивању резултата Локалних избора у БиХ 2020. године за Скупштину Града 

Зворника.  

 

33. Због утврђених повреда изборног процеса Централна изборна комисија БиХ је дана 

21. 01. 2021. године донијела Одлуку о поништењу избора одржаних дана 15. 11. 2020. 

године на 89 редовних бирачких мјеста у изборној јединици Добој за ниво 

градоначелника Града Добоја и Скупштину Града Добоја и Одлуку о поништавању 

избора одржаних 15. 11. 2020. године у изборној јединици Сребреница за ниво 

начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница на 28 бирачких 

мјеста. Наведене одлуке Централне изборне комисије БиХ су потврђене од стране 

Суда Босне и Херцеговине. На истој сједници је донесена Одлука о немогућности 

преузимања мандата за начелника Општине Травник ради чињенице смрти, а којом је 

расподијељен мандат правоснажном Одлуком о потврђивању и објави резултата 

Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године („Службени гласник БиХ“ број 

81/20).  

 

34. На Локалним изборима 2020. године одржаним 15. 11. 2020. године за позицију 

начелник/градоначелник 135 мандата (96,5%) су припали мушкарцима, а 5  (3,6%) 

женама. Жене су изабране за начелнице у општинама: Оџак, Дрвар, Источни Дрвар, 

Језеро и  Ново Горажде.  

 

35. У општинска/градска вијећа/ скупштине општина/ градова/ Скупштину Брчко 

дистрикта БиХ укупно је изабрано 3.090 носилаца мандата од чега 2.483 мушкарца 

(80,36%) и 607 жене (19,64%). Од 23 изабрана представника националних мањина 4 

су жене и 19 мушкараца.   
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36. Од укупног броја изабраних носилаца мандата у ОВ/СО/ГВ/СГ/СБДБиХ 1.810 је у 

Федерацији БиХ (1.422 мушкарца и 388 жена); 1.249 у Републици Српској (1.034 

мушкарца и 215 жена) и 31 у Скупштини Брчко дистрикта БиХ (27 мушкараца и 4 

жене).  

 

37. Након проведених Локалних избора 2020. и потврђивања резултата избора, 120 

изабраних званичника одбило је да прихвати освојени мандат, а 45 је накнадно 

поднијело захтјев за утврђивање престанка мандата те је проведен поступак провјере 

сљедећих квалификованих кандидата и донесено 165 управних аката којима је мандат 

додијељен сљедећим квалификованим кандидатима.  

 

38. Дана 20. 12. 2020. године одржани су избори за 35 вијећника у Градско вијеће Града 

Мостара. У градској изборној јединици која обухвата цијело подручје града се бирало 

13 вијећника и у 6 изборних јединица градског подручја преостала 22 вијећника.  

 

39. На изборима за Градско вијеће Града Мостару учествовао је 31 политички субјект: 22 

политичке странке, 4 независна кандидата, 4 коалиције и једна (1) листа независних 

кандидата односно укупно 370 кандидата (209 мушкараца или 56,49% и 161 жена или 

43,51%).  

 

40. На дан избора на Централном бирачком списку за Локалне изборе у Граду Мостару 

је било 100.864 бирача (48.858 мушкараца или 48,44% и 52.006 жена или 51,56%).   

 

41. На локалним изборима за Град Мостар бирачи су гласали на 150 бирачких мјеста и  

путем 9 посебних мобилних тимова за бираче који су позитивни на КОВИД-19 или у 

изолацији. Излазност на Локалним изборима у Граду Мостару је била 55,59%. 

 

42. Централна изборна комисија БиХ је на 12. сједници одржаној 19. 01. 2021. године 

донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. 

године у Граду Мостару. У Градско вијеће Града Мостара изабрано је укупно 35 

вијећника од чега 26 (74,3%) мушкараца  и 9 ( 25,7%) жена.  

 

43. Поновљени избори у изборној јединици Добој за ниво градоначелника Града Добоја 

и Скупштину Града Добоја и у изборној јединици Сребреница за ниво начелника 

Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница одржани су 21. 02. 2021. 

године на основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног бирачког 

списка који су кориштени на поништеним изборима.  

 

44. На гласачком листићу за избор градоначелника Града Добоја налазе се три кандидата 

у име три овјерене политичке странке, а на гласачком листићу за Скупштину Града 

Добоја налазе се кандидати у име 85 овјерених политичких субјеката (34 независна 

кандидата, 4 коалиције и 47 политичких странака). 

 

45. На гласачком листићу за избор начелника општине Сребреница налазе се четири 

кандидата у име четири овјерена политичка субјекта (два независна кандидата, једна 

коалиција и једна политичка странка), док се на гласачком листићу за Скупштину 

општине Сребреница  налазе кандидати 27 политичких субјеката (један независни 

кандидат, четири коалиције и 22 политичке странке). 

 

46. Право гласа на поновљеним изборима на 89 бирачких мјеста у Граду Добоју имало је 

50.615 бирача, а право гласа на 26 редовних бирачких мјеста у Сребреници имала су 

10.002 бирача те 437 бирача на 2 бирачка мјеста у одсуству у Градачцу и Живиницама.  
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47. У име Централне изборне комисије БиХ поновљене изборе у Граду Добоју и општини 

Сребреница надгледало је 130  обучених и цертификованих супервизора.  

 

48. Према обједињеним резултатима Локалних избора одржаних 15. 11. 2020. године, 

локалних избора у Граду Мостару одржаних 20. 12. 2020. године и поновљених избора 

у Граду Добоју и општини Сребреница (21. 02. 2021.) укупно је изабрано 3.319 

званичника  (627 жена и 2.692 мушкарца). Од 142 изабрана начелника/градоначелника 

137 (96,5%) су мушкарци и 5 (3,5% ) су жене. У општинска вијећа/скупштину 

општине/градско вијеће/скупштину града/Скупштину Брчко дистрикта БиХ укупно је 

изабрано 3.177 вијећника/одборника од чега 2.555 (80,42%) мушкарца и 622 (19,58%) 

жене. 

 

49. Према обједињеним подацима на Локалним изборима 2020. године одржаним 15. 11. 

2020. године, поновљеним изборима у Граду Добоју и општини Сребреница (21. 02. 

2021.) и Локалним изборима у Граду Мостару одржаним 20. 12. 2020. године одзив 

бирача је био 50,40%.   

 

50. У периоду изборних активности, учесници изборног процеса подносили су приговоре 

и жалбе који се односе на: одлуке Централне изборне комисије БиХ о расписивању и 

одржавању Локалних избора 2020. године, одлуку од одгађању одржавања Локалних 

избора 2020.године, одлуке о давању/недавању сагласности на именовање чланова 

изборне комисије, одлуке о овјери или одбијању овјере пријаве политичких субјеката, 

одлуку о утврђивању права кориштења назива политичке странке у изборне сврхе, 

одлуке о одбијању овјере кандидатских листи, одлуке о одбијању захтјева за 

повлачење кандидатуре, одлуке о одбијању уписа у извод из Централног бирачког 

списка за гласање изван Босне и Херцеговине, рјешење о одређивању локација 

бирачких мјеста за Локалне изборе 2020. године, поступак именовања чланова 

бирачких одбора за Локалне изборе 2020. године, повреде члана 16.14 став (3) 

Изборног закона БиХ, повреде изборног права у периоду изборне кампање 

политичких субјеката, кршење изборне тишине, повреде бирачког права на дан 

избора, поврат  уплаћених средстава на име таксе за учешће на Локалним изборима 

2020. године, захтјеве изборних комисија за отварање врећа са гласачким 

материјалом, поновно бројање гласачких листића, одлуку о потврђивању и 

објављивању резултата Локалних избора 2020. године, Одлуку о одбијању уписа у 

извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине на 

изборима за Град Мостар, повреде бирачког права на дан избора у Граду Мостару, 

захтјеве Градске изборне комисије Мостар за отварање врећа, поступке у рјешавању 

захтјева за поновно бројање гласачких листића на изборима у Граду Мостару, Одлуку 

о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године у Граду 

Мостару, одлуку о поништењу избора у основној изборној јединици Добој, приговори 

на акредитовање посматрача у Граду Добоју, Захтјеви Градске изборне комисије 

Добоја за отварање врећа са гласачким материјалом, захтјева за поновно бројање 

гласачких листића на поновљеним изборима у Граду Добоју, одлуку о поништењу 

избора у основној изборној јединици Сребреница.  

 

51. У свим фазама изборног процеса укупно је изјављена 1.541 жалба Апелационом 

одјељењу Суда Босне и Херцеговине, од којих је Суд Босне и Херцеговине  1.528 

жалби одбио или одбацио и 13 одлука вратио на поновни поступак, што у проценту 

износи да је 99,16% одлука Централне изборне комисије БиХ потврђено. 

 

52. У 2020. години поднесене су двије апелације Уставном суду Босне и Херцеговине. 

Одлучујући по апелацијама Уставни суд Босне и Херцеговине је једну апелацију 

одбацио као недопуштену док друга још увијек није ријешена. Надаље, Уставном 
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суду Босне и Херцеговине је поднесен и један захтјев за оцјену уставности који је Суд 

одбацио као недопуштен. 

 

53. У буџету институција БиХ за 2020. годину предвиђена средстава за Локалне изборе 

2020. године износе 4.227.000,00 КМ, а укупни трошкови Локалних избора 2020. 

године укључујући локалне изборе у Граду Мостару су износили 3.747.409,03КМ са 

програма посебних намјена док су неке од активности на припреми избора 2020. 

године финансиране из непосредне потрошње као и донација ОЕБС БиХ. Из донације 

Савјета Европе – Предизборни програм помоћи за Локалне изборе 2020. године у 

Босни и Херцеговини утрошено је 90.676,26 КМ (46.362,04 Евра), а наведена средства 

су искориштена за израду и штампање Приручника за рад бирачких одбора – Локални 

избори 2020, Приручника за изборне посматраче – Локални избори 2020, Водич за 

изборну администрацију у вези са активностима током изборног дана под условима 

изазваним пандемијом вируса КОВИД-19, “Улога друштвених медија у изборном 

процесу“ – Смјернице за изборне актере те припрему и провођење  Едукативне  и 

изборне кампање – млади гласачи. 

 

54. У марту 2021. године окончан је процес провођења посредних избора за 28 вијећника 

у Градско вијеће Града Сарајева и 31 одборника у Скупштину Града Источног 

Сарајева. Након правоснажности одлука о утврђивању резултата посредних избора и 

додјели мандата из општинских вијећа Стари Град Сарајево, Центар Сарајево, Ново 

Сарајево и Нови Град Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева Централна изборна 

комисија БиХ је на 34. сједници, одржаној 08. 03. 2021. године, донијела Одлуку о 

потврђивању и објављивању резултата посредних избора и додјели мандата за 

Градско вијеће Града Сарајева, а  након правоснажности одлука о утврђивању 

резултата посредних избора и додјели мандата из скупштина општина Источни Стари 

Град, Трново, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Пале и Соколац за Скупштину 

Града Источног Сарајева, на 36. сједници одржаној 15. 03. 2021. године донесена је 

Одлука о потврђивању и објављивању резултата посредних избора и додјели мандата 

за Скупштину Града Источног Сарајева.   

 

55. Закључно са 15. 04. 2021. године издати су налози Министарству финансија и трезора 

БиХ за поврат таксе за учешће на Локалним изборима 2020. године у укупном износу 

од 342.400,00 КМ укључујући поврат таксе политичким субјектима за учешће на 

изборима у Граду Мостару и поврат преплаћеног износа једној политичкој странци у 

износу од 1.000,00 КМ.  

 

56. Политичке странке које су Централној изборној комисији БиХ поднијеле постизборни 

финансијски извјештај исказале су трошкове изборне кампање у износу од 

5.522.686,13 КМ; независни кандидати су пријавили трошкове изборне кампање у 

износу од 61.752,30 КМ док су кандидати са листа независних кандидата трошкове 

изборне кампање пријавили у износу од 3.850,00 КМ. 

 

57. Централној изборној комисији БиХ постизборни финансијски извјештај је поднијело 

113 политичких странака, што чини 86,26 % од укупног броја политичких странака 

које су учествовале на изборима. Финансијски извјештај није поднијело 18 

политичких странака. Од укупно 333 независна кандидата који су учествовали на 

изборима, постизборни финансијски извјештај поднијело је 70 кандидата  док 263 

кандидата извјештај нису поднијели. Од укупно 9 листа независних кандидата које су 

учествовале на изборима, постизборни финансијски извјештај су поднијели 

кандидати са 5 листа док са 4 листе кандидати нису поднијели извјештаје. 
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ПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА  

1. Организација рада и припрема Локалних избора 2020. 
године у условима пандемије КОВИД-19 

 

58. Почетком марта 2020. године  (11. 03. 2020.) Свјетска здравствена организација 

прогласила је свјетску пандемију узроковану новим корона вирусом КОВИД-19. Први 

случајеви заразе у Босни и Херцеговини су идентификовани у првим мјесецима 2020. 

године што је имало утицај на све аспекте живота у земљи захтијевајући 

реорганизацију пословних активности, прилагођавање радних простора, пракси и 

политика. 

 

59. Пандемија КОВИД-19 и организација и одржавање избора у вријеме сложене 

епидемиолошке ситуације је један од најозбиљнијих изазова са којим се суочила 

изборна администрација у БиХ. Централна изборна комисија БиХ је у сарадњи са 

надлежним институцијама, кризним штабовима и у сарадњи са донаторским 

организацијама на вријеме донијела све процедуре које регулишу изборни процес у 

условима пандемије како би се заштитило здравље становништва, а истовремено и 

омогућило демократско право да бирачи гласају и буду бирани. 

 

60. Дана 18. 03. 2020. године Централна изборна комисија БиХ је донијела Одлуку о 

поступању Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у циљу осигурања 

заштите живота и здравља запослених због опасности од могуће појаве епидемије 

заразне болести проузроковане корона вирусом (КОВИД-19). Одлука је донесена на 

основу Одлуке Савјета министара БиХ од 17. 03. 2020. године о поступању институција 

Босне и Херцеговине у циљу осигурања заштите живота и здравља запослених због 

опасности од могуће појаве епидемије заразне болести проузроковане корона вирусом 

КОВИД-19.  

 

61. У складу са наведеном одлуком Централна изборна комисија БиХ је у врло кратком 

времену ефикасно организовала рад, а због великог броја особа које ће долазити у 

сједиште Централне изборне комисије БиХ, од Службе за заједничке послове 

затражено је да се осигура тунел за дезинфекцију.  Око 50% службеника је радило у 

сједишту, а осталима је омогућен рад од куће, колегијуми Централне изборне комисије 

БиХ су организовани онлајн готово сваки дан, а сједнице су одржаване редовно 

једанпут седмично. 

 

62. Организација избора, осим максималног ангажмана свих запослених, захтијевала је и 

додатно запошљавање, а било је немогуће организовати рад уз осигурање социјалне 

дистанце. Пријаве бирача за гласање путем поште су већ пристизале, повећавао се број 

упита и захтјева путем имејла те позива упућених службеницима. Уз све редовне 

послове било је готово немогуће обављати активности на припреми Локалних избора 

на вријеме.  

 

63. Дана 16. 04. 2020. године од стране Координацијског тијела Босне и Херцеговине за 

заштиту и спашавање затражено је да у складу са Оквирним законом о заштити и 

спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у БиХ дају 

препоруке за поступање с обзиром на активности везане за спрјечавање ширења 

пандемије КОВИД-19. На овај захтјев достављена је и ургенција дана 23. 04. 2020. 

године. У одговору од 30. 04. 2020. године Координацијско тијело нас је обавијестило 
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да нису надлежни за давање ових препорука, те су наш захтјев доставили Републичком 

штабу за ванредне ситуације Републике Српске, Федералном штабу цивилне заштите 

и Штабу за заштиту и спашавање Брчко дистрикта БиХ. Ургенција је дана 14. 05. 2020. 

упућена и овим институцијама. Активно учешће кризних штабова је било неопходно и 

код давања препорука за организацију догађаја на којима ће бити већи број људи као 

што су изборне кампање. 

 

64. У циљу правовременог дјеловања и осигурања материјално техничких средстава 

потребних за одржавање Локалних избора 2020. године  у условима пандемије КОВИД-

19, како би избори били одржани у контролисаним условима, а у циљу заштите живота 

и здравља свих актера бирачког процеса, дана 27. 07. 2020. године Централна изборна 

комисија БиХ је организовала састанак са представницима Министарства сигурности 

БиХ, Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, Федералног штаба 

цивилне заштите и Штаба за заштиту и спашавање Брчко дистрикта БиХ.  

     
Консултативни састанак са представницима надлежних институција у вези са осигурањем материјално- 

техничких средстава потребних за одржавање Локалних избора 2020. године  у условима пандемије  

КОВИД-19 

 

65. Затражена је информација од БХ Пошта, Пошта Српске и Хрватских пошта Мостар од 

којих смо информисани да је поштански саобраћај знатно отежан и да је према неким 

дестинацијама привремено обустављен поштански саобраћај, те да су цијене 

поштанских услуга драстично повећане. 

 

66. Централна изборна комисија БиХ је припремила Инструкцију о поступању органа за 

провођење избора на изборни дан у условима епидемије КОВИД-19  са шемом 

бирачког мјеста у условима пандемије КОВИД-19 и штампала је „Водич за изборну 

администрацију у вези са активностима током изборног дана под увјетима изазваним 

пандемијом вируса КОВИД-19”. 

 

 
Шема бирачког мјеста у условима пандемије КОВИД -19 
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67. У аугусту и септембру Централна изборна комисија БиХ се обратила начелницима и 

градоначелницама општина и градова у БиХ за осигурањем материјално-техничких 

средстава (МТС)  за потребе заштите и превенције појаве корона вируса за потребе 

провођења Локалних избора 2020. за њихов град/општину. Благовремено осигурање 

средстава за провођење избора и материјално-техничких средстава за потребе заштите 

и превенције појаве корона вируса, а у циљу провођења Локалних избора 2020. године, 

резултат су проактивног и благовременог дјеловања Централне изборне комисије БиХ 

према изборним комисијама и општинама/градовима, као и подузетим мјерама у 

претходном периоду. 
  

68. Надаље, због специфичне организације послова у Главном центру за бројање који је 

био смјештен у Олимпијској дворани Зетра у Сарајеву остварена је сарадња са Кризним 

штабом Кантона Сарајево. Представници Кризног штаба Кантона Сарајево извршили 

су преглед просторија прије почетка рада Главног центра за бројање те констатовали 

да су све препоручене мјере испоштоване од стране управе Главног центра за бројање. 

 

 

2. Иницијативе Централне изборне комисије БиХ на измјенама и 
допунама Изборног закона БиХ 

 
Иницијатива везана за за доношење Закона о допунама Изборног закона БиХ како 

би се омогућило доношење одлуке о одгађању  расписивања и одржавања Локалних 

избора 2020.  године 

 

69. У складу са својим надлежностима прописаним у члану 2.9 тачка 16 Изборног закона 

БиХ Централна изборна комисија БиХ на 14. сједници одржаној 09. 04. 2020. године, 

донијела је Закључак којим се покреће иницијатива за доношење Закона о допунама 

Изборног закона БиХ, како би се омогућило доношење одлуке о одгађању  расписивања 

и одржавања Локалних избора 2020.  године,  с обзиром на епидемиолошку ситуацију 

изазвану пандемијом  вируса КОВИД-19, а  узимајући   у обзир да одредбама Изборног 

закона БиХ није регулисан поступак у случају ванредних околности. 

 

70. Актом број: 05-1-02-2-322-2/20 од 09. 04. 2020. године иницијатива за доношење Закона 

о допунама Изборног закона БиХ достављена је Парламентарној скупштини Босне и 

Херцеговине, с напоменом да је предметна иницијатива припремљена као нацрт Закона 

о допунама Изборног закона Босне и Херцеговине са образложењем, како би се путем 

овлаштених предлагача упутио у законодавну процедуру на усвајање по хитном 

поступку. 

 

71. О покренутој иницијативи за доношење Закона о допунама Изборног закона БиХ, 

актом од 13. 04. 2020. године, обавијештено је Предсједништво Босне и Херцеговине,  

као и Делегација ЕУ/Канцеларија специјалног представника, ОХР, Савјет за провођење 

мира (ПИЦ) и Мисија ОЕБС у Босни и Херцеговини. 

 

Иницијатива везана за разматрање  Приједлога закона о измјенама Изборног 

закона БиХ који се односи на Поглавље 19 - Град Мостар 

 

72. Након најаве 10. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ која је 

била заказана за 07. 7. 2020. године и на којој се као тачка дневног реда налазио и 

Захтјев заступника: Николе Ловриновића, Предрага Кожула, Борјане Кришто, Даријане 

Филиповић, Мије Матановића, Адила Османовића, Сафета Софтића, Алме Чоло, 

Шемсудина Дедића, Халида Гењца, Нермина Мандре, Шемсудина Мехмедовића, 
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Едина Мушића и Дениса Звиздића број: 01-02-1-1263/20 од 26. 6. 2020. године за 

разматрање Приједлога закона о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине по 

хитном поступку, Централна изборна комисија БиХ је актом број: 05-1-50-4-595-1/20 

од 03.7. 2020. године, доставила Парламентарној скупштини БиХ двије сугестије за које 

је сматрала да би са аспекта техничког провођења овог Закона требале бити предмет 

пажње у законодавној процедури. 

 

73. Наиме, у образложењу наведеног Приједлога закона, у дијелу који се односи на разлоге 

за доношење закона, наведено је „да бирачи из Централне зоне Града Мостара своје 

активно и пасивно бирачко право остварују у градском подручју Југозапад или 

градском подручју Стари град, у зависности од припадности мјесним заједницама, 

односно којем од наведених градских подручја гравитирају“. Такође, у образложењу је 

наведено и „да ће ову расподјелу припремити надлежна служба Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине“.  

 

74. Увидом у текст Приједлога закона о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине 

уочено је да наводи уврштени у образложење Приједлога закона нису нигдје наведени 

у тексту Приједлога Закона о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине као 

релевантна законска одредба. Такође, уочено је да у тексту Приједлога закона о 

измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине није нормирано да се Централној 

изборној комисији БиХ дају наведена овлаштења у смислу правног регулисања 

расподјеле темељем које ће бирачи из Централне зоне Града Мостара своје активно и 

пасивно бирачко право остварити у градском подручју Југозапад или градском 

подручју Стари град, у зависности од припадности мјесним заједницама.  

 

75. Истим актом истакнуто је да је одредбом члана 1.14 став (2) Изборног закона Босне и 

Херцеговине прописано да Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 

расписује изборе у складу са овим Законом, обавјештава све надлежне органе на свим 

нивоима власти и јавност о датуму одржавања избора најмање 150 дана прије 

одржавања избора, осим ако одредбама Поглавља 14 овог Закона није другачије 

одређено. Имајући у виду цитирану одредбу Закона, без додатних интервенција у 

Изборном закону БиХ, не би било могуће одржати изборе за Градско вијеће Града 

Мостара у року краћем од 150 дана од дана расписивања избора, ако се то не би 

регулисало Законом о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине, те уколико 

законодавац сматра да би се Локални избори за Градско вијеће Града Мостара требали 

одржати истог дана када и у свим осталим основним изборним јединицама у Босни и 

Херцеговини, онда је неопходна интеревенција у односу на упућени Приједлог закона 

о измјенама Изборног закона БиХ која ће регулисати посебне (скраћене) рокове за 

поједине изборне радње у вези са одржавањем избора за Градско вијеће Града Мостара. 

 

Активности на измјени Закона о измјенама Изборног закона БиХ – Поглавље 
19 – Град Мостар 
 

76. У тренутку расписивања Локалних избора 2020. године у Босни и Херцеговини избори 

за вијећнике у Градском вијећу у Граду Мостару нису били расписани јер није било 

неопходних законских услова за расписивање и одржавање избора.  

 

77. Парламентарна скупштина БиХ је на 10 сједници Представничког дома одржаној 07. 

07. 2020. године и на 9. сједници Дома народа одржаној 08. 07. 2020. године усвојила 

Закон о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине12 чиме су створени услови за 

                                                 
12 “Службени гласник БиХ” број 41/20 
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расписивање и одржавање Локалних избора у Граду Мостару. Наведеним измјенама 

Изборног закона БиХ имплементирана је пресуда Европског суда за људска права број: 

30100/18 од 29. 10. 2019. године у предмету Баралија против Босне и Херцеговине и 

пресуда Уставног суда БиХ број У-9/09 од 26. 10. 2010. године13   и У-9/09 од 12. 01. 

2012. године14. 

 

 

3. Нормативна дјелатност 
 

78. Припрема и усвајање нормативних аката, као континуирани задатак Централне 

изборне комисије БиХ, огледа се у изради подзаконских аката донесених на основу 

закона из надлежности Централне изборне комисије БиХ. Проактивним дјеловањем и 

уз консултације и прибављање експертних мишљење ОЕБС/ОДИХР Централна 

изборна комисија БиХ је настојала да унаприједи подзаконске акте уважавајући 

препоруке посматрачких мисија ОЕБС/ОДИХР за унапређење изборног процеса. 

Попис нормативних аката везаних за припрему и одржавање Локалних избора 2020. 

године које је Централна изборна комисија БиХ усвојила у 2020. години дат је у 

Прилогу 1 овога Извјештаја.  

 
 

4. Објава Локалних избора 2020.  године 
 

 

79. Централна изборна комисија БиХ је дана 07. 05. 2020. године донијела Одлуку о 

расписивању и одржавању Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године15, 

односно 23. 05. 2020. године Одлуку о одгађању одржавања Локалних избора 2020. 

                                                 
13 Наведеном одлуком се дјелимично усваја захтјев Клуба изасланика хрватског народа у Дому народа 

Парлментарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности одредби члана 19.4. Изборног закона 

Босне и Херцеговине («Службени гласник Босне и Херцеговине» 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 и 37/08) и члана 17. Статута Града Мостара («Градски 

службени гласник Града Мостара» број 4/04). Утврђује се да члан 19.4. став 2. Изборног закона Босне и 

Херцеговине и члан 17. став 1. Статута Града Мостара у дијелу у којем гласи: «У сваком градском подручју се 

бирају по три (3) вијећника» нису у складу с чланом 25. Међународног пакта о грађанским и политичким 

правима који је саставни дио Устава Босне и Херцеговине. Утврђује се да одредбе члана 19.2. ст. 1. и 3, те члана 

19.4. ст. 2. до 8. Изборног закона Босне и Херцеговине и члана 17. став 1. Статута Града Мостара у дијелу који 

гласи: «У сваком градском подручју се бирају по три (3) вијећника» нису у складу с чланом II/4. Устава Босне 

и Херцеговине у вези с чланом 25. Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Утврђује се да 

члан 7. ст. 1. и 3, члан 15. став 2, члан 17. став 1. и члан 38. став 1. Статута Града Мостара нису у складу с 

чланом II/4. Устава Босне и Херцеговине у вези с чланом 25.б) Међународног пакта о грађанским и политичким 

правима. Одбија се као неоснован захтјев Клуба изасланика хрватског народа у Дому народа Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности одредби чл. 19.4. ст. 1. и 9. и 19.7. Изборног закона Босне 

и Херцеговине, одредбе члана VI.Ц. став 7.Амандмана ЦИ на Устав Федерације Босне и Херцеговине 

(«Службене новине Федерације Босне и Херцеговине» број 9/04) и одредбе чл. 7. ст. 4 2. и 3, чл. 15. став 1, чл. 

16, 17. ст. 2. и 3, члан 38. ст. 2, 3. и 4, чл. 44. и 45. Статута Града Мостара. Истом одлуком налаже се 

Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине да измијени и допуни неуставне одредбе Изборног закона 

Босне и Херцеговине у складу с овом одлуком у року од шест мјесеци након објављивања ове одлуке у 

«Службеном гласнику Босне и Херцеговине».   
14 Наведеном одлуком утврђује се да Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине није извршила Одлуку 

Уставног суда Босне и Херцеговине број У 9/09 од 26. новембра 2010. године у остављеном року од шест 

мјесеци од дана њеног објављивања у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине". Исто тако, утврђује се да 

одредбе чл. 19.2. ст. 1. и 3. и чл. 19.4. ст. 2. до 8. Изборног закона Босне и Херцеговине («Службени гласник 

Босне и Херцеговине» 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 и 37/08) престају да важе наредног дана од дана објављивања ове одлуке у "Службеном гласнику 

Босне и Херцеговине". 
15 “Службени гласник БиХ” број 25/20 
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године, у складу с којом се Локални избори 2020. године одржавају 15. 11. 2020. 

године16.  

 

80. Централна изборна комисија БиХ је примијенила одредбе члана 14.2 Изборног закона 

БиХ, према којем Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о одгађању избора 

на основу чињеница које указују да изборе није могуће провести у складу са Изборним 

законом БиХ. Истим чланом је прописано да се одгођени избори одржавају најкасније 

30 дана од дана који је одређен за редовне изборе. С обзиром на то да 30. дан пада у 

сриједу 04. 11. 2020. године, а избори у Босни и Херцеговини се, у складу са законом, 

одржавају недјељом, а да се прва недјеља (8. новембар) подудара с вјерским празником 

једног од конститутивних народа у БиХ, избори су помјерени за прву наредну недјељу, 

односно за 15. 11. 2020. године. Из Српске православне епархије, из кабинета 

Митрополита дабробосанског господина Хризостома, потврђено је да је 8. новембра 

вјерски празник. 

 

81. Дана 23. 05. 2020. године донесено је и Упутство о роковима и редослиједу изборних 

активности за Локалне изборе у Босни и Херцеговини 2020. године који ће се одржати 

у недјељу 15. новембра 2020. године17. Један од фактора који је утицао да Централна 

изборна комисија БиХ усвоји предметно Упутство је било ублажавање 

епидемиолошких мјера које су биле уведене због пандемије КОВИД-1918 док је други 

одлучујући фактор био чињеница да је била утврђена законска могућност оглашавања 

јавних набавки у ситуацији када финансијска средства још нису осигурана, али је 

изгледно да ће бити осигурана.  
 

82. Централна изборна комисија БиХ је, након усвајања Закона о измјенама Изборног 

закона БиХ које се односе на поглавље 19 - Град Мостар, дана 23. 07. 2020. године 

донијела Одлуку о расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године у Граду 

Мостару, према којој се избори у Мостару одржавају 20. 12. 2020. године19. На истој 

сједници усвојено је и Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за 

Локалне изборе 2020. године у Граду Мостару који ће се одржати у недјељу 20. 

децембра 2020. године20. 

 

 

5. Активности уписа бирача у Централни бирачки списак за Локалне 
изборе 2020. године 

   Ажурирање Централног бирачког списка 
 

83. Поступак вођења и уписа бирача у Централни бирачки списак прописан је поглављем 

3. Изборног закона БиХ - Бирачки списак, те Правилником о вођењу Централног 

бирачког списка. Централни бирачки списак је евиденција о држављанима БиХ који 

имају бирачко право у складу с 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 

                                                 
16 “Службени гласник БиХ” број 29/20 
17 Ibid. 
18 Када су расписани избори 07. 05. 2020. године на снази су била ограничења слободе кретања лицима старијим 

од 65 година која су  укинута у Републици Српској 14. маја, а у Федерацији БиХ 15. маја и надлежни органи 

континуирано су ублажавали мјере донесене ради спречавања ширења заразе КОВИД-19. 
19 “Службени гласник БиХ” број 46/20 
20 Ibid. 
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самоуправе у складу са законом.  Централни бирачки списак је јединствен, сталан и 

редовно се ажурира. 

 

84. У 2020. години су настављене активности везане за јачање интегритета Централног 

бирачког списка које су покренуте у 2019. години, те је утврђено да се одређени број 

умрлих особа, које су у складу с чланом 23. Правилника о употреби и изради извода из 

Централног бирачког списка21 означене ознаком „*“ још увијек налази у евиденцији 

Централног бирачког списка. 

 

85. С тим у вези, Централна изборна комисија БиХ је 02. 12. 2019. године 

општинским/градским изборним комисијама и центрима за бирачки списак упутила 

податке за 1.016 особа, које су означене ознаком „* “, за које је потребно, у сарадњи с 

матичним уредима, извршити поновну провјеру њиховог статуса и расположиве 

документације, у циљу ажурирања података Централног бирачког списка и провјеру да 

ли су са евиденције избрисане умрле особе. 

 

86. Увидом и провјером у пресјек Централног бирачког списка од 02. 03. 2020. године, који 

је достављен од стране Агенције за идентификационе документе, евиденцију и 

размјену података Босне и Херцеговине (ИДДЕЕА), утврђено је да се број умрлих 

особа које су навршиле или ће до дана Локалних избора 2020. године навршити 100 

или више година од 1.289 особа смањио за 274 особе, те се сада на списку налази још 

1.015 особа. Број умрлих особа означених ознаком „* “ остао је као и раније, 1.016 особа. 

 

87. Наведени подаци достављени су општинским/градским изборним комисијама 

(ОИК/ГИК) у табеларној форми као и подаци за 1.289 особа са пребивалиштем на 

подручју основне изборне јединице које су навршиле или ће до дана Локалних избора 

2020. године навршити 100 или више година, како би се извршила релеватна провјера 

и за ову категорију бирача. 

 

88. Поновним увидом и провјером у пресјек Централног бирачког списка од 08. 04. 2020. 

године, који је достављен од стране ИДДЕЕА-е, утврђено је да се број умрлих особа 

које су навршиле или ће до дана Локалних избора 2020. године навршити 100 или више 

година од 1.289 особа смањио за 304 особе, те се сада на списку налази још 985 особа. 

Број умрлих особа означених ознаком „* “ од 1.016 особа се смањио за 438 особа и сада 

се на списку налази још 578 особа. 

 

89. У оквиру активности везаних за ажурирање Централног бирачког списка увидом и 

провјером евиденције Централног бирачког списка на дан 20. 02. 2020. године, 

утврђено је да се у евиденцији Централног бирачког списка налази 89 особа (56 особа из 

21 општине у Републици Српској и 33 особе из 29 општина у Федерацији БиХ) које имају 

исте податке: датум рођења, презиме, име, име родитеља, мјесто рођења, адресу 

пребивалишта, општину пребивалишта, али различит јединствени матични број (ЈМБ).  

 
90. У вези са напријед наведеним дана 25. 02. 2020. године достављен је акт ИДДЕЕА-и да 

предузме одговарајуће мјере и радње ради отклањања неправилности у циљу 

успостављања тачности и ажурности Централног бирачког списка који се односи 

на ажурирање података 89 особа које имају идентичне податке (датум рођења, презиме, 

име, име родитеља, мјесто рођења, адресу пребивалишта, општину пребивалишта), али 

различит јединствени матични број (ЈМБ), а дана 31. 03. 2020. године упућен је захтјев 

свим министарствима унутрашњих послова (МУП) у Федерацији БиХ и Републици 

                                                 
21 „Службени гласник БиХ“ број 29/18 
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Српској за ажурирање података особа које имају идентичне податке са пребивалиштем 

на подручију Федерације БиХ односно Републике Српске. 
 

91. Централна изборна комисија БиХ је у периоду излагања Привремених бирачких 

спискова (18. 07. до 17. 08. 2020. године) обавијестила јавност да је у току активност 

излагања наведених извода са стањем на дан расписивања Локалних избора 2020. 

године (06. 05. 2020. у 24:00h) у изборним комисијама и центрима за бирачки списак 

(односно другим погодним мјестима утврђеним планом излагања Привременог 

бирачког списка – мјесна заједница, интернет–страница, огласна плоча општине/града 

итд.), а како би могли провјерити и извршити исправку или допуну својих података код 

надлежног органа. Такође, упућен је позив свима који имају информацију да се на 

изводима из привременог бирачког списка налазе имена особа које су преминуле, да о 

овим сазнањима одмах обавијесте надлежни матични уред и центар за бирачки списак, 

а како би се покренуле процедуре брисања ових имена са бирачких спискова који ће се 

користити за проведбу Локалних избора 2020. године. 

 

92. Поред наведеног, Централна изборна комисија БиХ је у периоду излагања 

Привремених бирачких спискова, проактивним дјеловањем израдила и на својој wеб 

страници објавила детаљан Водич за пријаву података о умрлим особама у подацима 

Привременог/Централног бирачког списка, са појашњењем разлога из којих се подаци 

евентуално налазе у евиденцији и упутствима о даљем поступању. Обавјештење о 

наведеном и упутство о поступању по запримљеним пријавама су достављене и свим 

центрима за бирачки списак и матичним уредима, као и позив матичним уредима да 

центрима за бирачки списак доставе списак са подацима о свим умрлим особама 

уписаним у матичну књигу умрлих за период од успостављања Система заштите 

идентитета грађана (ЦИПС уреда)22 до периода у којем су центри започели редовну 

провјеру и контролу поступка уклањања података о умрлим особама из евиденције 

Централног бирачког списка. Иако је овај поступак већ проведен у већини 

општина/градова, значајан број општина/градова је вршио провјеру умрлих особа са 

пребивалиштем у својој општини/граду, због чега је одређени број особа које су 

преминуле у другој општини/граду и даље у евиденцији Централног бирачког списка. 

Ово се нарочито односи на веће градове, у којима је највећи број грађана уписан у 

матичну књигу умрлих. 

 

93. Централна изборна комисија БиХ је још једном, 11. 09. 2020. године позвала изборне 

комисије и центре за бирачки списак да интензивирају своје активности у сарадњи са 

матичним уредима на уклањању података о умрлим особама из евиденције Централног 

бирачког списка, имајући у виду да предстоји закључивање Централног бирачког 

списка за Локалне изборе 2020. године (01. 10. односно 05. 11. за Град Мостар). 

 

94. Пресјек стања и закључивање Централног бирачког списка за потребе провођења 

Локалних избора 2020. године, на основу члана 3.6 став (2) тачка е) и став (6) Изборног 

закона БиХ, као и у складу са наведеним Упутством о роковима и редослиједу изборних 

активности, извршен је дана 01. 10. 2021. године, те је Одлука о утврђивању и 

закључивању Централног бирачког списка са стањем на дан 01. 10. 2020. године у 24.00 

сата објављена на веб страници Централне изборне комисије БиХ.  

 

95. Надаље, Одлуком о измјени претходне одлуке број: 06-1-07-2-1075-1/20, која је 

усвојена 05. 11. 2020. године утврђено је да је укупан број бирача за Локалне изборе 

2020. године 3.283.380, а имајући у виду поступања по благовременим и основаним 

                                                 
22 Citizen Identity Protection System 
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жалбама на одлуке о упису, односно одбијању уписа бирача у извод из Централног 

бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине. 

 

96. Наведени подаци кориштени су за израду Извода из Централног бирачког списка по 

бирачким мјестима који су се користили на дан одржавања Локалних избора 15. 11. 

2020. године. 

 

         Табела 1. Бирачи уписани у Централни бирачки списак  по категоријама 

 

 Р/Б Категорија    Број 

бирач

а 1. 
Бирачи који своје бирачко право остварују на редовним 

бирачким мјестима (редовни бирачи) 

3.141.257 

2. 
Бирачи који гласају лично у општини пребивалишта из 

1991. године 

14.059 

3. 
Бирачи који гласају у одсуству из општине у којој имају 

боравиште 

7.925 

4. Бирачи регистровани за гласање путем поште 102.377 

5. 
Бирачи који гласају у дипломатско-конзуларним 

представништвима БиХ у иностранству (ДКП БиХ) 

704 

6. Бирачи који гласају путем мобилног тима 17.058 

7. УКУПНО 3.283.380 

 

Детаљан преглед броја бирача уписаних у Централни бирачки списак према Основној изборној   

јединици (ОИЈ) се налази у Прилогу 2 овог Извјештаја.  

  

97. Од укупно 3.283.380 бирача уписаних у Централни бирачки списак, на Локалним 

изборима одржаним 15. 11. 2020. године гласало је 1.649.791 бирача или 50,25%.  

 
 

             Табела 2. Број бирача уписаних у Централни бирачки списак на дан Локалних избора 15. 11. 

2020. године са одзивом 

 
 

 Регистровано Гласало Одзив 

Федерација Босне и Херцеговине  1.961.029 935.361 47,70% 

Република Српска  1.235.482 674.415 54,59% 

Брчко дистрикт БиХ 86.869 40.015 46,06% 

УКУПНО 3.283.380 1.649.791 50,25% 

 

98. Највећи одзив бирача у односу на број уписаних бирача забиљежен је у општини 

Трново (ФБиХ) у којој је од укупно уписаних 2.696 бирача на изборе изашло 2.322 

бирача или 86,13%, док је најмањи одзив бирача у односу на број уписаних забиљежен 

у општини Усора у којој је од укупно уписаних 5.920 бирача на изборе изашло 1.461 

бирач или 24,68%. 
 

Централни бирачки списак за Локалне изборе 2020. у Граду Мостару 
 
99. Одлуком о расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године у Граду Мостару 

утврђено је да је број бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе са стањем 

на дан 22. 07. 2020. године (односно на дан прије расписивања Локалних избора 2020. 

године, у складу с чланом 4.2 Изборног закона БиХ) 100.457 бирача.  
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100. Одлуком о закључивању и потврђивању Централног бирачког списка за Локалне 

изборе 2020. године у Граду Мостару и објављивању броја бирача за градску изборну 

јединицу и изборне јединице градског подручја од 11. 11. 2020. године утврђено је да 

је укупан број бирача за Град Мостар 100.864 (48.858 мушкараца или 48,44% и 52.006 

жена или 51,56%) односно по категоријама бирача: 

 
           Табела 3. Бирачи уписани у Централни бирачки списак за Град Мостар по категоријама  

 

Град Мостар 
Редовни Одсуство Лично Пошта Укупно 

96.797 48 34 3.985 100.864 

 

 

101. На Локалним изборима у Граду Мостару 20. 12. 2020. године, од укупно 100.864 

бирача, гласало је 56.084 бирача или 55,59%. 
 

Упис бирача у Централни бирачки списак који своје бирачко право остварују на 
редовним бирачким мјестима (редовни бирачи) 

 

102. Упис бирача који гласају на редовном бирачком мјесту врши се системом „пасивне 

регистрације“, односно све особе које се налазе у Цивилном регистру аутоматски су 

уписују у Централни бирачки списак. На основу одредби члана 3.5 Изборног закона 

БиХ, надлежни орган који води регистар грађана доставља податаке за ажурирање 

Централног бирачког списка у складу са Законом о централној евиденцији и размјени 

података. 

 

103. За потребе преузимања података у оквиру пројекта „Пасивна регистрација бирача у 

БиХ“ развијен је апликативни дио софтвера, чија је основна сврха да олакша поступак 

преноса података, одређивање бирачких мјеста и израду извода из коначног бирачког 

списка.  

 

104. У оквиру унапређења софтвера за ажуриање и размјену података за потребе израде 

Централног бирачког списка у току 2020. године покренуте су активности на доради 

наведеног софтвера. 

 

105. За потребе провођења Локалних избора 2020. године извршено је ажурирање података 

Централног бирачког списка у четири (4) термина:  

 

Први пресјек утврђен је на дан расписивања избора 06. 05. 2020. године и кориштен 

је за израду привремених извода из Централног бирачког списка; 

 

Други пресјек утврђен је на дан 01. 09. 2020. године и кориштен је у сврху одређивања 

бирачких мјеста и прављења спецификација за штампање гласачких листића; 

 

Трећи пресјек утврђен је на дан 01. 10. 2020. године и кориштен је за израду Извода 

из коначног бирачког списка који је дистрибуисан на бирачка мјеста у Босни и 

Херцеговини; 

 

Четврти пресјек направљен је на дан 15. 11. 2020. године у 24.00 сата, односно на дан 

избора, с циљем утврђивања бирачког права гласача који су гласали непотврђеним 

гласачким листићима. 
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106. Број бирача у Босни и Херцеговини уписаних у Централни бирачки списак за Локалне 

изборе 2020. године, са стањем на дан 06. 05. 2020. године у 24.00 сата (Дан 

расписивања Локалних избора 2020. године) је 3.374.364. У укупни број бирача 

укључено је 100.474 бирача из Мостара сходно члану 3. Одлуке о расписивању и 

одржавању Локалних избора 2020. године број: 05-1-07-1- 393-1/20 од 07. 05. 2020. 

године. Члан 3. Одлуке о расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године 

гласи: Избори за избор вијећника у Вијеће Града Мостара ће се расписати по стицању 

неопходних услова за расписивање и одржавање избора. 

 
 

Упис избјеглих особа и особа које привремено бораве у иностранству у 
Централни бирачки списак 

 

107. Упис избјеглих особа и особа које привремено бораве у иностранству у Централни 

бирачки списак врши се системом активне регистрације, која подразумијева да су ове 

особе, уколико желе остварити опцију гласања изван БиХ, односно да би се нашле на 

изводу из Централног бирачког списка за гласање изван БиХ, дужне поднијети за сваке 

изборе пријаву Централној изборној комисији БиХ у прописаном року, уз прописану 

документацију. По питању начина гласања изван БиХ, Изборним законом БиХ 

омогућене су опције личног гласања (доласком на одговарајуће бирачко мјесто у 

дипломатско-конзуларном представништву БиХ у иностранству) или путем поште 

(слањем гласачког материјала поштом). 

 

108. У складу са Упутством о роковима и редослиједу изборних активности, рок за доставу 

пријаве за гласање изван БиХ за Локалне изборе 2020. године почео је даном 

објављивања избора (06. 05. 2020. године) и трајао је до 01. 09. 2020. године до 24,00 

сата. Достава пријавног обрасца са пратећом документацијом, Централној изборној 

комисији БиХ могла се вршити путем поште на поштански претинац 450 и 451, путем 

телефакса, електронском поштом или личном доставом у Централну изборну комисију 

БиХ.  

 

109. У сврху доступности пријавног обрасца ПРП1 и ПРП2, као и информисања бирача, 

даном расписивања Локалних избора 2020. године, 06. 05. 2020. године, обрасци 

пријаве са пратећим водичем и обавјештењима постављени су на веб страницу 

www.izbori.ba    

 

110. У периоду од 04. 05. до 01. 09. 2020. године пристигло је укупно 153.247 пријава за 

гласање. О пријавама које су испуњавале или нису испуњавале услове вршено је 

обавјештавање подносилаца пријаве у складу са чланом 28. Правилника о употреби и 

изради извода из Централног бирачког списка. Обавјештавање за пријаве у којима је 

наведен имејл или контакт телефон вршено је путем наведених података, а за пријаве 

гдје није наведена инфомација путем званичне интенет странице Централне изборне 

комисије БиХ. 

 

111. Током овог процеса на имејл prijavapp@izbori.ba примљено је 90.553 поруке, највећи 

број су пријаве, док су 681 упити на које је одговорено. На имејл info@izbori.ba  

примљено  је 2.605 упита, допуна на пријаву и др. Све допуне су благовремено 

испринтане и достављене на обраду. 

 

112. Централна изборна комисија БиХ је примила 1.879 телефонских позива из Босне и 

Херцеговине и иностранства (САД, Шведска, Данска, Њемачка, Србија, Сјеверна 

Македонија, Аустрија и Норвешка, Италија) који су се односили на информације о 

http://www.izbori.ba/
mailto:prijavapp@izbori.ba
mailto:info@izbori.ba
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начину попуњавања и слања пријавних образаца, потребне документе као и провјера 

бирачког права.23  

 

113. Након извршене провјере утвђено је да од укупног броја обрађених пријава (153.247), 

услове за упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван земље 

испуњава 101.771 бирач, док услове не испуњава 27.960 бирача. Од 101.771 бирача који 

испуњавају услове, 808 бирача се опредијелило за гласање у дипломатско-конзуларним 

представништвима Босне и Херцеговине (овај податак укључује бираче за Град 

Мостар којима је касније омогућено гласање путем поште јер за Локалне изборе у 

Граду Мостару није било организовано гласање у ДКП БиХ)).  

 

       Табела 4. Преглед пријава које не испуњавају услове за гласање изван БиХ 
 

Разлог Број 

Малољетна особа 3 

Нечитка пријава 336 

Недостаје адреса изван БиХ 255 

Недостаје доказ о пребивалишту у БиХ 2700 

Недостаје образац 958 

Недостаје валидан доказ о држављанству 122 

Недостаје валидан доказ о идентитету 2567 

Нема бирачко право 103 

Нема право гласа 52 

Нема право гласа - статус особе М 411 

Неодговарајући  доказ о идентитету 3617 

Није идентичан потпис на ПРП1/2 и документу 495 

Није потписан образац 453 

Поднесен захтјев за регистрацију  у БиХ 2 

Више недостатака  2021 

Више пријава за једну особу 7623 

Изјава да је неовлаштено  регистрован поштом 695 

Више особа на једној адреси изван БиХ 4760 

Адресе умрлих особа  787 

 УКУПНО 27.960 

                   М - Особа која је изгубила бирачко право због смрти или на неки други начин 

 

114. У складу са Одлуком о поступању Централне изборне комисије БиХ са циљем 

осигурања тачности, ажурности и интегритета извода из Централног бирачког списка 

за гласање изван Босне и Херцеговине као и спречавања злоупотреба у вези са 

гласањем изван Босне и Херцеговине24, након обраде уложених жалби укупан број 

уписаних бирача за гласање изван Босне и Херцеговине је 102.377 бирача и 704 бирача 

за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у иностранству.25  

                                                 
23 Најчешћа питања упућена путем телефона и имејла односила су се на сљедеће: тип обрасца који треба 

доставити, број особа које могу бити пријављене на истој адреси (углавном питања из Србије и Хрватске), да 

ли са једне имејл адресе може бити упућено више пријава, како требају поступити бирачи којима су недавно 

истекле личне карте БиХ, а нису у могућности да дођу извадити нове документе итд.   
24 Акт број: 05-1-07-2-1231-1/20 од 19.10.2020. година 
25 У складу са одредбама Изборног закона БиХ, пријаве бирача које су пристигле након рока за регистрацију 

се обрађују након избора, те се у исти уписују бирачи који испуњавају услове за упис у Централни бирачки 

списак. 
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115. Одлуком о закључивању и потврђивању Централног бирачког списка за Локалне 

изборе 2020. године у Граду Мостару и објављивању броја бирача за градску изборну 

јединицу и изборне јединице градског подручја од 11. 11. 2020. године, са стањем на 

дан 05. 11. 2020. године, утврђен је број од 3.985 бирача уписаних у извод из 

Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине. Претходно је 

одлуком о одбијању уписа у Централни бирачки списак подносилаца пријава од 

28.10.2020. године одбијен упис за 441 бирача. 

 

Злоупотреба бирачког права 
 

116. У процесу обраде пријава за гласање изван Босне и Херцеговине утврђене су 

вишеструке злоупотребе бирачког права како слиједи: пријаве поднесене за умрле 

особе (у току је провјера датума смрти и припрема документације за даље поступање); 

више пријава за једну особу; пријаве поднесне за другу особу-неовлаштене пријаве; 

више пријава на једној адреси. 

 

117. У  циљу спречавања наведених злоупотреба подузете су сљедеће радње: 1) позивање 

подносилаца на бројеве телефона наведене у пријави за потврду личног подношења 

пријаве (344 позива у иностранство, те провјеру више пријава на једној адреси 155 

позива); 2) упућивање имејла за потврду тачног боравишта у иностранству (упућено је 

1.858 имејл порука); 3) за провјеру податка на терену изборним комисијама су 

прослијеђени спискови особа које су се пријавиле за гласање изван БиХ; 4) извршено 

је обавјештавање путем званичне интернет странице Централне изборне комисије БиХ 

о наведеном; 5) урађене су анализе броја пријава на једној адреси, вишеструких пријава 

те друге анализе; 6) извршене су провјере по достављеним пријавама о 

неправилностима од стране учесника у изборном процесу; 7) провјера кандидата на 

бројеве наведене у Изјавама из члана 4.19 Изборног закона БиХ који су поднијели 

пријаву за гласање изван Босне и Херцеговине. 

 

118. У току је припрема и достављање документације за надлежна тужилаштва. 

 

119. Отежавајуће околности за вршење провјера су представаљале чињенице да у пријавама 

нису наведени контакт подаци, да су наведне непостојеће имејл адресе, да је наведен 

исти контакт за више пријава, да су бројеви били стално заузети, те да се веза прекидала 

након позива. 

 

120. Централна изборна комисија БиХ је на сједници одржаној 01. 10. 2020. године донијела 

Одлуку  о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног бирачког 

списка за гласање изван Босне и Херцеговине за Локалне изборе 2020. године, као и 

одлуку којом се одбија упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван 

Босне и Херцеговине за 27.960 бирача. 

 

121. Као институција која је одговорна за тачност, ажурност и укупни интегритет 

Централног бирачког списка за територију Босне и Херцеговине, а потпуно 

уважавајући и  препоруке из Завршног извјештаја ОЕБС/ОДИХР-а (Изборна 

посматрачка мисија) из 2018. године, Централна изборна комисија БиХ је први пут на 

својој интернет страници објавила Извод регистрованих бирача за гласање изван Босне 

и Херцеговине поштујући Закон о заштити личних података БиХ.  

 

122. Како је наведено у саопштењу за јавност од 06. 10. 2020. године, у року остављеном за 

жалбе Централна изборна комисија БиХ је примила више од 3.500 поднесака, те, 

уколико буде законског основа, Централна изборна комисија БиХ ће на основу 
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поднесака кориговати податке у Централном бирачком списку прије његовог 

закључења, а тамо гдје не буде основа да Централна изборна комисија БиХ уважи 

жалбу, исту ће са изјашњењем доставити Суду Босне и Херцеговине на одлучивање. 

У предметном саопштењу је обавијештена јавност да ће Централна изборна комисија 

БиХ доказе о покушајима изборних превара примати све вријеме до потврђивања 

резултата Локалних избора 2020. године и механизмима предвиђеним Изборним 

законом БиХ спријечити све изборне неправилности. Уколико нам и након закључења 

Централног бирачког списка буде достављен доказ (овјерена изјава и слично) да је 

бирач без његовог знања регистрован да гласа путем поште, гласачки пакет који дође 

у Главни центар за бројање из иностранства на име тог бирача неће бити бројан, а бирач 

остварује своје бирачко право у општини/граду пребивалишта на бирачком списку за 

гласање на непотврђеним гласачким листићима, који ће се бројати у Главном центру за 

бројање. 

  

123. У складу с напријед наведеним, до 27. 11. 2020. године, Централној изборној комисији 

БиХ достављено је укупно 1.901 јединствени поднесак/изјава особа о неовлаштеној 

пререгистрацији за гласање изван БиХ. Наведени поднесци су достављани путем 

имејла, поште, подношењем жалбе, посредством општинске/градске изборне комисије 

(ОИК(ГИК) и центара за бирачки списак, преко политичких субјеката, невладиних 

организација, медијских кућа итд., као и достављањем вишеструких појединачних 

изјава и поднесака, од којих су за неке особе поднесени различити или идентични акти 

више пута.  

 

124. За особе које су доставиле изјаву о неовлаштеној пререгистрацији за гласање изван 

БиХ прије доношења одлуке о закључивању извода из Централног бирачког списка за 

гласање изван БиХ (01. 10. 2020. године) евидентирани су подаци, те ове особе нису 

евидентиране у изводу за гласање изван БиХ за Локалне изборе 2020. године.  

 

125. Након доношења одлуке о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из 

Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине од 01. 10. 2020. 

године, акти о неовлаштеној пререгистрацији су достављани и ажурирани у 

континуитету, те гласачки материјал није достављен за ове особе или ако је материјал 

већ послан путем поште (имајући у виду да је ова активност паралелно трајала), на 

основу евидентираног податка, гласачки материјал неће бити пребројан у Главном 

центру за бројање.  

 

126. Закључно са 28. 11. 2020. године, у Главни центар за бројање су достављени подаци за 

1.913 особа за које је достављена изјава о неовлаштеној пререгистрацији (1.901 

поднесак/изјава пристигли до 27. 11. 2020.  и 12 поднесака/изјава пристиглих до 28. 11. 

2020. године).  

 

127. У циљу спрјечавања злоупотреба бирачког права, заштите изборног процеса и 

правовременог дјеловања са циљем превентивног дјеловања на све учеснике у 

изборном процесу Централна изборна комисија БиХ се дописом од 25. 09. 2020. године 

обратила Високом судском и тужилачком савјету БиХ са иницијативом за доношење 

одлуке којом се поступање у казненим предметима који се односе на злоупотребу 

бирачког права, кривотворење резултата избора или гласања, утврђивање резултата те 

осталих предмета који могу имати знатног утицаја на интегритет изборног процеса 

дефинише као приоритет свих правосудних институција у Босни и Херцеговини у 

изборној години. Дана, 30. 09. 2020. године Високи судски и тужилачки савјет БиХ је 

усвојило Закључак којим се скреће пажња свим тужилаштвима у БиХ да се предмети 

који се односе на злоупотребу бирачког права, фалсификовање резултата избора и 
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гласања, утврђивање тачних резултата, те осталих предмета, који могу имати знатног 

утицаја на интегритет изборног процеса дефинишу као приоритет у раду ових 

институција прије, у току и одређеном времену након избора, до објаве коначних 

резултата избора.  

Дана, 21. 10. 2020. године, на иницијативу Централне изборне комисије БиХ, а у циљу 

размјене информација, договора око даљњег поступања у кривичним предметима који 

се односе на злоупотребе у изборном процесу одржан је онлајн састанак са 

представницима тужилаштава у БиХ. Међу више од 30 учесника, састанку су 

присуствовали главна тужитељица Тужилаштва БиХ, представници ентитетских, 

кантоналних, окружних тужилаштава и Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, шефица 

Мисије ОЕБС БиХ те представници Делегације ЕУ у БиХ и Амбасаде САД-а у БиХ.  

Постигнут је општи консензус о проведби Закључка Високог судског и тужилачког 

савјета и са састанка је јавности послата порука да постоји снажно опредјељење 

надлежних институција да се заштити Изборни закон БиХ, права која из њега произлазе 

и изборни процес у цјелости. 

 

128. Надлежним тужилаштвима је 31. 10. 2020. године достављено укупно 1.150 дотад 

приспјелих изјава особа о злоупотреби бирачког права за гласање изван БиХ.  Такође, 

у прилогу је за свако од тужилаштава достављена у електронској форми и табела са 

укупно 4.754 имена особа које су у периоду достављања пријава за гласање изван БиХ 

пријављене на адресама за доставу гласачког материјала на којима је пријављено 6 и 

више особа, те испринтани припадајући спискови са именима особа према 

надлежности тужилаштва, како слиједи: 

 

 

         Табела 5. Пријаве тужилаштвима о злоупотреби бирачког права за гласање изван БиХ 

 

Тужилаштво 
Број особа 

са изјавом 

Достављен списак - 

број особа - 6 и више 

на једној адреси 

Тужилаштво Тузланског кантона  1 44 

Тужилаштво Западнохерцеговачког кантона 3 133 

Тужилаштво Кантона Сарајево 2 
 

Тужилаштво Херцеговачко-неретванског 

кантона 
3 246 

Кантонално Тужилаштво кантона 10  - Ливно 2 334 

Окружно јавно Тужилаштво у Источном 

Сарајеву 
63  

Окружно јавно Тужилаштво у Требињу 8 
 

Тужилаштво Средњобосанског кантона 10 267 

Окружно јавно Тужилаштво у Бијељини 411 2 

Окружно јавно Тужилаштво у Добоју 135 1315 

Тужилаштво Посавског кантона 287 455 

Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ 79 820 

Окружно јавно Тужилаштво у Бањој Луци 146 249 

УКУПНО 1150 3865 
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129. Наведне активности су настављене у циљу идентификовања злоупотреба, 

документовања, те евидентирања како би гласачки пакети за такве случајеве били 

одбијени у Главном центру за бројање, те прослијеђени надлежним органима.  

 

Гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у иностранству 
 

130. Чланом 1.5 Изборног закона БиХ, грађанима Босне и Херцеговине који бораве у 

иностранству, омогућено је да се приликом попуњавања пријаве за гласање изван БиХ 

могу опредијелити да гласају у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у 

иностранству (ДКП) или путем поште. У циљу координације свих организационо-

техничких активности на реализацији изборног процеса ван земље Централна изборна 

комисија БиХ  је са  Министарством вањских послова БиХ формирала Радну групу за 

организационо-техничке припреме за реализацију изборног процеса ван Босне и 

Херцеговине коју су сачињавали по три представника из обје ове институције. 

Централна изборна комисија БиХ је на приједлог Министарства вањских послова БиХ 

дана 30. 04. 2020. године донијела Одлуку о дипломатско-конзуларним 

представништвима Босне и Херцеговине, у којима се планира организовање гласања за 

Локалне изборе 2020. године, а којом је предвиђено да се гласање планира у укупно 22 

државе. 

 

131. Надаље, Министарство вањских послова БиХ је 04. 08. 2020. године формирало је Тим 

за подршку локалних избора изван Босне и Херцеговине. Задатак овог тима  био је да 

подузима потребне активности из дјелокруга рада и надлежности Министарства 

вањских послова БиХ те координише активности између ДКП мреже и Централне 

изборне комисије  БиХ у вези са имплементацијом члана 1.5 и члана 20.12а Изборног 

закона БиХ, како би се  држављанима БиХ у иностранству омогућило и олакшало 

остваривања бирачког права кроз боље информисање  и подршку њиховој 

регистрацији, као и организацију гласања у ДКП БиХ.  Први састанак тима је одржан 

4. 8. 2020. године и истом су поред министрице вањских послова БиХ и чланова тима 

присуствовали и представници Централне изборне комисије БиХ који су упознали 

чланове Тима МВП-а са измијењеним начином гласања изван БиХ усљед посљедица 

пандемије КОВИД -19.  

У циљу промоције избора и анимирања држављана БиХ у иностранству за регистрацију 

за Локалне изборе у државама са бројнијом босанско-херцеговачком дијаспором 

формирани су Координацијски тимови састављени од представника ДКП БиХ и 

представника организација које окупљају држављане БиХ у тим државама. У том 

правцу организовани су бројни састанци чланова Тима МВП БиХ за подршку локалних 

избора изван БиХ са члановима координацијских тимова уз поштовање 

епидемилошких мјера. Министарство вањских послова БиХ је са циљем  подстицаја 

регистрације и гласања дијаспоре израдило и штампало летке МВП БиХ са упутствима 

за регистрацију. Такође је упућен позив министрице вањских послова држављанима 

БиХ у иностранству да се региструју и гласају на изборима, а у исту сврху урађен је и 

видеоклип са поруком и позивом босанско-херцеговачког спортисте Амела Туке.  

 

132. Правилником о начину провођења избора у дипломатско-конзуларним 

представништвима Босне и Херцеговине утврђена је процедура за провођење ових 

избора, организационо-технички услови за организовање гласања у ДКП БиХ, те је 

прецизирано да ће Централна изборна комисија БиХ одредити бирачка мјеста за 

гласање у ДКП БиХ уколико је број регистрованих бирача за гласање лично у ДКП БиХ 

најмање 50 бирача. Након истека рока за упис бирача у Централни бирачки списак за 

гласање изван БиХ, Централна изборна комисија БиХ је анализирајући укупан број 

бирача пријављених за гласање у ДКП БиХ утврдила  седам (7) бирачких мјеста за 
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гласање у ДКП БиХ и то:  Амбасада БиХ у Бечу – Аустрија; Амбасада БиХ у Београду 

– Србија; Амбасада БиХ у Ослу – Норвешка; Генерални конзулат БиХ у Штутгарту – 

Њемачка; Генерални конзулат БиХ у Минхену – Њемачка;  Генерални конзулат БиХ у 

Чикагу – САД и Почасни конзулат БиХ у Грацу - Аустрија. 

 
 Табела 6. Преглед ДКП БиХ у иностранству у којима је организовано гласање  

и број уписаних бирача  
 

ДКП БиХ 
Број бирача уписаних 

за гласање у ДКП БиХ 

Амбасада БиХ у Бечу 89 

Амбасада БиХ у Београду 53 

Амбасада БиХ у Ослу 76 

Генерални конзулат БиХ у Штутгарту 198 

Генерални конзулат БиХ у Минхену 145 

Генерални конзулат БиХ у Чикагу 52 

Почасни конзулат БиХ у Грацу 91 

Укупно 704 

     Напомена: Укупан број регистрованих бирача за гласање у ДКП БиХ (704) односи се на изборе који се 

одржавају 15. 11. 2020. године и не укључује бираче за Локалне изборе у Граду Мостару 

 

133. Свим бирачима који су се изјаснили за гласање у дипломатско-конзуларним 

представништвима БиХ, а оно није проведено, према одредбама Изборног закона БиХ 

гласачки материјал је благовремено достављен на адресе које су грађани навели у 

својим пријавама, како би им било омогућено гласање путем поште и да би тиме 

остварили своје бирачко право. 

 

Упис расељених лица  
 

134. У складу са чланом 1.1 став (1) тачка 9. Изборног закона БиХ, под расељеним лицима 

се подразумијевају држављани БиХ чији је статус расељеног лица утврдио надлежни 

орган за питања расељених лица у складу са законом.  

 

135. Расељена лица која имају бирачко право имала су могућност да се попуњавањем 

образца ПБО-2 до 01. 09. 2020. године изјасне за гласање лично у општини 

пребивалишта из 1991. године или за гласање у одсуству из општине у којој имају 

боравиште.  

 

136. С циљем ажурирања података о расељеним лицима у Централном бирачком списку, на 

ранијим састанцима су договаране процедуре и координације појединих институција 

које имају информације и податке о особама са статусом расељених лица, да 

правовремено достављају податке Централној изборној комисији БиХ, како би се 

урадили што тачнији изводи из Централног бирачког списка. Централна изборна 

комисија БиХ је крајем јануара 2020. године упутила захтјев за доставу ажурираних 

података за расељене особе Министарству за људска права и избјеглице БиХ за потребе 

одржавања Локалних избора 2020.године. Такође, податке за ту категорију бирача 

Министарство је достављало у више наврата током 2020. године, односно тражена 

рјешења о стицању или извођењу из статуса расељеног лица, јер је исте било потребно 

прикупити од стране надлежних органа. Укупно су достављени подаци за 92.063 особа 

које имају статус расељеног лица у евиденцијама надлежног Министарства. Након 
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анализе достављених података утврђено је бирачко право наведених особа, односно да 

је у Централни бирачки списак уписано 75.364 особе, док 16.699 особа није пронађено 

у Централном бирачком списку, односно нису достављени потпуни подаци или су 

достављени нетачни подаци.  

 

137. Основна потешкоћа за упис расељених лица је неажурна и непотпуна евиденција 

надлежних органа, чиме је отежана идентификација расељених лица у Централном 

бирачком списку како би исти могли остварити бирачко право. За потребе будућег 

рјешавања наведеног проблема неопходно је у сарадњи са надлежним органима 

извршити допуну и исправку нетачно унесених података у периоду када се не проводе 

избори како би исти били ажурни до почетка наредних избора.  

 

Уклањање из евиденције Централног бирачког списка особа осуђених за ратне 
злочине 
 

138. У складу са надлежношћу о вођењу Централног бирачког списка, а у вези с одредбом 

члана 1.7 Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија БиХ је, на основу 

података достављених од стране надлежних органа о особама које се налазе на 

издржавању казне затвора или су издржале казну затвора због озбиљних повреда 

хуманитарног права коју је изрекао Суд Босне и Херцеговине, Суд Републике Српске 

или Суд Федерације Босне и Херцеговине и Суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

или које се нису повиновале наредби да се појаве пред Судом Босне и Херцеговине, 

судом Републике Српске или судом Федерације Босне и Херцеговине и судом Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине у извјештајном периоду, донијела 67 одлука, којим  је 

за 39 особа утврђено да неће бити уписане у Централни бирачки списак, а за 28 особа 

да стичу право уписа у Централни бирачки списак након издржане казне затвора. 

 
 

6. Координација рада општинских/градских изборних комисија (ОИК 
/ ГИК) и центара за бирачки списак 

 

139. Изборне комисије основних изборних јединица (општинске/градске изборне комисије 

– ОИК / ГИК) именују се у складу с одредбама Поглавља 2 Изборног закона БиХ и 

Упутством о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини, а именују их скупштине 

општина/општинска вијећа, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ. 

 

140. У складу са Одлуком о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини26 све 143 изборне комисије основне изборне јединице броје 

укупно 561 члана. За Локалне изборе 2020. године све изборне комисије су радиле у 

пуном саставу. Од укупно 561 члана, 289 (51,52%) су мушкарци, а 272 жене (48,48%). 

 

141. У 2020. години по питању именовања/разрјешења чланова ОИК / ГИК и рада ОИК / 

ГИК Централна изборна комисија БиХ је припремила укупно 183 материјала од чега се 

117 односило на разрјешења и именовања чланова ОИК / ГИК у предметима 50 

изборних комисија и 66 одговора, информација, извјештаја  и анализа, које се односе 

на стање попуњености изборних комисија, осигурање финансијских средстава за 

Локалне изборе 2020. године, анализу извјештаја о раду изборних комисија у 2019. 

години, анализу рада посебних мобилних тимова и др. 

 

                                                 
26 „Службени гласник БиХ“ бр. 17/18 i 56/19 
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142. У поступку разрјешења и именовања редовно је праћен истек мандата члановима 

изборне комисије и упућено је 28 ургенција за разрјешење чланова ОИК/ГИК  којим је 

истекао мандат и замјенских чланова и ургенција за именовање недостајућих чланова 

изборних комисија.  

 

143. Потребно је указати на чињеницу да један дио надлежних органа из члана 2.12 став (5), 

(6) и (8) Изборног закона БиХ, и поред више ургенција, није благовремено разријешио 

и именовао чланове изборних комисија, због чега је Централна изборна комисија БиХ 

извршила разрјешење дијела редовних и замјенских чланова и именовање редовних, 

замјенских чланова и/или замјенских предсједника. 

 

144. Централна изборна комисија БиХ је у 2020. години разријешила дужности укупно 26 

предсједника и чланова изборних комисија у 21 изборној комисији. Од наведеног броја 

разријешени су дужности 7 предсједника изборне комисије (Босанско Грахово, Кључ, 

Равно, Тузла, Требиње, Милићи и Јабланица) и 19 чланова у 17 изборних комисија 

(Велика Кладуша-2, Босанско Грахово, Козарска Дубица-2, Градишка, Маглај, 

Модрича, Кључ, Равно, Сански Мост. Лакташи, Купрес (РС), Пелагићево, Неум, Нови 

Град Сарајево, Горажде, Вукосавље и Требиње).   

 

145. Када су питању разлози разрјешења – у три случаја је ријеч о истеку мандата, а у свим 

осталим разлог су биле оставке на дужност (лични разлози - кандидатуре, именовање 

у извршну власт, нова радна мјеста и др.). 

146. У предметима разрјешења и именовања чланова ОИК / ГИК, Централна изборна 

комисија БиХ је дала сагласност за сљедеће: 

 

 Разрјешења чланова изборних комисија 

 

 укупно 4 члана изборних комисија и то због поднесене оставке два члана (Нови 

Град Сарајево и Неум) и два члана због истека мандата (Велика Кладуша), јер 

надлежни органи за разрјешење чланова изборних комисија нису одржавали 

сједнице.  

 два члана (Лакташи и Купрес РС), јер су овјерени кандидати на Локалним изборима 

2020. године, те замјенског предсједника и замјенског члана, због именовања 

редовних чланова (ГИК Живинице и ОИК Крупа на Уни). 

 једног члана ОИК Пелагићево, прије истека мандата, јер није дала сагласност за 

разрјешење предсједника изборне комисије (Станари) и два члана изборне комисије 

(Велика Кладуша), прије истека мандата. 

 предсједника и члана ОИК Босанско Грахово, прије истака мандата, јер су 

обухваћени одредбом члана 2.3 став (1) тачка 2. Изборног закона БиХ, као и 

предсједника ОИК Милићи. 

 предсједника и именовање наведеног на мјесто члана ОИК Ново Горажде. 

 

Именовања чланова изборних комисија: 

 

 именовање 21 редовног члана изборне комисије у 17 изборних комисија,  

 именовање 8 предсједника изборних комисија (Кључ, Травник, Бановићи, Источни 

Стари Град, Живинице, Сребреница, Братунац и Сански Мост), 

 именовање 20 замјенских чланова у 18 изборних комисија и 3 замјенска 

предсједника (Горажде, Кладањ и Купрес (РС), 

 Централна изборна комисија БиХ је именовала по службеној дужности 33 замјенска 

члана у 17 изборних комисија (Билећа-3, Калиновик-1, Берковићи-1, Горажде-1, 
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Кључ-1 (након чега је именован редовни предсједник), Крупа на Уни-2, Оџак-1, 

Теочак-1, Велика Кладуша -5, Завидовићи -1, Горњи Вакуф-Ускопље-1, Мостар-7, 

Илиџа-4 (након чега су именована 4 редовна члана), Купрес-1, Модрича-1, Тузла-1 

и Неум-1) и 3 замјенска предсједника изборна комисија (Равно, Центар Сарајево и 

Бусовача), јер надлежни орган није извршио именовање чланова наведених 

изборних комисија у року прописаном чланом 2.15 став (2) Изборног закона БиХ, 

те два редовна члана (ОИК Купрес (РС) и ОИК Источни Мостар). 

 

147. Због смрти је престао мандат 3 члана изборних комисија (Брод, Доњи Жабар и Теслић). 

 

148. Централна изборна комисија БиХ није дала сагласност за именовање 11 редовних и 4 

замјенска члана у 12 изборних комисија, а најчешћи разлог је био да су именовани 

чланови изборних комисија кандидати за изборе (члан 2.3 став (1) тачка 4. Изборног 

закона БиХ) или нису испуњавали услове (члан 2.2 став (2) Изборног закона БиХ), те 

да састав изборне комисије није био у складу са чланом 2.14 став (1) Изборног закона 

БиХ). 

 

149. На поступак разрјешења и именовања чланова изборних комисија Аплеационом одјелу 

Суда БиХ изјављено је 10 жалби (Станари, Источни Мостар-2, Сребреница, Илиџа-2, 

Босанско Грахово-2, Бреза и Милићи), од чега је 8 жалби Суд БиХ одбио, 1 жалбу 

одбацио као неблаговремену и 1 уважио (Милићи) и вратио на поновни поступак. 

 

150. На поступак разрјешења и именовања чланова изборних комисија Централна изборна 

комисија БиХ је уважила једну изјављену жалбу (Кључ) и Суд БиХ није одлучивао о 

овој жалби. 

 

151. Због пандемије вируса КОВИД-19, Централна изборна комисија БиХ је, на основу 

члана 2.15 став (1), (2) и (3) Изборног закона БиХ, због привремене спријечености да 

обављају дужност, именовала 17 замјенских чланова у 7 изборних комисија (Кладањ - 

дата сагласност на именовање 2 замјенска члана и именовани су замјенски чланови 

изборних комисија Травник, Модрича, Вареш, Фојница, Градишка и Брчко), који су 

(осим замјенског предсједника ОИК Модрича), разријешени дужности, након повратка 

редовних чланова на дужност у чланству изборне комисије. 

 

152. Централна изборна комисија БиХ је актом број: 06-1-07-1-637-1/20 од 16. 07. 2020. 

године информисала све чланове изборних комисија основне изборне јединице у Босни 

и Херцеговини да свакодневно добија поднеске и информације о томе да поједини 

предсједници и чланови изборних комисија учествују у активностима политичких 

субјеката или подржавају поједине политичке субјекте путем друштвених мрежа и др.  

Током септембра и октобра 2020. године Централна изборна комисија БиХ је добијала 

поднеске у вези са наводним кршењем одредбе члана 2.1 став (2) Изборног закона БиХ 

од стране чланова изборних комисија. Надаље, Централна изборна комисија БиХ је 

актом број: 06-1-07-1-637-2/20 од 01. 10. 2020. године поново упозорила све чланове 

изборних комисија на обавезу поштовања одредбе члана 2.1 став (1) Изборног закона 

БиХ. 

Свака пријава којом се указује на евентуално кршење одредбе члана 2.1 став (2) 

Изборног закона БиХ била је предмет провјере и провођења поступка. Припремљено 

је укупно 19 информација.  

 

153. Централна изборна комисија БиХ је актом број: 06-1-07-1-482-1/19 од 06. 06. 2019. 

године доставила свим изборним комисијама основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини примјер финансијског плана за провођење предстојећих Локалних избора 
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2020. године, који је било потребно упутити скупштини општине/града, односно 

општинском/градском вијећу на усвајање, у складу с роковима за усвајање буџета 

општине/града.  

 

154. Надаље, актом број: 06-1-07-1-482-9/19 од 10. 09. 2019. године све изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини су обавијештене о потреби 

планирања довољних средства за накнаде за рад бирачких одбора у финансијским 

плановима, по могућности у двоструком износу у односу на износ досадашње накнаде 

за рад чланова бирачких одбора.                                                                             

 

155. Све изборне комисије у Босни и Херцеговини су урадиле финансијске планове за 2020. 

годину и доставиле их надлежним службама у општинама/градовима за припрему 

буџета општине/града за 2020. годину, што је резултат благовремено подузетих 

активности Централне изборне комисије БиХ. Урађене су двије информације о 

осигурању и реализацији средстава за провођење Локалних избора 2020. године. 

 

156. У складу са закључком са Колегијума Централне изборне комисије БиХ, одржаног 03. 

и 04. 03. 2020. године, достављен је писани захтјев и обављен разговор са 24 изборне 

комисије, којим до 31. 12. 2019. године надлежни орган није усвојио финансијски план, 

јер није усвојен буџет општине/града за 2020. годину. Након више ургенција 

надлежним органима, све изборне комисије су имале осигурана средстава за провођење 

Локалних избора 2020. године. 

157. У циљу ажурирања података о осигураним материјално-техничким средствима (МТС) 

за потребе заштите и превенције појаве корона вируса за потребе проведбе Локалних 

избора 2020. године, 12. 11. 2020. године контактирано је 29 изборних комисија 

основних изборних једница, из којих је у претходном периоду достављен одговор да 

није могуће осигурати средства и 44 изборне комисије основних изборних јединица, из 

којих у претходном периоду није достављен одговор.  

 

158. Током 2020. године одржавана је стална комуникација са изборним комисијама, путем 

телефона и имејла у циљу давања појашњења и савјета о примјени подзаконских аката, 

као и доставе података и информација о свим техничким питањима у току изборног 

процеса. Изборним комисијама су достављани сви релевантни документи и 

информације, као што су наредбе Централне изборне комисије БиХ, проведбени акти 

које доноси Централна изборна комисија БиХ, оперативни документи као што 

Временски план рада изборних комисија за Локалне изборе 2020. године (Изборни 

дан), Планови за доставу и поврат изборног материјала, инструкције о поступању и сл. 

Припремљена је и изборним комисијама достављена документација која је неопходна 

за поступак додјеле позиција политичких субјеката у бирачким одборима (листе 

политичких субјеката који имају право учешћа у додјели позиција 143 за све потребне 

комбинације за додјелу). Припремљени су и материјали за ручну додјелу бирача 

бирачком мјесту по захтјеву изборних комисија. 

 

159. Због ситуације везане за пандемију КОВИД-19 све обуке чланова органа за проведбу 

избора су реализоване онлајн путем платформе ЗУМ (ZOOM), а на исти начин су 

одржавани и онлајн састанци са изборним комисијама (једнодневни састанци  су 

одржавани са групама од 30-ак изборних комисија у периоду од 5 дана), о чему се 

сачињавао записник и листа свих постављених питања са датим одговорима. 

 

160. У току 2020. године послови координације центара за бирачки списак односили су се 

на  праћење рада и ажурирање података везаних за центре (евиденција о достављеним 

седмичним извјештајима, евиденција запосленика, стање у Центрима, итд.). вршена је 
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стална комуникација путем телефона и путем имејла са центрима (провјера веза, 

достављање спискова непридружених особа, достава података и информација, итд.).  

 

161. Надаље, вршена је анализа, праћење и пружање техничке помоћи запосленицима 

Центра за бирачки списак приликом извршавање прописаних надлежности, које се 

односе на одређивање бирачких мјеста, придруживање непридружених бирача 

одговарајућем бирачком мјесту, те регистрацију бирача и промјену бирачке опције, 

односно рад на апликацијама: 

 

У апликацији за Пасивну регистрацију бирача:  

a) одређивање бирачких мјеста у току које је извршена анализа бирачких мјеста 

путем статистичких извјештаја о бирачким мјестима; промјена назива бирачких 

мјеста, ажурирање локација бирачких мјеста, придруживање непридружених 

бирача одговарајућем бирачком мјесту и штампање Одлука о одређивању 

бирачких мјеста. 

 

b) активности у вези са промјеном бирачке опције расељених лица, у току које је 

извршена провјера, унос и обрада 649 захтјева. Треба напоменути да се након 

уноса и обраде захтјева за промјену бирачке опције дешавало да се бирачи нађу 

међу непридруженим бирачима (њих 182), као и да је за 96 лица било потребно 

промијенити статус са РЕД (редовни бирач) на РАС (расељено лице) како би 

захтјеви могли бити унесени и обрађени. Након истека рока одређеног за промјену 

бирачке опције, извршено је распоређивање бирача на одговарајућа бирачка 

мјеста у зависности од њихове бирачке опције (лично или одсуство).  

 

У циљу што ажурнијих података у наведеној апликацији, који се користе за израду 

Извода из Централног бирачког списка, одржавана је стална комуникација са центрима 

за бирачки списак и техничком подршком ИДДЕЕА-е, тако да су сви захтјеви за 

промјену бирачке опције унесени и обрађени, а бирачи распоређени на одговарајућа 

бирачка мјеста.  

 

У апликацији за Консолидацију бирачког списка  

 

a) пружена је подршка у активностима: потподјела бирачких мјеста; формирање 

мобилних тимова и евиденција особа које ће гласати путем мобилног тима, те 

означавање умрлих особа на Изводу из Централног бирачког списка („* “). 

   

162. Током обављања напријед наведених послова припремљено је 64 акта (дописи, 

анализе, извјештаји итд.), размијењено више од 8.000 имејлова и обављено 2.450 

телефонских разговора, нарочито током августа, септембра и октобра, када су и највеће 

активности у припреми избора, односно када је повећана потреба да се запосленицима 

центра за бирачки списак и изборним комисијама основних изборних јединица пружи 

адекватана техничка помоћ и подршка, те поруке и разговори обављени путем вибера. 
 

 

 

7. Овјера политичких субјеката за учешће на Локалним изборима 
2020. године 

 

163. У складу са Поглављем 4. Овјера и кандидовање за изборе, и члана 2.9 Изборног закона 

БиХ Централна изборна комисија БиХ овјерава политичке субјекте за учешће на свим 
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нивоима непосредних избора у Босни и Херцеговини, те потврђује и овјерава 

кандидатске листе. 

 

Овјера пријава политичких странака и независних кандидата 
 

164. У складу с одредбама поглавља 4. Изборног закона БиХ и Упутством о роковима и 

редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2020. године, рок за подношење 

пријава политичких странака, независних кандидата, удружења и група грађана 

истекао је 03. 07. 2020. године у 16.00 сати.  

 

165. Централној изборној комисији БиХ поднесено је укупно 136 пријава политичких 

странака. На сједници од 12. 07. 2020. године Централна изборна комисија БиХ је 

донијела одлуке о овјери политичких странака чије пријаве у потпуности испуњавају 

услове за овјеру (43); обавјештења о потреби отклањања утврђених недостатака за 

политичке странке које дјелимично испуњавају услове за овјеру-утврђени недостаци у 

достављеним потписима подршке (82); политичке странке које морају ускладити назив 

који ће користити у изборне сврхе (6); једна политичка странка има више недостатака 

и одлуке о одбијању политичких странака чије пријаве не испуњавају услове за овјеру 

(4).  

 

166. Надаље, Централној изборној комисији БиХ поднесено је укупно 464 пријаве 

независних кандидата, удружења и група грађана (независни кандидати 442 пријаве, 

удружења грађана 3 пријаве и група грађана 19 пријава).  

 

167. Укупно 379 независних кандидата је поднијело пријаву за овјеру за учешће на 

изборима за начелника/градоначелника, општинско вијеће/скупштину општине, 

градско вијеће/скупштину града и Скупштину Брчко дистрикта БиХ, а од наведеног 

броја укупно 278 пријава у потпуности испуњавају услове за овјеру и Централна 

изборна комисија БиХ их је овјерила на сједници одражаној 12. 07. 2020. године, док је 

за 93 независна кандидата упућено обавјештење о отклањању недостатака (потписи 

подршке или формални недостаци у пријави). 

 

168. Укупно 48 пријава независних кандидата-припадника националних мањина је овјерено 

јер у потпуности испуњавају услове за овјеру, 16 пријава група грађана и 2 приједлога 

удружења, а за 8 независних кандидата је упућено обавјештење о утврђеним 

недостацима. 

Пријаве укупно 19 независних кандидата су одбијене јер не испуњавају услове 

утврђене Изборним законом БиХ. 

 

169. Надаље, на сједници одржаној 18. 07. 2020. године, након отклањања недостатака 

утврђених у пријавама, Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуке о овјери 

политичких странака (81) за органе власти које у потпуности испуњавају услове за 

овјеру односно за одбијање за органе власти за које нису никако или је достављен 

недовољан број потписа подршке бирача. 

 

170. По питању независних кандидата, од 92 независна кандидата који су обавијештени о 

недостацима у потписима подршке, Централна изборна комисија БиХ је донијела 

одлуке о овјери 81 пријаве независних кандидата након отклањања недостатака, као и 

4 независна кандидата припадника националних мањина. На истој сједници одбијене 

су пријаве 16 независних кандидата, јер нису отклоњени утврђени недостаци у 

прописаном року. 

 



 

44 

171. За Локалне изборе у Граду Мостару, овјерено је укупно 35 политичких странака и 8 

независних кандидата. 

Овјера пријава коалиција и листа независних кандидата 
 

172. Централна изборна комисија БиХ је 01. 08. 2020. године овјерила пријаве коалиције за 

77 органа власти у потпуности, за 45 пријава коалиција за органе власти је упућено 

обавјештење о отклањању недостатака, а 7 пријава је одбијено. Такође, 01. 08. 2020. 

године овјерено је 8 листа независних кандидата, а за 2 пријаве су достављена 

обавјештења о отклањању недостатака.27 

 

173. Након отклањања недостатака, Централна изборна комисија БиХ је 04. 08. 2020. године 

донијела одлуке о овјери 13 коалиција, одбијању 2 коалиције; овјери једне (1) листе 

независних кандидата и одбијању једне (1) листе независних кандидата. 

 

Табела 7. Овјерени политички субјекти за учешће на Локалним изборима  

2020. године 

Врста политичког субјекта Број 

Политичке странке 129 

Независни кандидати 262 

Коалиције 72 

Листе независних кандидата 9 

Независни кандидати за националне мањине 71 

УКУПНО 543 

 

 
174. За Локалне изборе у Граду Мостару овјерен је укупно 31 политички субјект: 22 

политичке странке, 4 коалиције, 4 независна кандидата и 1 листа независних кандидата. 

 

Табела 8. Овјерени политички субјекти за учешће на Локалним изборима  

2020. године  у Граду Мостару 

Врста политичког субјекта Број 

Политичка странка 22 

Независни кандидат 4 

Коалиција 4 

Листа независних кандидата 1 

УКУПНО 31 

                                                 
27 Обавјештења су се односила на сљедеће: 1) у случајевима у којим све политичке странке нису овјерене за 

учешће на изборима за орган за који се формира коалиција, да доставе пријаву под једним називом, потписану 

од предсједника политичких странака, акт о одређивању овлаштеног представника и податке о сједишту 

коалиције, без чланице која не задовољава услове за овјеру; 2) у случајевима у којим су поднесене пријаве 

коалиција под различитим називима, а формиране су од истих чланица, да доставе пријаву под једним 
називом, потписану од стране предсједника политичких странака, акт о одређивању овлаштеног представника 

и податке о сједишту коалиције; 3) у случајевима у којим су поднесене пријаве под једним називом, са истим 

чланицама, али различитим овлаштеним особама, да доставе пријаву под једним називом, потписану од стране 

предсједника политичких странака, акт о одређивању једног овлаштеног представника и податке о сједишту 

коалиције; 4) у случајевима у којим су поднесене пријаве под једним називом, али различитим чланицама, да 

доставе пријаву под једним називом, потписану од стране предсједника политичких странака, акт о 

одређивању једног овлаштеног представника и податке о сједишту коалиције, 5) у случајевима 2 листе 

независних кандидата, код којих су кандидати одустали од чланства на листи, да доставе додатну и 

недостајућу документацију, без података о кандидатима који су одустали од чланства на листи. 
 



 

45 

Овјера и потврђивање кандидата и кандидатских листа за учешће на изборима 
 

175. У складу са чланом 4.21 Изборног закона БиХ рок за подношење кандидатских листа 

истекао је 17. 08. 2020. године у 16.00 сати. Централној изборној комисији БиХ 

поднесено је 2.721 кандидатска листа за учешће на Локалним изборима 2020. године 

на којима је било 30.988 кандидата. 

 

176. Централна изборна комисија БиХ је на сједници одржаној 28. 08. 2020. године, 

разматрајући Извјештај о извршеним провјерама кандидатских листа и кандидата 

политичких странака и коалиција за учешће на Локалним изборима 2020. 

године, овјерила 2.258 кандидатских листа са укупно 21.513 кандидата које су 

испуњавале законом прописане услове, док је за 463 кандидатске листе утврђено да 

имају недостатке (заступљеност полова није у складу са законом, одустајање од 

кандидатуре, кандидат нема пребивалиште у изборној јединици за коју се кандидовао 

и друго). Политички субјекти, за чије кандидатске листе је утврђено да имају 

недостатке, су обавијештени да у року од 5 (пет) дана отклоне утврђене недостатке. На 

истој сједници одбијена је овјера једне кандидатске листе једне политичке странке, из 

разлога што иста није овјерена за учешће на изборима за изборну јединицу и ниво 

власти за коју је поднесена кандидатска листа, а одбачене су као неблаговремене 

кандидатске листе једне политичке странке, јер су достављене изван прописаног рока 

за пријем кандидатских листи. 

 

177. По истеку наведеног рока и исправци утврђених недостатака, Централна изборна 

комисија БиХ је дана, 09. 09. 2020. године донијела одлуке о овјери 441 кандидатске 

листе са 8.936 кандидата, односно о одбијању 106 кандидата. 

 

178. Централна изборна комисија БиХ је за Локалне изборе 2020. године (15. 11. 2020. 

године) овјерила 30.809 кандидата (12.832 жене или 41,65% и 17.977 мушкарца или 

58,35%) и то: 425 кандидата за позицију начелник/градоначелник; 30.384 кандидата за 

позицију вијећник/одборник од чега 197 кандидата за гарантоване мандате за 

припаднике националних мањина. 

 

179. Полна структура овјерених кандидата је сљедећа: за начелнике/градоначелнике 

овјерено је 29 жена и 396 мушкараца; за ОВ/СО/ГВ/СГ/СБДБиХ је овјерено 12.803 

жене од чега 40 припадница националних мањина и 17.581 мушкарац од чега 157 

припадника националних мањина. 

 

Табела 9. Број, полна и старосна структура овјерених кандидата 

Начелник/Градоначелник ОВ/СО/СГ/СД 
Националне мањине у  

ОВ/СО/СГ/СД 

Укупно  

ОВ/СО/ 

СГ/СД 

Укупно 
начелник/ 

градоначелник 

+ 
ОВ/СО/СГ/СД 

425 30187 197 30384 30809 

Мушкарци Жене Мушкарци Жене Мушкарци Жене   

396 29 17424 12763 157 40   

<30 >=30 <30 >=30 <30 >=30 <30 >=30 <30 >=30 <30 >=30   

11 385 5 24 3184 14240 4076 8687 31 126 9 31 30384 30809 

         ОВ/СО/ГВ/СГ/СД – Опћинско вијеће/Скупштина општине/градско вијеће/Скупштина града/Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ  
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180. За Локалне изборе у Граду Мостару овјерено је укупно 370 кандидата од чега 209 

(56,49 %) мушараца и 161 ( 43,51 %) жена. 
 

Табела 10. Број, полна и старосна структура овјерених кандидата за Локалне изборе у Граду 

Мостару 
 

Мушкарци Жене 

370 

209 161 

Мушкарци <30 година Мушкарци >=30 година Жене <30 година Жене >=30 година 

35 174 47 114 

 
Табела 11. Укупно овјерени кандидати – Локални избори 15.11.2020. и Локални избори у Граду Мостару 

20.12.2020. 

 

Утрка 
Укупно 

кандидата 

<30 

година 

>=30 

година 
Мушкарци Жене 

Мушкарци 

>=30 

година 

Жене  

>=30 

година 

Мушкарци 

<30 година 

Жене 

<30 

година 

Начелник 425 16 409 396 29 385 24 11 5 

ОВ/СО/СГ/СД 30754 7382 23372 17790 12964 14540 8832 3250 4132 

УКУПНО 31179 7398 23781 18186 12993 14925 8856 3261 4137 

 

Жријебање за редослијед политичких субјеката на гласачком листићу 
 

181. На основу члана 5.15 став (2) и члана 13.14 став (10) Изборног закона БиХ, Централна 

изборна комисија БиХ је дана 03. 09. 2020. године одржала жријебање како би се 

утврдио редослијед политичких субјеката на гласачком листићу за Локалне изборе 

2020. године. 

 

182. Жријебано је укупно 543 политичка субјекта како слиједи: 129 политичких странака, 

262 независна кандидата и 19 кандидата припадника националних мањина.   

 

183. Централна изборна комисија БиХ је ову изборну радњу прилагодила епидемиолошкој 

ситуацији у БиХ узрокованој пандемијом КОВИД-19, те је поступак жријебања био 

отворен за јавност на начин да је емитован уживо путем преноса на интернет страници 

Централне изборне комисије БиХ, www.izbori.ba. Снимање поступка је извршено 

путем двије камере, како би се осигурао видео запис цјелокупног поступка и засебно 

крупног плана са називима политичких субјеката према утврђеном редослиједу. 

 

 

Провјера потписа подршке и обрада кандидатских образаца 
 

184. Провјера достављених потписа подршке уз пријаву за овјеру политичких субјеката, у 

складу с одредбама поглавља 4. Изборног закона БиХ и Правилника о начину провјере 

потписа подршке и обрасци за овјеру политичких субјеката за учешће на непосредним 

изборима у БиХ, вршила се на основи статистичког узорка од 10% од укупног броја 

поднесених потписа подршке бирача уписаних у Централни бирачки списак, односно 

уколико након провјере узорка није утврђен и валидиран довољан број потписа, 

провјеравани су сви достављени потписи. Приликом провођења наведеног поступка 

Централној изборној комисији БиХ поднесено је преко 200 хиљада потписа подршке 

http://www.izbori.ba/


 

47 

на прописаним обрасцима од којих је утврђено да 80.031 нису задовољили услове из 

члана 4.4 Изборног закона БиХ.  

 

Достава извода из Централног бирачког списка по захтјеву политичких 
субјеката 

 

185. У складу са чланом 3.1 став (4) Изборног закона БиХ, политичким субјектима који су 

овјерени за учешће на изборима и којима је овјерена кандидатска листа за учешће на 

изборима у складу с овим Законом осигураће се, на њихов захтјев, извод из Централног 

бирачког списка за ниво власти, односно изборну јединицу у којој учествују на 

изборима, у електронској форми или одштампано. С тим у вези, поступљено је по свим 

захтјевима политичких субјеката за доставу извода из прелиминарних и коначних 

бирачких спискова и израђени су и достављени тражени изводи у електронском 

облику.  
 

8. Обука и едукација изборне администрације 
 

186. Централна изборна комисија БиХ у складу с чланом 2.2 став (5) Изборног закона БиХ 

има обавезу и потребу да едукује чланове органа за провођење избора и све учеснике 

из области избора. У том циљу је основан Центар за едукацију Централне изборне 

комисије БиХ који је отворен 09. 10. 2017. године, а предвиђено је да се путем истог 

реализује едукација чланова органа за провођење избора. 

 

187. Уважавајући околности узроковане пандемијом КОВИД-19 предност код методе обуке 

дата је онлајн обукама уз кориштење платформе “ ZOOM”. 

 

188. У складу са Планом и програмом едукације органа за провођење избора за 2020. годину 

одржане су сљедеће активности:  

 

- Обука за новоименоване чланове изборних комисија - На обуку су позвана 23 

новоименована предсједника или члана изборне комисије који су именовани први 

пут у изборну комисију, у периоду од потврђивања резултата Општих избора 2018. 

године до 07. 04. 2020. године. Обуци је присуствовао 21 учесник. 

 

- Обука чланова органа за провођење избора о прописима из области изборног 

законодавства  - У периоду од 10. 06. до 11. 06. 2020. године, одржана је онлајн 

обука чланова органа за провођење избора. Циљ обуке био је упознавање чланова 

органа за провођење избора, изборних комисија основних изборних јединица, са 

прописима из области изборног законодавства, као и са њиховим надлежностима и 

обавезама. На обуку су позвани сви чланови из 143 изборне комисије основних 

изборних јединица, укупно 561. На обуци је било присутно 457 чланова изборних 

комисија. 

 

- Обавезна едукација чланова изборних комисија основних изборних јединица 

о процедурама гласања и бројања на дан избора - Дана 12. и 13. 10. 2020. године 

путем платформе  “ZOOM“ организована је обавезна едукација чланова изборних 

комисија основних изборних јединица. Обука је имала за циљ припрему 

општинских/градских изборних комисија за предстојећи тренинг чланова бирачких 

одбора, а који је у њиховој надлежности. Измјене подзаконских аката (с нагласком 

на рад у условима пандемије КОВИД-19), процедуре рада мобилног тима и 

посебног мобилног тима, процедуре рада бирачког одбора и поступање по 
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приговорима и жалбама су биле тематске цјелине дводневне онлајн обуке. 

Едукацију су провели чланови Централне изборне комисије БиХ и стручне службе 

Секретаријата ЦИК БиХ. Током едукације постављана су питања у писаној форми, 

на која су дати одговори и појашњења током едукације. 

-  

 

      

  

 

 

 

Онлајн обука чланова 

органа за провођење 

избора 

 

189. Обука контролора изборних резултата за Локалне изборе 2020. године одржана је  

03. 11. 2020. године. На овој обуци контролори су упознати са апликацијом за унос 

обраду и контролу изборних резултата, те им је демонстриран и рад на апликацији. 

Укупно је именовано 230 контролора. 

 

190. Обука особља Центара за бирачки списак - Због пандемије КОВИД-19, односно 

поштујући мјере и препоруке које издају надлежне здравствене институције, 

Централна изборна комисија БиХ је отказала планирану обуку нових запосленика 

центара за бирачки списак која је била планирана за период од 17. до 19. 03. 2020. 

године, о чему су имејлом од 12. 03. 2020. године, обавијештени сви учесници. 

Приликом организације за одржавање обуке извршене су сљедеће активности: анализа 

запосленика  центра за бирачки списак у циљу припреме спискова за обуку, припрема  

и достава захтјева начелницима/градоначелницима општина за обезбјеђивање услова 

да запосленици центра за бирачки списак присуствују едукацији, припрема и достава 

на терен позива и временског плана едукације запосленика центра за бирачки списак, 

припрема  материјала посебно припремљеног за нове запосленике центра за бирачки 

списак, како би се лакше упознали са обавезама и дужностима центра за бирачки 

списак, у складу са важећим прописима, припрема упитника, односно евалуацијског 

обрасца.  

На основу изражене потребе, путем телефона је одржана обука за рад на апликацији за 

Пасивну регистрацију бирача и апликацији за Консолидацију бирачког списка, новом 

запосленику центра за бирачки списак Котор Варош и предсједнику ОИК Језеро у мају 

и аугусту 2020. године. 

 

191. Обука чланова бирачких одбора у дипломатско-конзуларним представништвима 

БиХ у иностранству одржана је 06. 11. 2020. и 10. 11. 2020. На обуку су позвана 42 

именована члана и замјеника чланова бирачких одбора. Сви су успјешно положили 

тест за провјеру знања и достављени су им цертификати. 

 

192. Е-Обуке “Обука за рад у бирачком одбору” - У 2020. години, Централна изборна 

комисија БиХ је путем Моодле платформе развила онлајн курс е-Обуке -  “Обука за рад 

у бирачком одбору” за потенцијалне чланове бирачких одбора чиме је свим 
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заинтересованим особама било омогућено похађање онлајн обуке за чланове бирачких 

одбора.  

 

193. Поред потенцијалних чланова бирачких одбора и општинских/градских изборних 

комисија овај курс може бити од користи акредитованим посматрачима и свим другим 

особама заинтересованим за изборни процес на бирачком мјесту. Полазници курса уче 

властитим темпом и у вријеме које њима одговара, курс је отворен за све особе, 

бесплатан је и доступан на босанском, хрватском и српском језику. 

 

194. Овај вид обуке који је по први пут доступан преко веб портала www.izbori.ba значајан 

је искорак не само у техничко-технолошком смислу због доступности великом броју 

људи него представља и допринос заштити здравља људи у вријеме пандемије КОВИД-

19 јер омогућава едукацију без обавезног присуства великих група слушалаца. Израду 

онлајн курса су подржали Међународна фондација за изборне системе (ИФЕС) / 

Америчка агенција за међународни развој (УСАИД).  

 

195. Онлајн обука је доступна на линку https://obuke.izbori.ba/   

        

Почетна страница за приступ онлajn курсу 

 

196. Курс је подијељен у четири модула и садржај курса обрађује укупно 16 цјелина које се 

односе на процедуре рада бирачког одбора (1. дан уочи избора, на дан избора и по 

затварању бирачког мјеста, затим 2. процедуре бројања гласачких листића на редовном 

бирачком мјесту; 3.  бирачка мјеста за гласање у одсуству, непотврђеним гласачким 

листићем и путем мобилног тима те 4. одржавање избора у условима епидемије 

КОВИД-19.  

 

 Садржај курса “Обука за рад у бирачком одбору” 
 

197. Модули садрже текстуална објашњења, слике и видео прилоге, а на крају сваког модула 

су  тестна питања на којима учесници могу провјерити усвојено знање.  

http://www.izbori.ba/
https://obuke.izbori.ba/
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 Модули курса “Обука за рад бирачког одбора” 

 

198. Чланови бирачких одбора, које именују градске/општинске изборне комисије, обавезно 

похађају обуку коју оне проводе, у складу са наставним планом и програмом који 

доноси Централна изборна комисија БиХ као и провјеру знања и цертификовање, а овај 

метод едукације може и треба послужити као најбоља припрема за то.  

 

199. Закључно са 16. 11. 2020. године на онлајн курс било је регистровано 1.589 корисника, 

од којих је 1.453 потврдило рачун и има приступ страници. 

 

200. У оквиру пројекта “Предизборни програм помоћи Босни и Херцеговини за Локалне 

изборе 2020. године”  који је реализован уз финансијску подршку Савјета Европе за 

обуке изборних комисија и бирачких одбора припремљене су и  штампане публикације 

“Приручник за рад бирачких одбора – локални избори 2020. године” и “Водич за 

изборну администрацију у вези са активностима током изборног дана под условима 

изазваним пандемијом вируса КОВИД-19” које су дистрибуисане свим ОИК/ГИК у 

Босни и Херцеговини. 

 

 

 

 

 

 

Приручник за рад 

бирачких одбора у Босни 

и Херцеговини – Локални 

избори 2020.  
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Водич за изборну 

администрацију у вези са 

активностима током 

изборног дана у условима 

изазваним пандемијом 

вируса КОВИД-19 

 

 
                                   

 

9. Информисање бирача, едукативна и мотивацијска кампања 
 

201. Због правовремене информираности бирача и свих актера у изборном процесу, 

интернет страница Централне изборне комисије БиХ је континуирано и правовремено 

ажурирана. Све информације значајне за изборни процес, одлуке, саопштења, 

статистике, подзаконски акти и нормативи, едукативно-информативни материјал на тај 

начин били су на располагању јавности.  

 

202. Централна изборна комисија БиХ је на својој интернет страници  www.izbori.ba 

креирала засебну страницу намијењену Локалним изборима 2020. године у БиХ. На 

главном менију на веб страници Централне изборне комисије БиХ је постављен линк 

Локални избори 2020. који кориснику олакшава проналажење свих информација 

релевантних за Локалне изборе 2020. године. Релевантне информације су такође 

објављиване на и званичном Твитер рачуну (@IZBORI_BA) и Инстаграм рачуну 

(izbori_ba). 

 

 

http://www.izbori.ba/
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Едукативна и мотивацијска кампања 

 

203. Кампања за потребе избора проведена је путем електронских медија, штампаних 

медија те продукцијских плаката за истицање на бирачким мјестима. 

 

204. Едукативна и мотивацијска кампања проводила се у периоду од јуна до децембра 2020. 

године. Сви материјали (ТВ спотови, радио-џинглови, постери) израђени су у три 

језичке верзије босански, хрватски и српски. Такође, у свим видео спотовима су 

засебно снимљене и у спот уграђене идентичне информације из видео спота, 

разумљиве особама са оштећеним слухом. На свим материјалима како едукативним 

тако и мотивирајућим наглашено је да се избори проводе у вријеме пандемије КОВИД 

-19.  ТВ спотови су се емитовали на свим јавним ТВ сервисима, путем Јутјуб канала, 

Инстаграма, Твитера, као и на интернет страници www.izbori.ba.  

 

205. У складу са чланом 2.9 став (1) тачка 12. Изборног закона БиХ, Централна изборна 

комисија БиХ је у 2020. години провела едукативну и  мотивацијску кампању за бираче 

у БиХ и бираче који живе изван Босне и Херцеговине, а имају бирачко право у циљу 

њиховог правовременог информисања о свим релевантним сегментима изборног 

процес, као и с циљем што веће излазности бирача на предстојећим изборима.  

 

206. Кампања – Избор бирачке опције  - С циљем информисања бирача и омогућавања 

правовременог избора бирачке опције, припремљена су два ТВ Телопа, који су се 

емитовали на јавним и приватним ТВ медијима у БиХ: 1) ТВ Телоп упис бирача изван 

БиХ  - емитован у августу  мјесецу на свим јавним ТВ станицама до 01. 09. 2020. 

године;  2) ТВ телоп промјена бирачке опције расељене особе -  емитован у августу 

мјесецу на свим јавним ТВ станицама до 01. 09. 2020. године. Реклама на пола странице 

у дневним новинама – упис бирача у Централни бирачки списак  - расељене особе – 

објављивана је сваког петка почевши од 31. 07. 2020. до  28. 08. 2020. године у дневним 

новинама: Дневни аваз, Глас Српске, Вечерњи лист. 

 

207. Едукативна кампања – бирачи изван БиХ  - У сурадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ 

(ОЕБС БиХ) Централна изборна комисија БиХ реализирала је едукативну кампања за 

бираче који живе изван Босне и Херцеговине о начину пријављивања за гласање на 

Локалним изборима 2020. године, за коју су израђени: 1) Видео клип – детаљно 

објашњење попуњавања обрасца ПРП - 1 објављен је на интернет страници ЦИК БиХ 

дана, 30. 06. 2020. године и Јутјуб каналу; 2) Видео клип – детаљно објашњење 

попуњавања обрасца ПРП- 2 -  објављен је на интернет страници ЦИК БиХ дана, 30. 

06. 2020. године и Јутјуб каналу; 3) Позив бирачима за упис у Централни бирачки 

списак за гласање изван БиХ објављен је на интернет страници ЦИК БиХ дана, 01. 06. 

2020. године. Кампања се проводила у периоду од јула 2020. године до септембра 2020. 

године, тј. до 01. 09. 2020. године када је био и задњи рок за регистрацију односно 

пријаву бирача који гласају изван БиХ.  

 

 

 

 

Исјечци из видео 

клипова – едукативна 

кампања за бираче 

изван БиХ 

 

http://www.izbori.ba/
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208. Кампања “Како гласати “ - Циљ едукативне кампање „Како гласати“ био је 

упознавање бирача са свим нивоима власти за које се проводе Локални избори 2020. 

године, те о начину исправног попуњавања гласачког листића.  Ова кампања трајала је 

од 21. 10. 2020. године до 15. 11. 2020. године. Штампани оглас „Како гласати“ 

објављен је 4 пута у три дневна листа на пола стране у црно-бијелој верзији на подручју 

Босне и Херцеговине у терминима највећег тиража дневних новина (Дневни аваз, Глас 

Српске, Вечерњи лист).  

 

209. Кампања „Тајност гласања“ и „Помоћ другог лица“ - У сарадњи са ОЕБС БиХ 

реализоване су кампање у виду ТВ спотова: ТВ спот Тајност гласања и  ТВ спот Помоћ 

другог лица на бирачком мјесту који су достављени свим јавним и приватним ТВ 

емитерима - 15. 10. 2020. године и  објављени на веб страници www.izbori.ba и Jutjub 

каналу.  

 

 
ТВ спот Како гласати  

 
           ТВ спот Помоћ другог лица 

 

 

210. Мотивацијска кампања – "Избори - Твоје право" - Циљ мотивацијске кампање је 

био анимирање бирача да у што већем броју изађу на бирачка мјеста и остваре своје 

бирачко право. Припремљен је ТВ спот и радио – џингл "Избори - Твоје право" који је 

емитован на свим јавним ТВ станицама и већини приватних ТВ станица. Мотивацијски 

ТВ спот и радио џингл емитовани су од 31. 10. 2020. године до 20. 12. 2020. године, а 

исти су намјењени  свим бирачима.  

 

 

 

 

 

Мотивацијски 

спот 

 

       

211. Едукативна кампања “Млади бирачи” – Предизборни програм помоћи Савјета 

Европе Босни и Херцеговини за Локалне изборе 2020. - Циљ ове активности је био 

мобилизација младих бирача ради изласка на изборе и остваривања права гласа. С 

обзиром да епидемиолошке околности узроковане КОВИД-19 нису дозволиле 

провођење свих планираних активности, уз сагласност Савјета Европе, Централна 

изборна комисија  БиХ се опредијелила за алтернативне начине како доћи до младих 

бирача и мобилисати их да гласају на Локалним изборима 2020. године. По пви пут, а 

у циљу мобилизације младих бирача,  Централна изборна комисија БиХ је препознала 

значај и досег социјалних мрежа стога је нови приступ медијској кампањи за младе 

бираче подразумијевао израду ТВ спота и мини инфлуенсерске кампање. Инфлуенсери 

http://www.izbori.ba/
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друштвених медија играју велику улогу у свакодневном животу младих у Босни и 

Херцеговини, имајући огроман утјецај на њихова мишљења и посљедично понашање. 

Стога се поруке инфлуенсера дистрибуисане углавном путем Инстаграма морају 

сматрати врло важним алатом за досезање младе публике у Босни и Херцеговини. Шест 

утицајних особа учествовало је у кампањама, како на микро тако и на макро плану. 

Одабрани су у складу с геотериторијалним и родним критеријима равнотеже. Такође, 

посебна пажња посвећена је неполитичком ангажману инфлуенсера и њиховој укупној 

политичкој неутралности. На тај начин створен је много снажнији утицај на циљну 

публику, успостављајући канале друштвених медија као примарни комуникацијски 

канал умјесто ТВ-а. За потребе кампање израђени су сљедећи комуникацијски 

материјали: 6 кратких видео исјечака за ТВ (с титловима на латиници и ћирилици са 

преводиоцем на знаковни језик); 6 кратких видео исјечака за интернетску дистрибуцију 

(са титловима на латиници и ћирилици, заједно с преводиоцем на знаковни језик); 6 

кратких видео исјечака за дистрибуцију путем Инстаграма; 2 кључна визуала са 

фотографијама свих учесника у облику плаката са поруком за изборе (један на 

латиници, а други на ћирилици). Укупно је штампано 4.000 постера и исти су 

дистрибуирани опћинским/градским изборним комисијама уз бирачки материјал. 

Надаље, постери су дистрибуисани према мјесним заједницама са упутством за 

постављање.  

 

 

 

 

Видео исјечци за ТВ 

на ћириличном и 

латинићном писму и 

знаковном језику 

 

 

 

 

  

 

 

Мотивацијски постер 

 “Избори - твоје право” 

 

212. Сви видео спотови су доступни на веб страници www.izbori.ba и на инстаграм рачуну 

Централне изборне комисије БиХ (Izbori_ba), а информација о почетку кампање је 

објављена и на Tвитер рачуну ЦИК БиХ (izbori.ba).  С обзиром на то да се Локални 

избори 2020. године у Граду Мостару одржавају 20. 12. 2020. године, инфлуенсери су 

путем прича (сторија) својих ИГ рачуна такође објавили и своје видеозаписе и за изборе 

у Граду Мостару. 

 

213. Кампања „Гласање у условима Пандемије КОВИД-19“  -  Централна изборна 

комисија БиХ израдила је ТВ спот у којем је детаљно описан процес, услови и 
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организација рада на бирачким мјестима на дан избора, у условима пандемије КОВИД-

19 и епидемиолошке ситуације у Босни и Херцеговини. 

 

 

 

 

 

 

ТВ пост “Гласање у условима 

Пандемије КОВИД-19” 

 

214. ТВ спот “Изборне преваре” - Централна изборна комисија БиХ израдила је и ТВ спот 

у трајању од 9 минута у којем су обрађене изборне преваре, а наведени ТВ спот се 

емитирао на свим јавним ТВ станицама.  

 

  

 

 

 

 

 

ТВ Спот “Изборне преваре” 

 

 

215. Информисање бирача“СМС ЦЕНТАР” -  Успостављањем СМС центра од стране 

Централне изборне комисије БиХ, сваки бирач је слањем свог Јединственог матичног 

броја путем СМС поруке на број  091 12 12 12  могао провјерити локацију свог бирачког 

мјеста. Број је био јединствен за кориснике свих мобилних мрежа у БиХ. Телоп са 

бројем СМС центра прослијеђен је свим јавним ТВ и радио станицама у Босни и 

Херцеговини, а емитовао се до 03. 10. 2010. године, до 19 сати.  На СМС број је 

запримљено укупно 85.000 порука. 

 

 

10.  Сигурносни аспекти Локалних избора 2020. године 
 

216. Централна изборна комисија БиХ је 25. 6. 2020. године обавијестила Министарство 

сигурности БиХ, релевантна министарства унутрашњих послова и сигурносне агенције 

да је 07. 05. 2020. године донијела Одуку о расписивању и одржавању Локалних избора 

у Босни и Херцеговини, а  дана, 23. 05. 2020. године одлуку о одгађању одржавања 

Локалних избора 2020. године и Упутство о роковима и редослиједу изборних 

активности за Локалне изборе 2020. године који ће се одржати у недјељу, 15. 11. 2020. 

године.   

 

217. У складу с чланом 2.1 став (3) Изборног закона БиХ, који прописује да су “сви органи 

власти на свим нивоима и званичници у Босни и Херцеговини и дипломатско-
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конзуларним представништвима БиХ обавезни помагати органима надлежним за 

провођење избора”, Министарство сигурности Босне и Херцеговине је дана 22. 07. 

2020. године донијело одлуку о именовању Радне групе за праћење реализације 

задатака из надлежности институција и полицијских тијела БиХ везаних за 

провођење Локалних избора 2020. године у Босни и Херцеговини28 (у даљем тексту 

Радна група). 

 

218. Радну групу су чинили представници Дирекције за координацију полицијских тијела 

Босне и Херцеговине - ДКПТ БиХ (предсједавајући), Централне изборне комисије БиХ, 

Државне агенције за истрагу и заштиту (СИПА), Граничне полиције БиХ, 

Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ и Министарства сигурности БиХ, 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Полиције Брчко дистрикта 

БиХ.   

 

219. Задатак Радне групе је био праћење реализације активности везаних за: осигурање 

објеката и дистрибуције изборног материјала, осигурање зграде сједишта Централне 

изборне комисије БиХ, складишта Централне изборне комисије БиХ  и Главног центра 

за бројање, праћење реализације транспорта папира за штампање гласачких листића од 

граничног прелаза у БиХ до правне особе односно складишта правне особе која је 

задужена за штампање гласачких листића, размјена информација са надлежним 

полицијским агенцијама у БиХ о могућим протуправним понашањима у вези с 

Изборним законом БиХ, размјена информација са Централном изборном комисијом 

БиХ, те остваривање континуиране сарадње са другим Оперативним штабовима за 

сигурност Локалних избора у БиХ које су формирале полицијске агенције за вршење 

послова из своје надлежности, а у циљу постизања максималног степена сигурносних 

услова за неометано одржавање изборног процеса у БиХ. 

 

220. Предсједавајући Радне групе је дана 04. 09. 2020. године, на основу Одлуке о 

именовању Радне групе за праћење реализације задатака из надлежности институција 

и полицијских тијела БиХ везаних за провођење Локалних избора у Босни и 

Херцеговини донио Одлуку о формирању Оперативног штаба акције ''Локални 

избори 2020'', а чији задатак је да подузме све потребне мјере и радње у циљу 

правилног и законитог извршавања послова и задатака на обезбјеђењу Локалних 

избора, који ће се одржати у мјесецу новембру 2020. године на подручју БиХ.  

 

221. У Оперативни штаб акције „Локални избори 2020“ именовани су представници 

Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, Централне изборне комисије БиХ, 

Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ, Граничне полиције БиХ, Полиције Брчко 

дистрикта БиХ, Федералне управе полиције и министрстава унутрашњих послова из 10 

кантона Федерације БиХ и ОЕБС Мисије у БиХ. Сједиште Оперативног штаба је било 

у Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ, а представник ДКПТ БиХ је 

именован за руководиоца штаба. Министарство унутрашњих послова Републике 

Српске је именовало контакт особу преко које се остваривала сарадња Оперативног 

штаба који окупља полицијске агенције у БиХ и МУП-а Републике Српске. Надаље,  

МУП Републике Српске је  формирао Оперативни штаб акције „Избори 2020“ који је 

на дан избора  достављао извјештаје Централној избрној комисији БиХ. 

 

222. До 24:00 сата на дан одржавања избора, Оперативни штаб акције „Локални избори 

2020“ са сједиштем у Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ запримио је 

укупно 117 пријава о инцидентима који се могу довести у везу са  нарушавањем 

                                                 
28 Одлука број 12-01-04-7-5427-11/20 od 22.7.2020. године. 



 

57 

гласања на бирачким мјестима, и то: 52 у Федерацији БиХ, 32 у Републици Српској и 

33 у Брчко дистрикту БиХ.  

 

223. Од укупно пријављених инцидената 26 је квалификовано као нарушавање јавног реда 

и мира, 10 као кривична дјела која се доводе у везу са нарушавањем изборног процеса, 

а остало су инциденти који још увијек нису правно квалификовани.  

 

224. Полицијски службеници министарстава унутрашњих послова и сигурносних агенција 

су од 06. 07. 2020. године обављали послове физичког осигурања зграде Централне 

изборе комисије БиХ, складишта Централне изборе комисије БиХ,  Главног центра за 

бројање (од септембра до средине јанаура 2021. године) те осигурање дистрибуције и 

пратње конвоја с изборним материјалом и пратње изборног материјала до Главног 

центра за бројање. Операције на терену је координисао Оперативни штаб акције 

”Локални избори 2020.“ на челу са Дирекцијом за координацију полицијских тијела.  

 

225. Надаље, надлежне полицијске и сигурносне агенције су пружале подршку у осигурању 

активности везаних за провођење Локалних избора у Граду Мостару одржаних 20. 12. 

2020. године и поновних избора у Граду Добоју и општини Сребреница одржаних 21. 

02. 2021. године.    

 

 

11. Рад Главног центра за бројање 
 

226. Поступајући према одредби члана 2.9 став (1) тачка 2. и члана 5.22 став (2) и (3)  

Изборног закона БиХ, Централна изборна комисија БиХ је на 20. сједници одржаној 

06. 05. 2020. године донијела одлуку о успостави Главног центра за бројање, усвојила 

Правилник о организацији и утврђивању резултата гласања у Главном центру за 

бројање за Локалне изборе 2020. године29, а на 55. сједници одржаној 17. 09. 2020. 

године, донесена је Одлука о именовању директора и замјеника директора Главног 

центра за бројање за Локалне изборе 2020. године30. 

 

227. У складу с Изборним законом БиХ, проведбеним актима и Правилником о 

организацији рада и утврђивању резултата гласања у Главном центру за бројање за 

Локалне изборе 2020. године Главни центар за бројање обављао је послове из своје 

надлежности: 

a) организација и провођење мјера сигурности Главног центра за бројање (члан 5.22 

Изборног закона БиХ), 

b) поштовање процедура и начин бројања гласачких листића и утврђивање резултата 

гласања (члан 5.22 став (1) Изборног закона БиХ): непотврђеним гласачким 

листићима; гласање у одсуству; путем мобилног тима (бирачи који су на 

издржавању казне затвора или бирачи који су везани за установе или нису у 

могућности да дођу на бирачко мјесто због старости, болести или инвалидитета); 

путем посебног мобилног тима; поштом; у дипломатско-конзуларном 

представништву БиХ у иностранству (ДКП), 

c) проводио поступак поновног бројања гласачких листића (члан 5.31 Изборног 

закона БиХ), 

d) организовао посматрање рада Главног центра за бројање (члан 17.5 став (2) 

Изборног закона БиХ). 

 

                                                 
29 „Службени гласник БиХ“ број 73/20 
30 Акт број: 05-1-07-1-404-14/20  
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228. Главни центар за бројање је био смјештен у објекту “ЗОИ 84“ д.о.о. Олимпијски цнетар 

“Зетра“ у Сарајеву и у његовом раду, осим запосленика Секретаријата Централне 

изборне комисије БиХ,  учествовали су и вањски сарадници, њих укупно 400 који су 

били распоређени у 3 (три) смјене, на бази 24-сатног радног времена.  

 

229. Директорица Главног центра за  бројање  и њени замјеници,  главни  контролор,  

контролор  за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог 

изборног материјала и контролори, именовани су из реда лица која су у сталном радном 

односу у Секретаријату Централне изборне комисије БиХ, односно особа са 

дугогодишњим радним искуством у изборној администрацији, док су вањски 

сарадници ангажовани путем Јавног огласа за ангажман особља за рад у Главном 

центру за бројање.  

 

230. Организација и рад у Главном центру за бројање одвијала се у отежаним условима 

узрокованим пандемијом КОВИД-19. С циљем заштите запослених, те омогућавања 

несметаног одвијања радног процеса остварена је сарадња са Кризним штабом Кантона 

Сарајево, а Главни центар за бројање испоштовао је све епидемоилошке мјере које су 

препоручене од стране кризног штаба31. Представници Кризног штаба Кантона 

Сарајево извршили су преглед просторија прије почетка рада Главног центра за 

бројање те констатовали да су све препоручене мјере испоштоване од стране управе 

Главног центра за бројање. 

 

231. Главни центар за бројање посјетио је и велики број особа (посматрача, делегација и 

др.), те је забиљежен минималан број заражених (четири особе), што није угрозило 

одвијање радног процеса. 

 

232. Током рада Главног центра за бројање испоштоване су мјере сигурности изборног 

материјала утврђене у члану 5. Правилника о раду Главног центра за бројање, односно: 

праћење кретања и примопредаје изборног материјала вршено је уз одговарајућу 

пратећу документацију; Главни центар за бројање је током читавог процеса био 

покривен видео надзором (24 камере) са архивирањем снимка до 45 дана; организоване 

су мјере физичке контроле и сигурност улаза и излаза у Главни центар за бројање као 

и контрадиверзиони преглед (КДЗ преглед) и вођена је евиденција свих посјетилаца и 

посматрача у Главном центру за бројање.32 

 

                                                 
31Управа Главног центра за бројање подузела је сљедеће активности: термалном камером је омогућена контрола 

температуре свих упослених и осталих посјетилаца током уласка у просторије ГЦБ, у сарадњи са Федералном 

управом цивилне заштите набављено је цца 300 литара дезинфекционог средства, чиме је омогућено 

дезинфицирање радних просторија након сваке смјене због чега је размак између смјена био 30 минута; 

осигуране су једнократне заштититне маске, заштитни визири, одређена количина дезинфекционих средстава 

и уређаја за дезинфекцију; рад је организиран у више просторија са ограниченим бројем особа на основу  упута  

Кризног штаба Кантона Сарајево. 
32 Укупна радна површина Главног центра за бројање износила је више од 1.800 m2, а простор је био подијељен 

у више цјелина потребних за поједине радне одјеле, спремишта гласачког материјала, смјештај администрације 

и посматрача. Просторна организација радних одјела омогућавала је несметано и функционално кретање 

гласачког материјала у појединим фазама процеса верификације и бројања гласова. Сав гласачки материјал 

након завршетка обраде и уноса резултата бројања одлаган је у архиву, одакле је транспортован до складишта 

изборног материјала Централне изборне комисије БиХ. 
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Главни центар за бројање 

 
Осигурање и мјере сигурности у раду с гласачким материјалом 

 

233. Сигурносни аспект Главног центра за бројање у практичном смислу имао је двије 

компоненте: физичко осигурање простора, осигурање запослених, осигурање опреме и 

изборног материјала и процедуралне и нормативне мјере сигурности у раду с изборним 

материјалом. 

  

234. Физичко осигурање је реализовано: ангажовањем посебне организационе јединице 

састављене од запосленика на унутрашњем осигурању, која је обављала послове 

унутрашњег осигурања простора, осигурања запослених и осигурања опреме на 

локацији Главног центра за бројање и складишта изборног материјала; ангажовањем 

припадника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево и Федералне управе 

полиције који су били ангажовани на пословима вањског и унутрашњег осигурања 

локације Главног центра за бројање; ангажовањем припадника Дирекције за 

координацију полицијских тијела БиХ на пословима пратње транспорта и свих достава 

гласачког материјала те ангажовањем припадника Дирекције за координацију 

полицијских тијела БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА), Федералне 

управе полиције, КДЗ прегледа простора и КДЗ контрола на улазу у Главном центру за 

бројање. 

 

235. Сви транспорти гласачког материјала одвијали су се према унапријед утврђеном плану 

и временској шеми доставе, која је договорена с представницима Дирекције за 

координацију полицијских тијела БиХ. У току цијелог периода у којем је вршена 

достава изборног материјала, опрема за контрадиверзиону заштиту, као и особље 

Федералног МУП-а, задужено за рад на овој опреми, били су постављени на улазу 

Главног центра за бројање и вршили су сталну контролу кретања запослених, 

посјетилаца и цјелокупног материјала и опреме на улазу и излазу Главног центра за 

бројање, 24 сата на дан. 

 

 

Изборни материјал 

 

236. У периоду од 15. 11. 2020. године до 03. 12. 2020. године, у Главни центар за бројање 

примљено је према категоријама, сљедећа количина бирачких комплета33  (коверата).  

 

 

 

                                                 
33Бирачки комплет представља коверту са бирачким материјалом и уписаним личним подацима бирача за 

гласање: поштом или непотврђеним-ковертираним гласачким листићима или путем мобилног тима. 
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       Табела 12. Преглед примљених бирачких комплета у Главном центру за бројање 

 

Р/Б Категорија бирачких комплета Број 

врећа 

Број 

бирачких 

комплета 

1. Непотврђени-ковертирани бирачки комплети  144 6029 

2. Бирачки комплети за гласање у одсуству 129 3178 

3. Бирачки комплети за гласање путем мобилног тима 388 14794 

4. Бирачки комплети за гласање поштом 181 6578634 

5. Бирачки комплети за гласање у дипломатско - 

конзуларном представништву БиХ 

7 454 

6. Бирачки комплети за гласање путем посебног мобилног 

тима 

228 7582 

 УКУПНО 905 97823 

 

 

237. Чланом 10. Правилника о организацији рада и утврђивању резултата гласања у 

Главном центру за бројање за Локалне изборе 2020. године прописан је начин припреме 

и провјере – материјала пристиглог путем поште: да ли су бирачки комплети (коверте) 

пристигли из иностранства или из земље; да ли је бирачки комплет који је пристигао 

из иностранства исправан на начин да мора садржавати: а) коверту за гласачке листиће, 

која осигурава тајност гласа с упакованим гласачким листићима и која је залијепљена 

како би се осигурала тајност гласања; б) копију једног од важећих идентификационих 

докумената, у складу с чланом 5.12, односно чланом 3.15 став (4) Изборног закона БиХ; 

ц) потписан образац с личним подацима бирача, који садржи податке наведене у члану 

29. Правилника о провођењу избора у БиХ. 

 

238. Наведене провјере исправности бирачких комплета су провјераване три (3) пута, и то 

на начин да су извршене провјере и преглед свих пристиглих комплета у Главни центар 

за бројање, (65.786 бирачких комплета), затим се су се издвајали бирачки комплети 

који не задовољавају услове за слање у фазу верификације. Ови бирачки комплети су 

означени као серија "А". Затим је, особље које је ангажовано за рад у одјелу 

верификације, извршило поновни преглед издвојених комплета у серији "А" (за оне 

који не испуњавају услове), те су издвојени бирачки комплети који задовољавају 

услове и они који не задовољавају услове – сада означени као серија "АА".  Управа 

Главног центра за бројање је, дана 03. 12. 2020. године, издала налог да се и серија "АА" 

прегледа поново, а како би се евентуалне грешке у обради отклониле. 

 

239. Након извршених провјера пристиглих пошиљки утврђено је да сљедећи број бирачких 

комплета не испуњава услове за упућивање у наредну фазу: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34Укупни број достављених гласачких пакета, не укључује 13.503  неуручених коверата. 
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        Табела 13. Преглед бирачких комплета који нису испуњавали услове за даљу обраду 

 

Р/Б 

Категорија бирачких комплета 

Не испуњава 

услове у фази 

припреме за 

верификацију 

Не испуњава 

услове у фази 

верификације 

УКУПНО 

1. Непотврђени-ковертирани бирачки 

комплети 

19335 534 727 

2. Бирачки  комплети за гласање у 

одсуству 

336 0 3 

3. Бирачки комплети за гласање 

путем мобилног тима37 

60 118 178 

4. Бирачки комплети за гласање 

путем поште 

989738 1872 11769 

 

5. Бирачки комплети за гласање у 

дипломатско-конзуларном 

представништву БиХ 

0 0 0 

 УКУПНО 

 
10153 2524 12677 

 

 

240. Укупно 9.897 бирачких комплета пристиглих путем поште у предверификацијској фази 

нису испунили услове за упућивање у наредну фазу верификације тј. верификацију 

кроз апликацију ЈИИС БиХ те су одбијени у припреми верификације. Разлози због 

којих бирачки комплети нису испунили услове су сљедећи: недостаје доказ о 

идентитету (1.820 бирачких комплета); недостаје потпис и недостаје инструкцијско 

писмо (929 бирачких комплета); достављена само сигурносна коверта (2.347 бирачких 

комплета); недостаје сигурносна коверта (234 бирачка комплета); унутар коверте више 

бирачких комплета (292 бирачка комплета); нема отисак печата поште (474 бирачка 

комплета); бирачки комплет упућен из Босне и Херцеговине (86 бирачких комплета); 

невалидан идентификациони документ (675 бирачких комплета); различити потписи 

(1.988 бирачких комплета); упућено након дана одржавања избора (66 бирачких 

комплета); гласачки листићи нису прописно упаковани (ван сигурносне коверте) (240 

бирачких комплета) и неиспуњава услове из више разлога (746 бирачких комплета).  

 

241. У фази верификације у апликацији ЈИИС БиХ одбијено је укупно 1.872 бирачка 

комплета.  

 
     Табела 14. Преглед бирачких комплета пристиглих путем поште одбијених у   

верификацији  у апликацији ЈИИС БиХ  

 
Разлози Број бирачких комплета 

Пријављене злоупотребе - нису гласали у БиХ 138 

Пријављене злоупотребе - гласали у БиХ  131 

Већ скениран/а  (гласао у БиХ, а стигао пакет из 

иностранства) 

1603 

Укупно одбијено у фази верификације 1872 

                                                 
35 Односи се на неискориштени материјал који је дошао у  врећама са гласачким материјалом. 
36 Гласали погрешним сетом гласачких листића. 

37 Подаци укључују и посебне мобилне тимове. 
38 Више коверата унутар једне бројано као једна вањска коверта. 
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Идентификоване злоупотребе  

 

242. На основу члана 5. Одлуке о поступању Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине са циљем осигурања тачности, ажурности и интегритета извода из 

Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине као и спречавања 

злоупотреба у вези с гласањем изван Босне и Херцеговине, Главном центру за бројање 

достављена је табела у којој је евидентирано 1.913 јединствених матичних бројева за 

које постоје пријаве везане за злоупотребе бирачког права изван БиХ.  

 

243. Увидом у достављене бирачке комплете у Главни центар за бројање, те након 

извршених провјера, идентификовано је 536 бирачких комплета који су евидентирани 

као злоупотреба бирачког права од чега: 228 неуручених бирачких комплета (ЦИК БиХ 

шаље препоручену пошиљку, примаоци је нису могли преузети и злоупотријебити 

бирачко право); 39 бирачких комплета је идентификовано у припремној фази 

верификације и  269 бирачких комплета је идентификовано у фази верификације (131 

особа је остварила своје бирачко право у БиХ, док 138 особа није остварило своје 

бирачко право). Наведени бирачки комплети су издвојени у посебне комплете означене 

као “Злоупотреба бирачког права”. 

 

244. Такође, у фази верификације издвојена су и 1.603 бирачка комплета (бирачи који су 

остварили право непотврђеним-ковертираним гласачким листићима), а за исте није 

достављена пријава Централној изборној комисији БиХ о злоупотреби бирачког права.  

 

 

Бројање гласачких листића 

 

245. У Главном центру за бројање пребројано је према категорији гласача укупно 167.047 

гласачких листића. 

 

      Табела 15. Преглед пребројаних гласачких листића у Главном центру за бројање 

 

Р/Б Категорија бирачких комплета Ниво 

Број 

гласачких 

листића 

1 Непотврђени-ковертирани гласачки листићи 
Начелник/Градоначелник 4852 

ОВ/СО/ГВ/СГ 5294 

2 Гласачки листићи за гласање у одсуству 
Начелник/Градоначелник 3196 

ОВ/СО/ГВ/СГ 3160 

3 
Гласачки листићи за гласање путем мобилног 

тима39  

Начелник/Градоначелник 22017 

ОВ/СО/ГВ/СГ 21825 

4 Гласачки листићи за гласање поштом 
Начелник/Градоначелник 51898 

ОВ/СО/ГВ/СГ 53902 

5 
Гласачки листићи за гласање у дипломатско-

конзуларном представништву БиХ 

Начелник/Градоначелник 449 

ОВ/СО/ГВ/СГ 454 

  УКУПНО сви гласачки листићи 167.047 

 

 

 

                                                 
39 Укључени подаци и посебног мобилног тима (КОВИД-19) 
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Поновна пребројавања по наредби ЦИК БиХ 

 

246. У посљедњој фази оперативнога рада Главног центра за бројање, по основу 

достављених одлука Централне изборне комисије БиХ са сједница које су одржане у 

периоду од 24. 11. до 14. 12. 2020. године, Главном центру за бројање наложено је да 

изврши поновно бројање гласачких листића за 238 бирачких мјеста односно 44 основне 

изборне јединице.  

 

247. Поновна бројања гласачких листића са редовних бирачких мјеста, ННН, посебни 

мобилни тим, ДКП БиХ проводила се по кандидатима политичких субјекта, по 

кандидатима и по политичким субјектима, по кандидатима за одређени ниво власти. 

Надаље,  на основу Наредби Централне изборне комисије БиХ за одређени број 

бирачких мјеста у Главном центру за бројање утврђивао се број потписа на Централном 

бирачком списку, као и број важећих и неважећих гласачких листића за начелника 

односно општинско вијеће. 

 

248. Све наредбе су се проводиле у тачно одређено вријеме, о чему су били обавијештени 

посматрачи. У складу са Изборним законом БиХ, током поновних бројања у Главном 

центру за бројање били су присутни и кандидати политичких странака, коалиција, 

листи независних кандидата и независни кандидати и кандидати с листе припадника 

националних мањина који се појављују на гласачком листићу за који се врши поновно 

бројање.  

 

 

Посјете Главном центру за бројање 

 

249. Чланом 34. Правилника о раду Главног центра за бројање прописана је могућност 

посматрања бројања и свих активности које се одвијају у Главном центру за бројање 

од стране акредитованих посматрача.  

 

250. У периоду од 15. 11. 2020. до 03. 12. 2020. године, Главни центар за бројање посјетило 

је 512 акредитованих посматрача из 38 акредитованих организација/политичких 

субјеката/удружења: 6 међународних посматрача из 3 међународне организације, 467 

посматрача из 32 политичка субјекта и 39 посматрача из 3 удружења грађана.  

 

251. За рад са посматрачима у Главном центру за бројање у свакој радној смјени биле су 

задужене по три особе, административни радници за рад са посматрачима, који су 

евидентирали сва питања и евентуалне нејасноће у вези са радним процесом и 

информисали руководство Главног центра за бројање о истом. 

 

252. Поред видео надзора, који је био емитован на дисплеју, посматрачи су имали и 

непосредан увид у сваки дио процеса у Главном центру за бројање. Управа је у више 

наврата са присутним посматрачима обишла све просторе Главног центра за бројање и 

појаснила процедуре рада. Посебни поступци упознавања посматрача са радним 

процесом примјењивани су у процесу поновног бројања гласова по одлукама 

Централне изборне комисије БиХ гдје им је омогућен непосредан увид у сваки гласачки 

листић. 

 

Медији  

 

253. Главни центар за бројање свакодневно су посјећивали представници штампаних и 

електронских медија. Новинари су се директно јављали у програм и извјештавали из 
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Главног центра за бројање или су информације тражили путем телефона или приликом 

посјета. Свакој медијској кући су дате тражене информације. Професионалан однос 

према медијима допринио је већој транспарентности и јавности у раду Главног центра 

за бројање.  

 

 

Примједбе на рад Главног центра за бројање 

 

254. У периоду од 24. 11. 2020. године закључно са 14. 01. 2021. године у Главном центру 

за бројање гласова у Књигу примједби, утврђену чланом 34. став (4), унесене су 33 

примједбе, сугестије и запажања, од чега се 26 односило на рад Главног центра за 

бројање Локални избори  2020. године и 7 које су се односиле на рад Главног центра за 

бројање Локални избори 2020. године за Град Мостар. Сви уписи у Књигу примједби 

прослијеђени су Централној изборној комисији БиХ. 

 

 

Активности Главног центра за бројање за Локалне изборе 2020. године у Граду 

Мостару 

 

255. Након проведених Локалних избори у Граду Мостару, изборне активности које 

проводи Главни центар за бројање проводиле су се такођер на локацији Олимпијске 

дворане Зетра, а за обављање ових послова ангажоване су 34 особе.  

 

256. У периоду од 19. 12. 2020. до 31. 12. 2020. године, у Главни центар за бројање примљена 

је према категоријама сљедећа количина бирачких комплета: 

 
         Табела 16. Преглед примљених бирачких комплета у Главном центру за бројање  

               Локални избори у Граду Мостару 
 

Р/Б Категорија бирачких комплета 
Број 

врећа 

Број бирачких 

комплета 

1 Непотврђени-ковертирани бирачки комплети 6 25 

2 Бирачки комплети за гласање у одсуству 16 26 

3 
Бирачки комплети за гласање путем мобилног 

тима 
20 787 

4 
Бирачки комплети за гласање путем посебног 

мобилног тима 
9 289 

5 
Бирачки комплети за гласање поштом (Град 

Мостар) 
31 2628 

  УКУПНО 82 3755 

 

257. Након извршених провјера у Главном центру за бројање, утврђено је да 418 бирачких 

комплета пристиглих поштом не испуњава услове за упућивање у наредну фазу и ти 

пакети су одбијени у фази верификације. Разлози због којих бирачки комплети нису 

испунили услове су сљедећи: без идентификационог документа (29); без 

инструкцијског писма (8); без печата (93); без потписа (25); без сигурносне коверте 

(23); гласачки материјал изван сигурносне коверте (4); само сигурносна коверта (107); 

истекао идентификациони документ односно невалидан идентификациони документ 

(70); различит потпис (14); више комплета (45).  

 

258. До 31. 12. 2020. године у Главном центру за бројање за Локалне изборе у Граду 

Мостару  пребројано је 6.393 гласачка листића, од чега 6.280 важећих и 113 неважећих. 

Детаљан преглед је приказан у наредној табели. 
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         Табела 17. Преглед пребројаних гласачких листића у Главном центру за бројање  

Локални избори у Граду Мостару 

 

ГЦБ Пошта Потврђени Одсуство 
Мобилни тимови и Цовид 

тимови 

Ниво Укупно Важећи Неважећи Укупно  Важећи Неважећи  Укупно Важећи Неважећи        Укупно Важећи Неважећи 

151ОВ 178 178 0 1 1 0 5 4 1 201 194 7 

152ОВ 189 188 1 0 0 0 0 0 0 115 112 3 

153ОВ 600 597 3 8 8 0 1 1 0 271 261 10 

154ОВ 270 263 7 2 2 0 10 10 0 172 170 2 

155ОВ 580 567 13 3 3 0 3 3 0 186 173 13 

156ОВ 272 266 6 2 2 0 6 6 0 121 113 8 

199 2.091 2.080 11 16 15 1 25 25 0 1.065 1.038 27 

Укупно 4.180 4.139 41 32 31 1 50 49 1 2.131 2.061 70 

 

 

Поновна пребројавања по наредби ЦИК БиХ – Локални избори у Граду Мостару 

 

259. По основу достављених одлука Централне изборне комисије БиХ са сједница које су 

одржане у периоду од 27. 12. 2020. године до 13. 01. 2021. године, у Главном центру за 

бројање извршено је поновно бројање гласачких листића за 60 бирачких мјеста односно 

из четири (152, 153, 154, 155) Градска подручја и за Градску изборну јединицу 199. 

 
 

Посматрачи - Локални избори у Граду Мостару 

 

260. У периоду од 20. 12. 2020. године до 14. 01. 2021. године, Главни центар за бројање 

посјетила су 52 акредитована посматрача: 47 посматрача из 7 политичких субјеката и 

5 посматрача из једног удружења грађана.  

 
 

12. Посматрачи изборног процеса 
 

261. У складу са чланом 17.3, 17.4 и 17.5 став (2) Изборног закона БиХ и чланом 6., 14. и 19. 

Упутства о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и 

Херцеговини, Централна изборна комисија БиХ извршила је акредитовање изборних 

посматрача политичких субјеката, међународних посматрача и удружења. 

  

262. Централна изборна комисија БиХ акредитовала је укупно 4.390 посматрача, од чега: 

126 посматрача испред 22 политичка субјекта, 4.115 посматрача испред 29 удружења и 

149 међународних посматрача испред 24 међународне организације, о чему су 

донесене појединачне одлуке о одобравању захтјева за акредитовање. 

 

263. Због ограничења везаних за окупљање на отвореном и у затвореном простору усљед 

пандемије КОВИД-19 семинар за изборне посматраче за Локалне изборе 2020. године 

није организован. Централна изборна комисија БиХ је за посматраче изборног процеса 

припремила и штампала Приручник за изборне посматраче – Локални избори 2020. 
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године40, на веб страници www.izbori.ba објављене су „Информације за међународне 

посматраче у вези са посматрањем Локалних избора у Босни и Херцеговини, 15. 

новембар 2020. године и Локалних избора за Град Мостар, 20. децембар 2020. године“ 

и Општа правила за међународне посматраче за долазак у Босну и Херцеговину и 

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

избора у Граду Мостару, 20. децембар 2020. године“ као и  Упутство о условима и 

процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и Херцеговини.41  

 

      
     Приручник за изборне посматраче – Локални  избори 2020.  

 

264. Локалне изборе 2020. године посматрала је и делегација Врховног изборног вијећа 

Републике Турске састављена од два члана Врховног изборног вијећа.  

 

 

 

 

 

 

Делегација 

Врховног изборног 

вијећа Републике 

Турске са 

члановима ЦИК 

БиХ 

 

 

265. Конгрес локалних и регионалних органа Савјета Европе је провео поступак 

посматрања избора на даљину 29. и 30. октобра за Локалне изборе који су одржани 15. 

11. 2020. године као одговор на позив власти земље. Овај нови формат посматрања 

избора је уведен као привремени поступак у изузетним ситуацијама, као што је 

тренутна пандемија КОВИД-19, на основу Резолуције Конгреса 455 (2020) коју је 

Статутарни форум усвојио као дио шире расправе о извјештају Конгреса о локалним и 

регионалним изборима у главним кризним ситуацијама. 

 

                                                 
40Приручник је припремљен и штампан у оквиру пројекта Савјета Европе „Предизборног програма помоћи 

Босни и Херцеговини за Локалне изборе 2020“.  
41 https://bit.ly/3cATjkS 

http://www.izbori.ba/
https://bit.ly/3cATjkS
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266. Делегацију су чинили чланови Конгреса заступљени у Вијећу за демократске 

изборе/Венецијанска комисија, Стјуарт Диксон (Stewart Dickson), Џос Винен (Jos 

Wienen), Розалин Огради (Rosaleen O'grady), Владимир Пребилић и Ранди Мондорф 

(Randi Mondorf). Изасланство је одржало неколико интернетских брифинга са 

учесницима у изборном процесу, посебно с предсједником Централне изборне 

комисије БиХ, као и са представницима међународне заједнице у Сарајеву, Удружењем 

локалне власти Републике Српске, Удружењем општина и градова Федерације БиХ и 

медијима, са шефом БиХ делегације у Вијећу Европе и предсједником Федерације БиХ 

и чланова Конгресне делегације у БиХ, као и с кандидатима за 

начелника/градоначелника и представницима политичких странака које учествују на 

изборима и представницима неколико домаћих невладиних организација.   

 

267. У складу с споменутом резолуцијом Конгреса, сарадња с домаћим посматрачима била 

је надограђена како би се подржала виртуелна мисија и пружиле информације из прве 

руке о догађајима на дан избора.42  

 

268. Поводом одржавања Локалних избора у Граду Мостару 20. 12. 2020. године делегација 

Конгреса локалних и регионалних органа власти је након што је 17. 12. 2020. године 

одржала онлајн састанке са  различитим  саговорницима у Сарајеву и Мостару истакла 

позитивну атмосферу брифинга као и  “величину ових прекретница, посебно за младе 

људе, јер ће многи од њих први пут у животу гласати на локалном нивоу”.43   

 

269. Према оцјени Коалиције “Под лупом” на дан одржавања Локалних избора 15. 11. 2020. 

године и Локалних избора у Граду Мостару 20. 12. 2020. године “Изборни дан(и) (15. 

11. и 20. 12. 2020. године) на највећем броју бирачких мјеста протекао је у складу са 

Изборним законом БиХ и проведбеним актима, уз неправилности које се, углавном, већ 

традиционално понављају из изборног циклуса у изборни циклус, а уз мања одступања 

у припреми и организацији избора, изборна администрација на локалном нивоу 

углавном је адекватно извршила припреме за одржавање избора.44 Прелиминарна 

оцјена поновљених избора у Граду Добоју и Општини Сребреница је “да је изборни 

дан на већини бирачких мјеста протекао мирно и без већих проблема”.45 

 

           

13. Предизборни програм помоћи Босни и Херцеговини за Локалне 
изборе 2020. године” – пројекат Савјета Европе 

 

270. Од 1. јула 2020. године до 15. децембра 2020 . године Централна изборна комисија БиХ 

је у оквиру пројекта „Предизборни програм помоћи Босни и Херцеговини за Локалне 

изборе 2020. године”  припремила и штампала 4 публикације (Приручник за изборне 

посматраче – локални избори 2020. године; Приручник за рад бирачких одбора – 

локални избори 2020. године; Водич за изборну администрацију у вези са активностима 

током изборног дана под условима изазваним пандемијом вируса КОВИД-19, 

публикацију “Улога друштвених медија у изборном процесу“ - Смјернице за изборне 

актере) и организовала и провела едукативну и изборну кампању намијењену младим 

                                                 
42 Activity Report of the Congress (July 2020 – February 2021) Communication by the Secretary General of the 

Congress at the 1397th meeting of the Ministers’ Deputies 3 March 2021. p.27., https://bit.ly/3sS0Fp3 
43 Ibid. 
44 Коалиција Под лупом, Локални избори у Босни и Херцеговини, Финални извјештај о грађанском 

нестраначком посматрању локалних избора, март 2021., стр.5.   
45https://bit.ly/3dFkF8f 
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бирачима. Електронске верзије свих публикација су доступне на интернет страници 

www.izbori.ba.46 

 

271. Укупна уговорна вриједност пројекта је 52.000,52 Евра, а реализовани трошкови 

46.362,04 Евра. Предсједништво Босне и Херцеговине је  на 15. редовној сједници 

одржаној 27. 08. 2020. године одобрило закључивање Уговора о гранту и овластило 

предсједника Централне изборне комисије БиХ да потпише овај Уговор.47  

 

272. Визуелни изглед публикација (Приручник за изборне посматраче – локални избори 

2020.  године; Приручник за рад бирачких одбора – локални избори 2020. године; 

Водич за изборну администрацију у вези са активностима током изборног дана под 

условима изазваним пандемијом вируса КОВИД-19” је доступан у релевантним 

секцијама овог извјештаја, а информације о едукативној и изборној кампањи 

намијењеној младим бирачима су наведене у дијелу 8. Информисање бирача, 

едукативна и мотивацијска кампања, овог извјештаја. 

 

273. Једна од публикација која је припремљена у оквиру пројекта је “Улога друштвених 

медија у изборном процесу“ – Смјернице за изборне актере“. Ова публикација је прво 

издање ове врсте од стране Централне изборне комисије БиХ и иначе издање које 

регулише или покушава да усмјери изборне актере у правцу исправног и законитог 

кориштења социјалних мрежа у изборном процесу. 

 

 
Публикација “Улога друштвених медија у изборном процесу“–  

Смјернице за изборне актере 

 
 

14. Дан одржавања Локалних избора 15. 11. 2020. године 
 

274. Централна изборна комисија БиХ је изборним комисијама доставила Временски План 

рада изборних комисија за Локалне изборе 2020. године (Изборни дан), којим су 

утврђене активности и оквирни рокови за провођење појединачних изборних 

активности и обавезно извјештавање Централне изборне комисије БиХ, а које се односе 

на отварање и затварање бирачких мјеста, унос и обраду података о отварању бирачких 

мјеста и података о одзиву у 11, 16 и 19 сати, пребројавање гласачких листића према 

редослиједу изборних нивоа за које се проводе избори и унос података о резултатима 

пребројавања, те рокови за доставу изборног материјала. Такође, изборним комисијама 

је достављен и подсјетник радњи-Проведба изборних радњи за Локалне изборе 2020. 

године, с циљем подсјећања на кључне изборне радње и обавезна поступања по истим. 

 

                                                 
46 http://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2020/Default.aspx?Lang=3 
47 Одлука број: 01-50-1-2516-20/20 

http://www.izbori/
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275. Рад у Централној изборној комисији БиХ био је организован  у двије смјене у периоду 

од 06.00 сати до 08:00 сати наредног дана. Уз стално особље Централне изборне 

комисије БиХ, додатно је ангажовано особље у двије смјене које је пратило унос 

података о отварању бирачких мјеста и одзиву бирача на истим кроз апликацију ЈИИС 

у задатим терминима, те су били распоређени на дежурним телефонима, а у случају 

било каквих техничких недостатака реаговали су према координаторима за рад са 

општинским изборним комисијама.  

 

276. На дежурним телефонима запримљено је cca 300 позива, док је cca 100 позива упућено 

према општинским изборним комисијама. У пријеподневним сатима највећи број 

позива односио се на немогућност проналаска бирача на бирачком списку, будући да 

су се особе регистровале након закључења бирачког списка. Такви случајеви су 

упућивани у ОИК/ГИК да гласају на непотврђеним гласачким листићима. Знатан број 

позива односио се на ометање на бирачким мјестима, односно проблем са 

неакредитованим посматрачима као и питање особа које су на бирачким мјестима 

пружале помоћ при гласању већем броју особа. Дио позива се односио на техничке 

нејасноће са достављеним гласачким материјалом и на техничке проблеме 

администрације на терену при кориштењу апликације, односно немогућност уноса 

података, при чему су подаци запримљени од стране дежурног особља и унесени у 

апликацију у сједишту Централне изборне комисије БиХ. 

 

277. Забиљежени су сљедећи проблеми/инциденти: 

- Зворник - Проблем уласка и броја посматрача; на бирачким мјестима се не 

дозвољава присуство више од 3-4 посматрача; 

- Добој - На неколико  бирачких мјеста се појавио велики број посматрача 30-50, 

неки су и  без заштитине маске; посматраче пуштају на бирачко мјесто у складу са 

Инструкцијом о поступању органа за провођење избора на изборни дан у условима 

епидемије КОВИД-19  и то оне посматраче који су били први у реду и у броју који 

дозвољавају просторије бирачког мјеста, те су посматрачи добили упутство да 

чекају испред бирачког мјеста и да уђу када се за то створе услови, да се ротирају 

са посматрачима који се већ налазе на бирачком мјесту; на бирачком мјесту 

038Б041 Суво Поље, 038Б048 Стријежевица и 038Б042 Текућица посматрачи су на 

силу ушли на бирачко мјесто, онемогућили рад бирачког одбора те спријечили 

бираче да приступе, затражена је интервенција полиције како би спријечили 

нарушавање јавног реда и мира; 

- Сребреница – бирачко мјесто 105Б001 није отворено на вријеме јер је 

предсједница бирачког одбора имала саобраћајни удес, рад бирачког мјеста 

продужен; 

- Чапљина – на бирачком мјесту 173А001 предсједник разријешен дужности, а 

бирачко мјесто је отворено након 20 минута (предсједник бирачког одбора није 

дозволио провјеру и увид у извод из Централног бирачког списка за посматраче и 

2 члана бирачког одбора; на бирачко мјесто су дошли чланови ОИК и утврдили 

стање - на изводу уписани потписи за 8 особа; ОИК наложио разрјешење 

предсједника бирачког одбора, именовање замјеника, написан записник и узета 

изјава од предсједника бирачког одбора, затворено бирачко мјесто до доласка 

замјеника предсједника). 

- Хан Пијесак – бирачко мјесто 123Б009 није отворено на вријеме, достављени 

погрешни гласачки листићи за Ново Горажде у Хан Пијесак; добили инструкцију 

како да изузму са свог бирачког мјеста недостајуће листиће. На бирачко мјесто 

123Б006 достављен мањи број гласачких листића него што пише, бирачко мјесто 

отворено. 
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- Бања Лука- Нису унесени подаци о отварању бирачког мјеста због бројности, сва 

бирачка мјеста отворена. 

 

278. На дежурним линијама које су успостављене за бираче 251-331 и 251-332 запримљено 

је cca 100 позива, који су се односили на: провјеру бирачког мјеста, приговоре бирача 

који су на бирачком списку, али нису на списку за мобилни тим, односно захтјеви 

бирача да гласају путем мобилног тима због здравствених проблема који су се појавили 

пред дан избора и путем КОВИД-19 тима; упити за појашњење шта се сматра важећим 

листићем, упити у вези са одузетим правом гласа (пословна способност итд.) 

 

279. Стручно особље Централне изборне комисије БиХ је континуирано пружало 

информације општинским/градским изборним комисијама, политичким субјектима и 

грађанима који су се обраћали путем телефона и имејла, а било је и на располагању 

акредитованим посматрачима испред политичких субјеката и међународних 

организација, за пружање техничких појашњења и статистичких података о провођењу 

избора.  

 

 

15. Утврђивање изборних резултата 
 

280. Први прелиминарни резултати Локалних избора 2020. године су објављени у поноћ на 

дан избора 15. 11. 2020. године и након тога су освјежавани на интернет страници 

Централне изборне комисије БиХ у складу с чланом 5.29а Изборног закона БиХ – два 

пута у току наредна 24 сата; у наредних пет дана свака 24 сата; наредних дана сваких 

48 сати, све до објављивања коначних, службених и комплетних резултата избора. 

 

281. Дана 15. 12. 2020 године Централна изборна комисија БиХ је потврдила резултате 

Локалних избора 2020. године за 64 општинска вијећа у Федерацији БиХ, 56 скупштина 

општина у Републици Спској, 120 начелника, 14 градских вијећа у Федерацији БиХ, 7 

скупштина градова у Републици Спској, 22 градоначелника и Скупштину Брчко 

дистрикта БиХ48, а дана, 17. 12. 2020. године усвојена је Допунска Одлука I о 

потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у БиХ 2020. године за 

Скупштину Града Зворника.49 Потврђивање резултата Локалних избора обављено је у 

свим изборним јединицама за које су избори одржани 15. 11. 2020. године, осим за 

Градску скупштину Града Добоја и градоначелника Града Добоја те за Општинско 

вијеће Сребреница и начелника општине Сребреница.  

 

282. Након проведених Локалних избора 2020. године припремљена су увјерења о додјели 

мандата за изабране званичнике у општинска/ градска вијећа/ скупштине 

општина/града, једнак број изјава о прихватању/одбијању мандата, потврда о пријему 

увјерења о додјели мандата. Због епидемиоошке ситуације уручење увјерења о додјели 

мандата за новоизабране начелнике/градоначелнике општина уприличено је у Центру 

за едукацију Централне изборне комисије БиХ према утврђеном распореду, при чему 

су овлаштеним особама у име општина уручена и увјерења за новоизабране 

вијећнике/одборнике, те пратећа документација. 

 
283. На Локалним изборима 2020. године одржаним 15. 11. 2020. године од 140 потврђених 

мандата за начелника/градоначелника, 135 мандата или (96,5%) су припали 

                                                 
48 Одлука о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у БиХ 2020. године, „Службени гласник 

БиХ“, број 81/20 
49 „Службени гласник БиХ “, број 84/20 
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мушкарцима, а 5 или (3,6%) женама. Жене су изабране за начелнице у општинама: 

Оџак, Дрвар, Источни Дрвар, Језеро и Ново Горажде.  

 

284. У општинска/градска вијећа и скупштине општина/градова/Скупштину Брчко 

дистрикта БиХ  укупно је изабрано 3.090 носилаца мандата, од чега 2.483 мушкарца 

(80,36%) и 607 жена (19,64%). Од 23 изабрана представника националних мањина 4 су 

жене и 19 мушкараца.  Носилаца мандата старости 30 и више година је укупно 2.671 

(2.212 мушкараца и 459 жена), а млађих од 30 година је 419  (271 мушкарац и 148 жена). 

 
          Табела 18. Изабрани кандидати на Локалним изборима 2020. године (15.11.2020.) 

 

Начелник/Градоначелник  ОВ/СО/СГ/СД  

Мушкарци Жене СУМА Мушкарци Жене СУМА 

135 5 140 2483 607 3090 

<30 >=30 <30 >=30   <30 >=30 <30 >=30   

2 133 0 5 140 271 2212 148 459 3090 

      Напомена: Подаци не укључују Локалне изборе у Граду Добоју и опћини Сребреница 

 

 

285. Од укупног броја изабраних носилаца мандата 1.810 је у Федерацији БиХ (1.422 

мушкарца и 388 жена); 1.249 у Републици Српској (1.034 мушкарца и 215 жена) и 31 у 

Скупштини Брчко дистрикта БиХ (27 мушкараца и 4 жене).  

 

286. Након проведених Локалних избора 2020. године и потврђивања резултата избора, 120 

изабраних званичника одбило је да прихвати освојени мандат у општинском/градском 

вијећу/скупштини општине/скупштини града, а 45 званичника су поднијели оставке те 

је проведен поступак провјере сљедећих квалификованих кандидата, и донесено 165  

управних аката којима је мандат додијељен сљедећим квалификованим кандидатима.  

 

287. Локални избори у Граду Мостару: Централна изборна комисија БиХ је на 12. 

сједници одржаној 19. 01. 2021. године донијела Одлуку о потврђивању и објављивању 

резултата Локалних избора 2020. године у Граду Мостару50.   

 

288. У Градско вијеће Града Мостара изабрано је укупно 35 вијећника/ца од чега 26 (74,3%) 

мушкараца  и 9 ( 25,7%) жена. Већина изабраних вијећника (31) су старости 30 и више 

година, док су 4 вијећника млађи од 30 година старости.  

 

 

16. Поновни избори у Добоју и Сребреници 21. 02. 2021. године 
 

289. Због кршења изборних правила на дан избора у Граду Добоју и Општини Сребреница 

Централна изборна комисија БиХ је 19. 11. 2020. године усвојила закључке о  

покретању поступка утврђивања повреда правила изборног процеса или изборних 

права на бирачким мјестима у основним изборним јединицама Добој и Сребреница, а 

на сједници одржаној 04. 12. 2020. године усвојила је закључке о утврђивању 

законитости рада и појединачне одговорности изборне администрације у Основним 

изборним јединицама Добој и Сребреница. 

 

290. Након што су утврђене бројне неправилности (онемогућавање посматрања избора 

акредитованим посматрачима, гласање особа без важећих иденитификационих 

                                                 
50 „Службени гласник БиХ“, број 5 od 22. 01. 2021. године 
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докумената, омогућавање гласање у име других бирача и др.) дана 21. 01. 2021. године  

Централна изборна комисија БиХ је донијела Одлуку о поништењу избора одржаних 

дана 15. 11. 2020. године на 89 редовних бирачких мјеста у изборној јединици Добој за 

ниво градоначелника Града Добоја и Скупштину Града Добоја и Одлуку о 

поништавању избора одржаних 15. 11. 2020. године у изборној јединици Сребреница 

за ниво начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница на 28 

бирачких мјеста.  

 

291. Поновни избори су одржани 21. 02. 2021. године на основу одлука о одржавању 

поновних избора за градоначелника Града Добоја и Скупштину Града Добоја на 89 

бирачких мјеста и начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница 

на 28 бирачких мјеста (26 редовних бирачких мјеста и 2 бирачка мјеста за гласање 

бирача у одсуству у Градачцу и Живиницама) које је Централна изборна комисија БиХ 

донијела на 18. сједници одржаној 02. 02. 2021. године.  

 

292. Након расписивања поновних избора у Добоју и Сребреници, Централна изборна 

комисија БиХ је усвојила и низ аката који третирају поновљање избора у Добоју и 

Сребреници као што су, поред осталих, Инструкција о поступку провођења поновних 

избора за градоначелника Града Добоја и Скупштину Града Добоја и начелника 

Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница, Упутство о роковима 

изборних активности за одржавање поновних избора у основној изборној јединици 

Добој и Сребреница и Инструкција о примјени члана 2.9 став (1) тачка 1. Изборног 

закона БиХ којом се уређује поступак координисања и надгледања поновних избора у 

основним изборним јединицама Добој и Сребреница51. 

 

293. У складу са чланом 14.1 Изборног закона БиХ поновни избори су проведени на 

основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног бирачког списка који 

су кориштени на поништеним изборима. 

 

294. На гласачком листићу за избор градоначелника Града Добоја налазе се три кандидата 

у име три овјерене политичке странке, док се на гласачком листићу за Скупштину 

Града Добоја налазе кандидати у име 85 овјерених политичких субјеката (34 независна 

кандидата, четири коалиције и 47 политичких странака). 

 

295. На гласачком листићу за избор начелника Општине Сребреница налазе се четири 

кандидата у име четири овјерена политичка субјекта (два независна кандидата, једна 

коалиција и једна политичка странка) док се на гласачком листићу за Скупштину 

општине Сребреница налазе кандидати 27 политичких субјеката (један независни 

кандидат, четири коалиције и 22 политичке странке). 

 

296. На 89 редовних бирачких мјеста на поновљеним изборима у Граду Добоју именовано 

је 427 предсједника и чланова бирачких одбора и исто толико њихових замјеника, док 

је на 26 редовних бирачких мјеста у Сребреници именовано 108 предсједника и чланова 

бирачких одбора и исто толико њихових замјеника те је именован један посебан 

КОВИД-19 мобилни тим са три члана. Именовани су и чланови бирачких одбора на два 

бирачка мјеста за гласање у одсуству за Сребреницу у Градачцу и Живиницама. 

 

297. Право гласа на поновљеним изборима на 89 бирачких мјеста у Добоју имало је 50.615 

бирача. 

 

                                                 
51 Акт број: 06-1-02-2-451-1/21 od 11.02.2021. године 
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298. Право гласа на 26 редовних бирачких мјеста у Сребреници имало је 10.002 бирача, те 

437 бирача на 2 бирачка мјеста у одсуству у Градачцу и Живиницама. 

 

299. Поновљене изборе у Добоју и Сребреници је у име Централне изборне комисије БиХ 

надгледало 130 супервизора који су обучени и цертификовани у складу са усвојеним 

Програмом и методологијом обуке супервизора за надгледање поновљених избора у 

Добоју и Сребреници. 

 

300. Надлежности супервизора утврђене су чланом  3. и чланом 4. Инструкције о примјени 

члана 2.9 став (1) тачка 1. Изборног закона БиХ којом се уређује поступак 

координисања и надгледања поновних избора у основним изборним јединицама Добој 

и Сребреница између којих су: надгледање рада изборне комисије и бирачког одбора, 

упозоравање изборне комисије и бирачког одбора, те упућивање на процедуре и начин 

отклањања неправилности, помоћ изборној комисији и савјетодавно у пословима уноса 

и обједињавања изборних резултата, надзирање активности бирачког одбора прије 

отварања бирачког мјеста што укључује: утврђивање броја имена на изводу из 

Централног бирачког списка, утврђивање броја задужених гласачких листића оба 

нивоа и припрема гласачке кутије за изборни дан, поступак идентификације бирача, 

поступак издавања гласачких листића, поштовање принципа тајности гласања, начин 

убацивања гласачких листића у гласачку кутију, те поступак помоћи другог лица 

бирачима којима је потребна помоћ, праћење поступака бројања гласачких листића и 

паковање изборног материјала. 

 

301. За посматрање поновљених избора у Добоју и Сребреници Централна изборна 

комисија БиХ је 18. 02. 2021. године акредитовала 118 посматрача удружења грађана 

док је за акредитовање посматрача политичких субјеката за посматрање рада бирачких 

одбора и општинске/градске изборне комисије надлежна општинска/градска изборна 

комисија. 

 

302. Супервизори на бирачким мјестима су обишли своја бирачка мјеста, те евидентирали 

стање уређености бирачког мјеста и надзор пријема изборног материјала од стране 

бирачких одбора. 

Након обиласка бирачких мјеста одржан је консултативни састанак са супервизорима 

на којем су размијењене инфомације са стањем на бирачким мјестима, која су била 

потпуно условна. На истом састанку супервизорима су дате смјернице за рад и 

понашање на бирачком мјесту, а све је резултирало тиме да су супервизори на 

бирачким мјестима у потпуности извршили своје задатке и оправдали своју позицију у 

складу са кодексом понашања.  

 

303. Дана 21. 02. 2021. године сви супервизори су до 06.00 сати били на бирачким мјестима 

и несметано су ушли на бирачка мјеста.  Сва бирачка мјеста су уређена у складу са 

прописима. У времену од 06:00 до 07:00 сати бирачки одбори су обавили прописане 

радње. Већина бирачких мјеста је отворена у 07:00 сати, осим мањих кашњења због 

поновног пребројавања гласачких листића или кашњења због недоласка чланова 

бирачког одбора. 

 

304. Изборни дан је протекао уз уобичајене проблеме који нису утицали на законитост 

изборног процеса. Током читавог изборног процеса супервизори су пружали подршку 

изборној комисији и бирачким одборима како би гласање и пребројавање гласачких 

листића било завршено на прописан начин. Утврђено је да су бирачки одбори 

изостављали контролно бројање, након раздвајања гласачких листића, те да нису 

познавали редослијед радњи при чему су супервизори пружили помоћи. 
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305. На већини бирачких мјеста у основној изборној јединици Добој супервизори су једини 

познавали поступак бројања, попуњавања образаца и паковања материјала, те су 

уложили велики напор да се процес пребројавања и паковања доведе до краја и у складу 

са прописима. Сви супервизори извршили су праћење и контролу транспорта  изборног 

материјала од бирачког мјеста до сједишта изборне комисије у сарадњи са 

предсједником бирачког одбора и полицијом. На неколико бирачких мјеста 

акредитовани посматрачи су одстрањени из разлога што су ометали изборни процес, 

долазили у припитом стању и др. У складу са наведеним може се констатовати да су 

супервизори урадили утврђене обавезе на професионалан и стручан начин. 

 

306. На основу података са избора одржаних 15. 11. 2020. године и поновљених избора 21. 

02. 2021. године сачињене су сљедеће анализе: упоредни преглед одзива у основним 

изборним јединицама; преглед резултата и броја гласова за начелника /градоначелника;  

преглед резултата и броја освојених гласова за политичке субјекте за скупштину 

општине/скупштину града (детаљан преглед анализа се налази у Прилогу 3 овога 

извјештаја).  

 

     Табела 19. Упоредни преглед одзива на поновљеним изборима  

у Граду Добоју и општини Сребреница 

 

Р/Б Назив ОИЈ Одзив 15.11.2020. Одзив 21.02.2021. 

1. Добој 

 

72,62% 53,42% 

2. Сребреница 63,54% 46,53% 

                   Напомена: Одзив на основу података обрађених и унесених од стране изборних комисија 

 

 

17. Бирачка мјеста и укупан одзив бирача  
 

307. За Локалне изборе 2020. године формирано је 5.838  бирачких мјеста од чега 5.394 

редовна, 143 за гласање у одсуству, 144 за гласање лично, 7 бирачких мјеста у 

дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у иностранству (амбасаде БиХ у 

Бечу, Београду и Ослу, Генерални конзулати БиХ у Штутгарту, Минхену  и Чикагу; 

Почасни конзулат БиХ у Грацу) и 150 бирачких мјеста за гласање непотврђеним 

гласачким листићем.  

 

308. Бирачи су гласали и путем 388 редовних мобилних тимова и 233 посебна мобилна тима 

за бираче који су позитивни на КОВИД-19 или су у изолацији укључујући и Град 

Мостар. 

Општинске/градске изборне комисије су запримиле 9.877 захтјева за гласање путем 

посебног мобилног КОВИД тима од чега је неблаговремених било 715 захтјева и 808 

непотпуниих, односно укупно одбачених 1.523 захтјева. Бирачко право је могло 

остварити 8.354 бирача, а евидентирано је да је путем посебног мобилног КОВИД тима 

гласало 7.367 бирача (Подаци за број бирача који су гласали путем посебног мобилног 

КОВИД тима односе се на трку за ОВ/СО/СГ/СД). 

 

309. Укупан одзив бирача на Локалним изборима одржаним 15. 11. 2020. године, Локалним 

изборима у Граду Мостару и поновљеним изборима у Граду Добоју и општини 

Сребреница  је 50,40%. Излазност у Федерацији БиХ је била 48,06%, у Републици 

Српској 54,58%, а у Брчко дистрикту 46,06%. 
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      Табела 20. Преглед регистрованих бирача и укупни одзив према категоријама 

 

Р/Б Категорија Регистровани бирачи   Гласало 

1 

Бирачи који своје бирачко право остварују на 

редовним бирачким мјестима (редовни 

бирачи) 

3.237.181 1.618.147 

2 
Бирачи који гласају лично у општини 

пребивалишта из 1991. године 

Укупно 14.093 бирача* 

 Од укупног броја (14.093) 

12.131 бирач је придружен  

редовним бирачким 

мјестима  

1.962 бирача су распоређени 

за гласање на 2 самостална 

бирачка мјеста за ову 

категорију 

19 

  
Бирачи који гласају у одсуству из општине у 

којој имају боравиште 
7.973 2.708 

3 Бирачи регистровани за гласање путем поште 106.362 55.992 

4 

Бирачи који гласају у дипломатско-

конзуларним представништвима БиХ у 

иностранству (ДКП БиХ) 

704 447 

5 Бирачи који гласају путем мобилног тима 17.931 15.530 

6 
Бирачи који су гласали путем посебног 

мобилног КОВИД тима  
 

7.367** 

7 УКУПНО 3.384.244  
   

  Непотврђени гласачки листићи  5.310 

  УКУПНО  1705520  

Напомена:  

* За бирачку опцију „Бирачи који гласају лично у општини пребивалишта из 1991. године“ регистровано 

је 14.093 бирача (144 бирачка мјеста). 142 бирачка мјеста (12.131 бирач) су придружена редовним 

бирачким мјестима и бројала су се скупа са редовним бирачким мјестима. Само два бирачка мјеста која 

су бројала 1.962 бирача су остала самостална. Од  тих 1.962 бирача гласало је 19 бирача. 

 

** Подаци за број бирача који су гласали путем посебног мобилног КОВИД тима односе се на трку за 

ОВ/СО/СГ/СД. 

 

 

18. Обједињени резултати Локалних избора 2020. године 
 

310. Према обједињеним резултатима Локалних избора одржаних 15. 11. 2020. године, 

локалних избора у Граду Мостару одржаних 20. 12. 2020. године и поновљених избора 

у Граду Добоју и општини Сребреница (21.02.2021.) укупно је изабрано 3.319 

званичника  (627 жена и 2.692 мушкараца. 

 

311. Од 142 изабрана начелника/градоначелника 137 (96,5%) су мушкарци и 5 (3,5% жене). 

У општинска вијећа/скупштину општине/градско вијеће/скупштину града/Скупштину 

Брчко дистрикта БиХ (ОВ/СО/СГ/СД) укупно је изабрано 3.177 вијећника/одборника 

од чега је 2.555 (80,42%)  мушкараца и  622 (19,58%) жене. 
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       Табела 21. Изабрани кандидати на Локалним изборима 2020. (15.11.2020.), Локалним изборима  

у Граду Мостару и поновљеним изборима у Граду Добоју и општини Сребреница 

    

Утрка 
Укупно 

 мандата 
<30 година 

>=30 

година 
Мушкарци Жене 

Мушкарци 

>=30 

година 

Жене 

>=30 

година 

Мушкарци 

<30 година 

Жене<30 

година 

Начелник/градоначелник 142 2 140 137 5 135 5 2 0 

ОВ/СО/СГ/СД (Град Мостар, 

20.12.2020.) 
35 4 31 26 9 22 9 4 0 

ОВ/СО/СГ/СД - (15.11.2020.) 

и поновљени избори у Граду 

Добоју и општини Сребреница 

3142 419 2723 2529 613 2258 465 271 148 

ОВ/СО/СГ/СД (Укупно) 

 
3177 423 2754 2555 622 2280 474 275 148 

УКУПНО 3319 425 2894 2692 627 2415 479 277 148 

 
 
312. Куриозитет Локалних избора 2020. године  је велико повећање броја политичких 

субјеката који су учествовали на изборима. Само у 2020. години регистровано је нових 

40 политичких странака, а у 2019. години једна политичка странка.  

Резултати Локалних избора 2020. године су показали да одређен број политичких 

странака и независних кандидата у неким општинама нису добили ни један глас што 

би могло указивати на чињеницу да су се неки политички субјекти пријавили за учешће 

на Локалним изборима 2020. године у одређеним општинама у циљу добијања мјеста 

у бирачким одборима, а у Изборном закону БиХ овакве појаве нису регулисане. 

Детаљан попис политичких субјеката који у у одређеним општинама нису освојили ни 

један глас је дат у Прилогу 4.   

 

 
19. Достављање образаца Изјава о имовинском стању 
 

313. На основу члана 15.8 став (1) Изборног закона БиХ прописано је да су кандидати 

изабрани на свим нивоима власти дужни, у року од 30 дана од дана објаве овјере 

мандата у Службеном гласнику БиХ, на посебном обрасцу, предати Централној 

изборној комисији БиХ потписану изјаву о имовинском стању.   

 

314. На основу члана 15.8 став (2) Изборног закона БиХ прописано је 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 мандата. 

 

315. Одредбом члана 19.10 став (1) тачка а) и б) Изборног закона БиХ прописано је да ће се 

новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 3.000,00 КМ казнити за повреде кандидат 

изабран на свим нивоима власти ако у року од 30 дана од дана објаве овјере мандата у 

„Службеном гласнику БиХ“, односно у року од 30 дана након истека мандата на који 

је изабран на посебном обрасцу, не преда потписану изјаву о имовинском стању из 

члана 15.8 став (1) и (2) овог Закона.  

 

316. Централна изборна комисија БиХ је у сврху побољшања процеса достављања и 

евидентирања имовинских картона изабраних званичника на почетку односно по 

престанку мандата омогућила електронски унос података у образац Изјаве о 

имовинском стању путем апликације која је објављена на интернетској страници ЦИК 
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БиХ - веб адреси https://izbori.ba/ImovinskiKartoni. Апликација осигурава тачност 

података, убрзање процеса и једноставност подношења обрасца Изјаве о имовинском 

стању. Попуњени образац изјаве изабрани званичник доставља Централној изборној 

комисији БиХ у електронској форми, за што се користи апликација, потом се 

имовински картон штампа и потписан доставља Централној изборној комисији БиХ на 

верификацију. Овом процедуром завршава се циклус предаје података на имовинском 

картону. 

 

317. Обавезу да доставе образац Изјаве о имовинском стању на почетку мандата кроз 

наведену апликацију имају сви званичници изабрани на Локалним изборима 2020. 

године укључујући и званичнике којима је додијељен замјенски мандат након 

одустајања или оставке изабраних званичника (укупно 3.345 изабраних званичника). 

До 12. 02. 2021. године, имовински картон кроз апликацију је попунило 1.875 

изабраних званичника или 56%. 

 

 

20. Поврат таксе 
 
318. У складу са чланом 4.16 Изборног закона БиХ, Одлуком о висини таксе за овјеру за 

учешће на Локалним изборима 2020. године одређена је висина новчане таксе: 

 

- 1.000,00 КМ за политичку странку која се кандидује у сједишту странке за 

општинско вијеће, односно скупштину општине, градско вијеће, односно 

скупштину града, те по 100,00 КМ за кандидовање у свакој новој изборној јединици, 

за општинско вијеће, односно скупштину општине, градско вијеће, односно 

скупштину града; 

- 1.000,00 КМ за политичку странку која се кандидује у сједишту странке за 

начелника општине или градоначелника, те по 100,00 КМ за кандидовање у свакој 

новој изборној јединици за начелника општине или градоначелника; 

- 1.000,00 КМ за независног кандидата који се кандидује за начелника општине или 

градоначелника, општинско вијеће, односно скупштину општине, градско вијеће 

односно скупштину града и Скупштину Брчко дистикта БиХ. 

 

319. Поврат новчаног износа таксе за овјеру се врши на трансакцијске рачуне политичких 

субјеката како слиједи:   

- политичким странкама које су освојиле више од 3% од укупног броја важећих 

гласова у тој изборној јединици или 1/3 гласова од укупног броја гласова које је 

освојио изабрани начелник/градоначелник, самостално или у оквиру коалиције; 

- независним кандидатима који су освојили више од 3% од укупног броја важећих 

гласова у тој изборној јединици или 1/3 гласова од укупног броја гласова које је 

освојио изабрани начелник/градоначелник; 

- независним кандидатима на листи независних кандидата које су освојиле више од 

3% од укупног броја важећих гласова у тој изборној јединици.  

 

320. Чланом 4.16 Изборног закона БиХ није утврђен поврат таксе за овјеру политичким 

субјектима чија је овјера дјелимично или у потпуности одбијена.  

 

321. На основи члана 2.9 став (1) тачка 17, а у вези члана 4.16 Изборног закона БиХ 

Централна изборна комисија БиХ је дана 25. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

поврату уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру, уплаћеног за овјеру пријаве за 

https://izbori.ba/ImovinskiKartoni
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учешће политичких субјеката на Локалним изборима 2020. године52 којом ће 

политичким странкама које имају право на поврата новчаног износа таксе бити враћено 

203.400 КМ, а независним кандидатима 125.000 КМ, што чини укупно 328.400 КМ. 

Претходно је ранијим одлукама одлучено о поврату таксе за 4 политичка субјекта у 

износу од 4.500,00 КМ.  

 

322. Закључно са 15. 04. 2021. године издати су налози Министарству финансија и трезора 

БиХ за поврат укупно 342.400,00 КМ укључујући поврат таксе политичким субјектима 

за учешће на изборима у Граду Мостару и поврат преплаћеног износа једној политичкој 

странци у износу од 1.000,00 КМ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/SKM_308e21022515330.pdf 

 

https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/SKM_308e21022515330.pdf
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ПРОВОЂЕЊЕ ПОСРЕДНИХ ИЗБОРА  

 

1. Посредни избори за Градско вијеће Града Сарајева и Скупштину Града 

Источно Сарајево  
 

323. Централна изборна комисија БиХ, у складу са чланом 2.9 став (1) тачка 6. Изборног 

закона БиХ, потврђује и овјерава кандидатске листе и кандидате за све нивое 

непосредних и посредних избора у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним 

законом БиХ. 

Централна изборна комисија БиХ, у складу са чланом 2.9 став (1) тачка 9. Изборног 

закона БиХ, утврђује и потврђује резултате свих непосредних и посредних избора 

обухваћених Изборним законом БиХ, овјерава да су ти избори проведени у складу с 

овим Законом и објављује резултате свих непосредних и посредних избора 

обухваћених овим Законом. 

 

Избор вијећника у Градско вијеће Града Сарајева 
 

324. Начин избора вијећника Градског вијећа Града Сарајева утврђен је чланом 13.10 и 13.5 

Изборног закона БиХ и чланом 22. и 23. Статута Града Сарајева53  и Поглављем VIII. 

Упутству о поступку провођења посредних избора за органе власти у Босни и 

Херцеговини обухваћених Изборним законом Босне и Херцеговине54 ( у даљем тексту: 

Упутство)  

 

325. Град Сарајево чине општине: Стари Град Сарајево, Центар Сарајево, Ново Сарајево и 

Нови Град Сарајево. 

 

326. Градске општине у саставу Града Сарајева су доставиле кандидатске листе на овјеру и 

потврђивање Централној изборној комисији БиХ, а у вези с наведеним донесене су 

одлуке, како слиједи:  

 

- Дана 22. 01. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуке о 

овјери пет (5) кандидатских листа на којима се налази укупно 27 кандидата из 

Општине Стари Град Сарајево за избор вијећника у Градско вијеће Града 

Сарајева; 

 

- Дана 29. 01. 2021. године и дана 02. 02. 2021. године Централна изборна комисија 

БиХ је донијела одлуке о овјери шест (6) кандидатских листа на којима се налази 

укупно 28 кандидата из Општине Центар Сарајево за избор вијећника у Градско 

вијеће Града Сарајева; 

 

- Дана 02. 02. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуке о 

овјери једанаест (11) кандидатских листа на којима се налази укупно 29 кандидата 

из Општине Нови Град Сарајево за избор вијећника у Градско вијеће Града 

Сарајева; 

 

                                                 
53 „Службене новине Кантона Сарајево“, бр. 12/98, 14/98. 25/05, 23/08 i 32/08 
54 „Службени гласник БиХ“, број 38/14, 90/16, 8/17 i 91/18 
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- Дана 02. 02. 2021. године и дана 04. 02. 2021. године Централна изборна комисија 

БиХ је донијела одлуке о овјери осам (8) кандидатских листа на којима се налази 

укупно 27 кандидата из Општине Ново Сарајево за избор вијећника у Градско 

вијеће Града Сарајева. 

 

327. На основу посредних избора проведених у општинским вијећима за Градско вијеће 

Града Сарајева донесене су сљедеће одлуке: 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Општинског вијећа 

Нови Град Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, којом је додијељено укупно 

седам (7) мандата. Против наведене одлуке Централне изборне комисије БиХ 

вијећник Општинског вијећа Нови Град Сарајево, Бајро Бибер, је изјавио жалбу 

Апелационом одјелу Суда БиХ, а иста је рјешењем Апелационог одјела Суда БиХ, 

број: С1 3 Иж 039885 21 Иж од 02. 03. 2021. године, одбијена. 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Општинског вијећа 

Ново Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, којом је додијељено укупно седам 

(7) мандата. Против ове одлуке Централне изборне комисије БиХ политички 

субјект Савез за бољу будућност СББ, којег заступа Фахрудин Радончић, изјавио је 

жалбу Апелационом одјелу Суда БиХ, а иста је рјешењем Апелационог одјела Суда 

БиХ, број: С1 3 Иж 039888 21 Иж од 02. 03. 2021. године, одбијена. 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Општинског вијећа 

Центар Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, којом је додијељено укупно 

седам (7) мандата. Против ове одлуке Централне изборне комисије БиХ вијећник 

Општинског вијећа Центар Сарајево, Велија Катица, је изјавио жалбу Апелационом 

одјелу Суда БиХ, а иста је рјешењем Апелационог одјела Суда БиХ, број: С1 3 Иж 

039886 21 Иж од 02. 03. 2021. године, одбијена. 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 26. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Општинског вијећа 

Стари Град Сарајево за Градско вијеће Града Сарајева, којом је додијељено укупно 

седам (7) мандата. Против ове одлуке Централне изборне комисије БиХ вијећник 

Општинског вијећа Стари Град Сарајево, Ведад Дељковић, изјавио је двије жалбе 

Апелационом одјелу Суда БиХ, а исте су рјешењем Апелационог одјела Суда БиХ, 

број: С1 3 Иж 039887 21 Иж од 02. 03. 2021. године, одбијене. 

 

328. На основу утврђених резултата посредних избора проведених у вези са чланом 13.10 

Изборног закона БиХ у општинским вијећима Стари Град Сарајево, Нови Град 

Сарајево, Центар Сарајево и Ново Сарајево за Градско вијеће Града 

Сарајева, Централна изборна комисија БиХ је на 34. сједници, одржаној 08. 03. 2021. 

године, донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата посредних избора и 

додјели мандата за Градско вијеће Града Сарајева. У Градско вијеће Града Сарајева 

изабрано је сљедећих 28 вијећника: 

 

a) Вијећници из Општинског вијећа Стари Град Сарајево: Сеид Шкаљић, Ведад 

Дељковић, Алмедин Миладин, Муамер Мекић, Ведран Додик, Срђан Симоновић, 

Јасмин Скорупан. 
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b) Вијећници из Општинског вијећа Центар Сарајево: Јасмин Адемовић, Биљана 

Лазаревић, Лајла Ћосовић, Нихад Ук, Амра Зулфикарпашић, Жељко Мајсторовић, 

Драган Стевановић. 

 

c) Вијећници из Општинског вијећа Ново Сарајево: Самир Бејић, Мирела 

Џехверовић, Алма Ченгић, Елведин Корора, Маријела Хашимбеговић, Данијела 

Шахат, Срђан Срдић. 

 

d) Вијећници из Општинског вијећа Нови Град Сарајево: Ади Шкаљић, Бајро 

Бибер, Тони Вукадин, Алем Лого, Ениса Спахић, Драго Јурић, Ратко Орозовић. 

 
 

Избор одборника у Скупштину Града Источно Сарајево 

 

329. Начин избора одборника у Скупштину Града Источно Сарајево утврђен је чланом 13.10 

и 13.5 Изборног закона БиХ, Изборним законом Републике Српске55, чланом 26 

Статута Града Источно Сарајево56 и Поглављем VII. Упутства о поступку провођења 

посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним 

законом Босне и Херцеговине57.  

 

330. Град Источно Сарајево чине сљедеће општине: Источно Ново Сарајево, Источна 

Илиџа, Пале, Соколац, Трново и Источни Стари Град. 

 

331. Градске општине у саставу Града Источно Сарајево су доставиле кандидатске листе на 

овјеру и потврђивање Централној изборној комисији БиХ, а у вези с наведеним 

донесене су одлуке, како слиједи:  

 

- Дана 13. 01. 2021. године и дана 21. 01. 2021. године, Централна изборна комисија 

БиХ је донијела одлуке о овјери седам (7) кандидатских листа на којима се налази 

укупно 23 кандидата из Општине Источна Илиџа за избор одборника у Скупштину 

Града Источно Сарајево; 

 

- Дана 15. 01. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуке о 

овјери три (3) кандидатске листе на којима се налази укупно 11 кандидата из 

Општине Источни Стари Град за избор одборника у Скупштину Града Источно 

Сарајево; 

 

- Дана 28. 01. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуке о 

овјери осам (8) кандидатских листа на којима се налази укупно 25 кандидата из 

Општине Пале за избор одборника у Скупштину Града Источно Сарајево; 

 

- Дана 02. 02. 2021. године и дана 08. 02. 2021. године Централна изборна комисија 

БиХ је донијела одлуке о овјери шест (6) кандидатских листа на којима се налази 

укупно 19 кандидата из Општине Источно Ново Сарајево за избор одборника у 

Скупштину Града Источно Сарајево; 

 

- Дана 02. 02. 2021. године Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуке о 

овјери пет (5) кандидатских листа на којима се налази укупно 13 кандидата из 

                                                 
55 „Службени гласник РС“ бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 15/18 i 18/20 
56 „Службене новине Града Источно Сарајево“, бр. 20/17 
57 „Службени гласник БиХ “, број 38/14, 90/16, 8/17 i 91/18 
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Општине Трново за избор одборника у Скупштину Града Источно Сарајево; 

 

- Дана 04. 02. 2021. године и дана 08. 02. 2021. године Централна изборна комисија 

БиХ је донијела одлуке о овјери седам (7) кандидатских листа на којима се налази 

укупно 21 кандидат из Општине Соколац за избор одборника у Скупштину Града 

Источно Сарајево; 

 

332. На основу посредних избора проведених у скупштинама општина (укупно 6 општина) 

за Скупштину Града Источно Сарајево донесене су сљедеће одлуке: 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 28. 01. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Скупштине општине 

Источни Стари Град за Скупштину Града Источно Сарајево, којом су додијељена 

укупно три (3) мандата; 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 18. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Скупштине општине 

Трново за Скупштину Града Источно Сарајево, којом су додијељена укупно три (3) 

мандата; 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 22. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Скупштине општине 

Источна Илиџа за Скупштину Града Источно Сарајево, којом је додијељено 

укупно шест (6) мандата; 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 22. 02. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Скупштине општине 

Источно Сарајево за Скупштину Града Источно Сарајево, којом је додијељено 

укупно пет (5) мандата; 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 03. 03. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Скупштине општине 

Пале за Скупштину Града Источно Сарајево, којом је додијељено укупно осам (8) 

мандата; 

 

- Централна изборна комисија БиХ је дана 08. 03. 2021. године донијела Одлуку о 

утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Скупштине општине 

Соколац за Скупштину Града Источно Сарајево, којом је додијељено укупно шест 

(6) мандата.  

 

333. Након правоснажности наведених одлука, Централна изборна комисија БиХ је дана 15. 

03. 2021. године донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата посредних 

избора и додјели мандата за Скупштину Града Источно Сарајево. У Скупштину Града 

Источно Сарајево изабран је 31 одборник: 

 

1. Одборници из Скупштине општине Трново: Влашки Вељко, Бјелица Мирослав, 

Голијанин Синиша. 

 

2. Одборници из Скупштине општине Источна Илиџа: Шаровић Предраг, 

Шеховац Горан, Ћосовић Раде, Мочевић Славиша, Трапара Зоран, Лучић Младен. 
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3. Одборници из Скупштине општине Источно Ново Сарајево: Јованчић Ведран, 

Сладоје Александар, Дамјановић Александра, Сладоје Миљан, Суџука Натко. 

 

4. Одборници из Скупштине општине Пале:  Короман Бранко, Шкипина Дамјан, 

Гајовић Марко, Чворо Бојан, Вукашиновић Милош, Кубатлија Марко, Сикима 

Марко, Лучић Владимир. 

 

5. Одборници из Скупштине општине Источни Стари Град: Плакаловић Његош, 

Космајац Жељко, Цинцар Владимир. 

 

6. Одборници из Скупштине општине Соколац: Башевић Страхиња, Голијан Јован, 

Радић Ђорђе, Самарџија Његош, Дупљанин Миодраг, Косорић Жарко. 
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ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

Локални избори 2020. године (15.11.2020.) 

 

334. У свим фазама изборних активности предузетих од стране Централне изборне комисије 

БиХ с циљем припреме и одржавања Локалних избора, учесници у изборном процесу 

су подносили приговоре и жалбе и друга правна средства прописана Изборним законом 

БиХ за заштиту изборних права. На основу одредби Изборног закона БиХ заштиту 

изборног права осигуравају изборне комисије (општинске изборне комисије, градске 

изборне комисије, Изборна комисија Брчко дистрикта БиХ и Централна изборна 

комисија БиХ) и Апелациони одјел Суда БиХ. Сви приговори подносе се у писаној 

форми на обрасцу који пропише Централна изборна комисија БиХ. Изборна комисија 

у својој општини/граду/дистрикту има првостепену надлежност за одлучивање о свим 

питањима која нису експлицитно додијељена Централној изборној комисији БиХ и 

Апелационом одјелу Суда БиХ. Централна изборна комисија БиХ има другостепену 

надлежност за одлучивање о уложеним жалбама на одлуке свих изборних комисија.  

 

335. Централна изборна комисија БиХ има и првостепену надлежност за одлучивање по 

приговорима уложеним због повреде правила изборног процеса, изборних права, 

повреде правила Поглавља 16. Изборног закона БиХ, учињене од стране политичког 

субјекта. Апелациони одјел Суда БиХ надлежан је да рјешава по жалбама на одлуке 

Централне изборне комисије БиХ. Жалбе се подносе Апелационом одјелу Суда БиХ у 

року од два дана од дана пријема одлуке Централне изборне комисије БиХ. Жалба се 

подноси путем Централне изборне комисије БиХ, а Апелациони одјел Суда БиХ дужан 

је донијети одлуку по жалби у року од три дана од дана пријема жалбе.  

  

336. Жалбе на одлуку Централне изборне комисије БиХ о расписивању и одржавању 

Локалних избора 2020. године - На одлуку Централне изборне комисије БиХ о 

расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године уложна је једна жалба 

Апелационом одјелу Суда БиХ која је одбачена као недопуштена. 

 

337. Жалбе на одлуку Централне изборне комисије БиХ о одгађању одржавања 

Локалних избора 2020. године - На одлуку Централне изборне комисије БиХ о 

одгађању одржавања Локалних избора 2020. године уложена је једна жалба 

Апелационом одјелу Суда БиХ која је одбијена као неоснована. 

 

338. Жалбе на рјешења Централне изборне комисије БиХ којим се даје/не даје 

сагласност  на именовање чланова изборне комисије – На рјешења Централне 

изборне комисије БиХ којим се даје/не даје сагласност на именовање чланова изборне 

комисије је поднесено 10 жалби Апелационом одјелу Суда БиХ.58 Апелациони одјел 

Суда Суд БиХ је у поступку одлучивања једну (1) жалбу одбацио као неблаговремену, 

8 жалби одбио као неосноване и једну (1) жалбу уважио и предмет вратио Централној 

изборној комисији БиХ на поновно одлучивање. 

 

339. Жалбе на одлуке Централне изборне комисије БиХ о овјери или одбијању овјере 

пријаве политичких субјеката  – На одлуке Централне изборне комисије БиХ о 

овјери, односно одбијању овјере пријаве политичких субјеката за учешће на Локалним 

изборима 2020 укупно је изјављено 55 жалби Суду БиХ. Централна изборна комисија 

                                                 
58 Станари, Источни Мостар-2 жалбе, Сребреница, Илиџа-2 жалбе, Босанско Грахово-2 жалбе, Бреза и 

Милићи 
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БиХ је 12 жалби уважила и овјерила пријаве подносилаца жалбе, а Апелациони одјел 

Суда БиХ је одлучивао по 43 жалбе, од којих је 37 жалби одбио као неосноване, 3 жалбе 

одбацио као неблаговремене, једну одбацио као недопуштену и једну жалбу уважио и 

вратио Централној изборној комисији БиХ на поновни поступак, те у поновном 

поступку исту одбио као неосновану. 

 

340. Жалба на одлуку Централне изборне комисије БиХ о утврђивању права 

кориштења назива политичке странке у изборне сврхе - Централна изборна 

комисија БиХ је донијела укупно 6 одлука о утврђивању права кориштења назива 

политичке странке у изборне сврхе на Локалним изборима 2020. године. На наведене 

одлуке Централне изборне комисије БиХ изјављено је 5 жалби Суду БиХ од којих је 

Апелациони одјел Суда БиХ 4 одбио као неосноване и једну уважио и вратио 

Централној изборној комисији БиХ на поновни поступак. 

 

341. Жалбе   на   одлуке   Централне   изборне   комисије  БиХ  о  овјери  или  одбијању  

овјере кандидатских листи – На одлуке Централне изборне комисије БиХ о овјери, 

односно одбијању овјере кандидатских листа политичких субјеката за учешће на 

Локалним изборима 2020. године укупно је изјављена  једна жалба Суду БиХ, коју је 

Апелациони одјел Суда БиХ одбацио као недопуштену. 

 

342. Жалбе на одлуке Централне изборне комисије БиХ о одбијању захтјева за 

повлачење кандидатуре - Централна изборна комисија БиХ је донијела укупно 9 

одлука којим се захтјев за повлачење кандидатуре одбацује као недопуштено. На 

наведене одлуке Централне изборне комисије БиХ укупно су  изјављене 4 жалбе Суду 

БиХ, од којих је Суд БиХ 3 жалбе одбио као неосноване и једну жалбу одбацио као 

недопуштену. 

 

343. Жалбе на одлуке Централне изборне комисије БиХ о одбијању уписа у Извод из 

Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине – Централна 

изборна комисија БиХ је донијела одлуку број: 05-1-07-1-998/20 од 01. 10. 2020.године, 

којом је одбијен упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и 

Херцеговине за Локалне изборе 2020. године,  за укупно 27.960 бирача по пријавама 

поднесеним до 01. 09. 2020. године с обзиром на то да нису испуњени услови 

прописани чланом 3.15 став (1), (2) и (3) Изборног закона БиХ и у којој  су наведени и 

разлози одбијања.   

 Исто тако, Централна изборна комисија БиХ је донијела одлуку број: 05-1-07-1-997/20 

од 01. 10. 2020. године о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из 

Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за Локалне изборе 

2020. године, којом је утврђено да ће се на изводу из Централног бирачког списка за 

гласање изван БиХ наћи укупно 101.771 бирача.  

 На наведене одлуке уложено је укупно 2.820 жалби.  Централна изборна комисија БиХ 

је, као првостепени орган, уважила укупно 1.448 жалби. За укупно 1.304 жалби је 

отпремљено изјашњење Апелационом одјелу Суда БиХ, од којих је Суд БиХ једну 

жалбу уважио, а остале одбио као неосноване или одбацио. За укупно 68 жалби 

утврђено је да пријава за гласање изван БиХ није ни примљена у Централну изборну 

комисију БиХ. 

 

344. Поступак одређивања локација бирачких мјеста за Локалне изборе 2020. године - 

У поступку одређивања локација бирачких мјеста Централна изборна комисија БиХ 

запримила је једну жалбу на рјешење изборне комисије основне изборне јединице 

којим је приговор на рјешење о одређивању локација бирачких мјеста одбијен као 

неоснован. Имајући у виду да је изборна комисија основне изборне јединице ријешила 
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приговор који је био у искључивој надлежности Централне изборне комисије БиХ, 

Централна изборна комисија БиХ је жалбе уважила, поништила рјешење изборне 

комисије и приговоре одбила као неосноване. 

 

345. Поступак именовања чланова бирачких одбора за Локалне изборе 2020. године – 

У поступку именовања чланова бирачких одбора за Локалне изборе 2020. године у 

једној од фаза изборних активности политички субјекти подносили су приговоре и 

жалбе. Именовање бирачких одбора врше изборне комисије основних изборних 

јединица на начин и по поступку прописаном одредбама Упутства о утврђивању 

квалификација, броја чланова, поступак жријебања и именовања, обуке, провјере знања 

и цертификовања чланова бирачких одбора и мобилних тимова за гласање, у коме су 

утврђени критеријуми које морају задовољавати особе које се именују за чланове 

бирачких одбора. На одлуку изборне комисије којом је одлучено по приговору уложено 

је 18 жалби Централној изборној комисији БиХ.  

Поступајући по жалбама Централна изборна комисија БиХ је донијела, један закључак 

о спајању поступака, 12 одлука којим је жалбе одбила као неосноване и 5 одлука којима 

је жалбе уважила и предмет вратила изборној комисији основне изборне јединице на 

поновни поступак. Суду БиХ поднесене су 3 жалбе, од којих је Апелациони одјел Суда 

БиХ једну жалбу одбио као неосновану, а двије жалбе одбацио као недопуштене.  

 

346. Поступци у вези са повредом члана 16.14 став (3) Изборног закона БиХ – Највећи 

број приговора и жалби везан је за период прије званичног почетка изборне кампање. 

Чланом 16.14 став (3) Изборног закона БиХ прописано је да је забрањено вођење 

плаћене изборне кампање путем електронских и штампаних медија, или било којег 

облика плаћеног јавног оглашавања, осим одржавања интерних скупова органа и 

статутарних тијела политичких субјеката, у периоду од дана расписивања избора до 

дана службеног почетка изборне кампање.  

Централна изборна комисија БиХ је донијела укупно 67 одлука у предметима кршења 

одредби Изборног закона БиХ по приговорима политичких субјекта или по службеној 

дужности. Од наведених једном одлуком одбијена су два приговора политичког 

субјекта као неосновани, док је Централна изборна комисија БиХ донијела укупно 66 

одлука о изрицању новчаних санкција политичким субјектима.  

На наведене одлуке изјављене су 24 жалбе Апелационом одјелу Суда БиХ. Суд БиХ је 

19 жалби одбио као неосноване, једну одбацио као недопуштену, а 4 жалбе уважио и 

поништио одлуке Централне изборне комисије БиХ. 

 

347. Поступци у вези са повредом изборног права у периоду изборне кампање 

политичких субјеката – Највећи број приговора и жалби везан је за период изборне 

кампање политичких субјеката, у којем политички субјекти на законом утврђен начин 

упознају бираче и јавност са својим програмом и кандидатима за Локалне изборе и који 

према одредбама Поглавља 16. Изборног закона БиХ представља период од 30 дана 

прије дана одржавања избора. Упутством о роковима и редослиједу изборних 

активности за Локалне изборе 2020. године, који су се одржали у недјељу 15. 11. 2020. 

године, утврђено је да изборна кампања званично почиње дана 16. 10. 2020. године. 

Правила понашања политичких субјеката у периоду изборне кампање прописана су у 

Поглављу 7. Изборног закона БиХ, а представљање политичких субјеката путем 

електронских медија прописано је у Поглављу 16. Изборног закона БиХ. Кршења 

правила прописаних овим поглављима су пратила и ове изборе.  

 

Централна изборна комисија БиХ је за приговоре поднесене у овом периоду донијела 

један закључак којим се приговор одбацује као преурањен, на који је уложена жалба 
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Апелационом суду БиХ. Суд БиХ је наведену жалбу уважио и предмет вратио 

Централној изборној комисији БиХ на поновни поступак. 

 

Надаље, Централна изборна комисија БиХ је донијела два закључка којим се приговори 

одбацују као неблаговремени и једну одлуку којом се приговор одбија као неоснован. 

 

По службеној дужности покренут је поступак утврђивања одговорности кандидата 

политичког субјекта и политичког субјекта, те донесена одлука којом је изречена 

новчана казна. На наведену одлуку уложена је жалба Апелационом одјелу Суда БиХ 

коју је Суд БиХ одбио као неосновану.  

Због кориштење језика који би некога могао навести или подстаћи на насиље или 

ширење мржње Централна изборна комисија БиХ је донијела једну одлуку о изрицању 

новчане казне и поништењу овјере политичког субјекта на коју је уложена жалба 

Апелационом одјелу Суда БиХ, коју је Суд БиХ уважио и поништио одлуку Централне 

изборне комисије БиХ. Поред наведене одлуке, донесене су још 3 одлуке којим су 

изречене новчане казне, на које су уложене три жалбе Суду БиХ, од којих је једну 

жалбу Суд БиХ уважио и поништио одлуку Централне изборне комисије БиХ и двије 

жалбе одбио као неосноване. Надаље, Централна изборна комисија БиХ је донијела 2 

одлуке којим се приговори одбијају као неосновани, 3 закључка којим се приговори 

одбацују као неблаговремени и један закључак којим је приговор одбачен као да није 

ни поднесен.  

 

Централна изборна комисија БиХ је донијела 3 одлуке по жалбама изјављеним на 

првостепене одлуке изборних комисија и то: 2 одлуке којима су жалбе одбијене као 

неосноване и једну одлуку којом је жалба дјелимично уважена. На наведене одлуке 

нису изјављене жалбе Апелационом одјелу Суда БиХ. 

 

348. Поступци у вези са кршењем изборне шутње – Политички субјекти су подносили 

приговоре због кршења изборне шутње за чије повреде су, према одредбама Изборног 

закона БиХ,  надлежне изборне комисије и Централна изборна комисија БиХ. Повреде 

чињене од стране политичких субјеката у периоду изборне шутње су се односиле на 

обилазак бирачких мјеста од стране кандидата на изборима, присуство кандидата на 

бирачком мјесту или његовој околини, наводно појављивање у телевизијским и 

радијским програмима кандидата на предстојећим изборима и друштвеним мрежама, 

слање СМС порука, излагање или дијељење бирачима промотивног материјала.  

 

Због кршења изборне шутње Централној изборној комисији БиХ изјављено је 6 

приговора, по којима је Централна изборна комисија БиХ донијела 2 одлуке којима се 

приговор одбија као неоснован и 4 одлуке о изрицању новчане казне политичким 

субјектима. На одлуке Централне изборне комисије БиХ, изјављене су 4 жалбе Суду 

БиХ од којих је Суд БиХ 3 одбио као неосноване, а једну жалбу уважио и преиначио 

одлуку у дијелу износа новчане казне коју је са 3.000,00 КМ смањио на 1.000,00 КМ. 

 

349. Повреде бирачког права на дан избора – На првостепене одлуке изборних комисија, 

којим је одлучено по приговорима поднесеним због повреда на бирачком мјесту, 

уложене су 24 жалбе Централној изборној комисији БиХ. Одлучујући по жалбама, 

Централна изборна комисија БиХ је донијела 23 одлуке којима су жалбе одбијене као 

неосноване и један закључак којим је жалбу одбацила као поднесену од неовлаштеног 

лица. На одлуке Централне изборне комисије БиХ изјављене су 4 жалбе Суду БиХ, од 

којих је Апелациони одјел Суда БиХ 2 одбио као неосноване, једну одбацио као 

неблаговремену и једну одбацио као недопуштену. 
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350. Захтјеви изборних комисија за отварање врећа са гласачким материјалом - У 

циљу правилног обједињавања утврђених изборних резултата у основним изборним 

јединицама изборне комисије су поднијеле 65 захтјева Централној изборној комисији 

БиХ за отварање врећа са гласачким материјалом. Централна изборна комисија БиХ је 

донијела 488 наредби којим је одобрила изборним комисијама отварање врећа са 

гласачким материјалом на траженим бирачким мјестима. Централна изборна комисија 

БиХ је по службеној дужности донијела 11 наредби за отварање врећа са гласачким 

материјалом. 

 

351. Поступци у рјешавању захтјева за поновно бројање гласачких листића – 

Централној изборној комисији БиХ, прије доношења Одлуке о утврђивању и 

објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године, 

поднесен је 91 захтјев за поновно бројање гласачких листића. Централна изборна 

комисија БиХ је донијела 91 закључак којим су захтјеви одбачени због тога што су 

преурањени. Суду БиХ нису поднесене жалбе на исте. 

 

Прије доношења Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора у 

Босни и Херцеговини 2020. године, на приједлог Главног контролора за обраду, унос и 

потврду резултата гласања за Локалне изборе 2020.године а због утврђених 

неправилности приликом обједињавања изборних резултата, Централна изборна 

комисија БиХ је Главном центру за бројање наложила да изврши бројање гласачких 

листића на 32 бирачка мјеста и да утврди број потписа на изводу из Централног 

бирачког списка за 5 бирачких мјеста. 

 

Након доношења Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора у 

Босни и Херцеговини 2020. године, Централној изборној комисији БиХ укупно је 

поднесено 236 захтјева за поновно бројање гласачких листића. Централна изборна 

комисија БиХ, одлучујући по захтјевима, донијела је 6 закључака којим су захтјеви 

одбачени због тога што су неблаговремени, 77 закључака којим су захтјеви одбачени 

као поднесени од неовлаштених лица, 3 закључка којима је захтјев одбачен као 

недопуштен, 25 одлука којим је захтјев уважила и наредила поновно бројање гласачких 

листића и 125 одлука којим је захтјев за поновно бројање гласачких листића одбила као 

неоснован. Поновно бројање гласачких листића вршено је у Главном центру за бројање 

у Сарајеву, и према одлукама бројање је вршено за 201 бирачко мјесто.  

 

На одлуке и закључке Централне изборне комисије БиХ изјављене су 43 жалбе Суду 

БиХ које су одбијене као неосноване. 

 

На Одлуку о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године,  

изјављене су 23 жалбе Суду БиХ, од којих је Апелациони одјел Суда Босне и 

Херцеговине 19 одбио као неосноване, 3 одбацио као недопуштене и једну одбацио као 

неблаговремену. 

Надаље, Централна изборна комисија БиХ је донијела 10 одлука по приговорима на 

наведену одлуку, на које су уложене 4 жалбе, које је Апелациони одјел Суда БиХ одбио 

као неосноване. 

 

352. Поступци потврђивања и објављивања резултата Локалних избора 2020. године – 

Централна изборна комисија БиХ, у складу с одредбом члана 5.32 Изборног закона БиХ 

након завршетка поновног бројања гласачких листића и истеком рока за подношење 

жалбе, односно након правоснажности одлука, потврђује изборне резултате за органе 

на сваком поједином нивоу власти, у року од 30 дана од дана одржавања избора. 

Централна изборна комисија БиХ је, на 106. сједници одржаној 15. 12. 2020. године, 
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донијела Одлуку о потврђивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 

2020. године, број: 05-1-07-1-2100-1/20 од 15. 12. 2020. године у којој је у члану 2.  

наведено: Резултати избора у основним изборним јединицама Сребреница (105Б)- за 

начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница и Добој (038Б) – 

за градоначелника Града Добоја и Скупштину Града Добоја ће бити потврђени 

допунском одлуком о потврђивању и објави резултата избора када се за то стекну 

законски услови. 
 

На Одлуку о потврђивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. 

године је изјављена једна жалба Суду БиХ, коју је Апелациони одјел Суда БиХ одбацио 

као неблаговремену. 

 

Централна изборна комисија БиХ је на 108. сједници донијела Допунску одлуку I о 

потврђивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године, број: 05-

1-07-1-2100-3/20 од 17. 12. 2020. године, којом су потврђени резултати Локалних 

избора 2020. године за Скупштину Града Зворникa. 

 

353. Захтјеви за поврат уплаћених средстава на име таксе за учешће на Локалним 

изборима 2020. године - Централној изборној комисији БиХ је поднесено 7 захтјева за 

поврат  уплаћених средстава на име таксе за учешће на Локалним изборима 2020. 

године, који су одбијени као неосновани. На двије одлуке којим се захтjеви одбијају 

као неосновани уложене су 2 жалбе Суду БиХ, које је Апелациони одјел Суда БиХ 

одбио као неосноване. 

 

 

Локални избори 2020. године у Граду Мостару (20.12.2020.) 

 

354. Након усвајања Закона о измјенама и допунама Изборног закона у БиХ („Службени 

гласник БиХ“ број 41/20), Централна изборна комисија БиХ је на 40. сједници донијела 

Одлуку о расписивању и одржавању Локалних избора 2020.године у Граду Мостару 

број: 05-1-02-2-660-2/20 од 23. 07 .2020. године којом су расписани непосредни избори 

за избор вијећника у Градско вијеће Града Мостара. Избори су одржани у недјељу 20. 

12. 2020.године. 

 

355. Жалбе на одлуку Централне изборне комисије БиХ о одбијању уписа у извод из 

Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине - Централна 

изборна комисија БиХ је донијела одлуку број: 06-1-07-1-1059/20 од 28. 10. 2020. 

године, којом је одбијен упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван 

БиХ за Локалне изборе 2020. године,  за укупно 441 бирача по пријавама поднесеним 

до 06. 10. 2020. године за Град Мостар с обзиром на то да нису испуњени услови 

прописани чланом 3.15 став (1), (2) и (3) Изборног закона БиХ.  На наведене одлуке је 

уложено укупно 55 жалби. За укупно 32 жалбе је отпремљено изјашњење Апелационом 

одјелу Суда БиХ, од којих је Суд БиХ 29 одбио као неосноване, 2 у једном дијелу одбио 

као несноване, а у другом одбацио као недопуштене и једну жалбу одбацио као 

недопуштену. 

У поступку разматрања жалби, Централна изборна комисија БиХ је као првостепени 

орган уважила укупно 17 жалби из разлога што је утврђено да је у законском року 

достављена допуна пријаве и испуњавају услове за гласање изван БиХ,  да је у питању 

техничка грешка, да је у питању особа која је била пријављена за гласање путем поште, 

а није се сама пријавила. За укупно 6 жалби је утврђено да пријава никад није примљена 

у Централну изборну комисију БиХ. 
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356. Повреде бирачког права на дан избора у Граду Мостару - Централна изборна 

комисија БиХ је донијела један закључак којим је приговор одбацила због 

ненадлежности. На наведени закључак уложена je жалба коју је Суд БИХ одбацио као 

неосновану.  
 

357. Захтјеви Градске изборне комисије Мостар за отварање врећа са гласачким  

материјалом - У циљу правилног обједињавања утврђених изборних резултата у 

основним изборним јединицама Градска изборна комисија Мостар је поднијела 45 

захтјева Централној изборној комисији БиХ за отварање врећа са гласачким 

материјалом на 45 бирачких мјеста. Централна изборна комисија БиХ је донијела 45 

наредби којим је одобрила Градској изборној комисији Мостар отварање врећа са 

гласачким материјалом на траженим бирачким мјестима.  

 

358. Поступци у рјешавању захтјева за поновно бројање гласачких листића - 

Централној изборној комисији БиХ, прије доношења Одлуке о утврђивању и 

објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године у Граду 

Мостару,  су поднесена 4 захтјева за поновно бројање гласачких листића, које је 

Централна изборна комисија БиХ закључцима одбацила као преурањене. 

 

Након доношења Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 

2020. године у Граду Мостару, Централној изборној комисији БиХ укупно је поднесено 

27 захтјева за поновно бројање гласачких листића. Централна изборна комисија БиХ, 

одлучујући по захтјевима, донијела је 2 закључака којим су захтјеви одбачени због тога 

што су неблаговремени,  један  закључак којим је захтјев одбачен као недопуштен, 5 

одлука којим је захтјев уважила и наредила поновно бројање гласачких листића и 19 

одлука којим је захтјев за поновно бројање гласачких листића одбила као неоснован.  

На наведене одлуке уложено је укупно 8 жалби, од којих је Апелациони одјел Суда 

БиХ 7 жалби одбио као неосноване и  једну жалбу уважио и предмет вратио Централној 

изборној комисији БиХ на поновно одлучивање.  

 

Надаље, на Одлуку о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. 

године у Граду Мостару, изјављена је једна жалба Суду БиХ, коју је Апелациони одјел 

Суда БиХ одбио као неосновану.  

 

Такође, Централна изборна комисија БиХ је запримила укупно 6 приговора на тачност 

објављених резултата, од којих је 5 приговора уважила (1 одлуком објединила 4 

приговора и 1 одлуком ријешила 1 приговор) и 1 приговор закључком одбацила као 

недопуштен. На наведени закључак уложена је жалба коју је Апелациони одјел Суда 

БиХ одбио као неосновану. 

 

Након завршеног поступка по приговорима, жалбама и захтјевима за поновно бројање 

Централна изборна комисија БиХ је на 9.сједници донијела Одлуку о I измјенама 

одлуке о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020.године у Граду 

Мостару број: 05-1-07-1-1/21 од 03. 01. 2021. године. На наведену одлуку уложен је 

један приговор који је Централна изборна комисија БиХ усвојила и 3 жалбе које је 

Апелациони одјел Суда БиХ одбио као неосноване. 

 

359. Поступци потврђивања и објављивања резултата Локалних избора 2020. године у 

Граду Мостару – Централна изборна комисија БиХ је, на 12. сједници одржаној 19. 01. 

2021. године, донијела Одлуку о потврђивању резултата Локалних избора 2020. године 

у Граду Мостару, број: 05-1-07-1-195-1/21 од 19. 01. 2021. године у складу с одредбом 

члана 5.32 Изборног закона БиХ према којој након завршетка поновног бројања 
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гласачких листића и истеком рока за подношење жалбе, односно након 

правоснажности одлука, Централна изборна комисија БиХ потврђује изборне резултате 

за органе на сваком поједином нивоу власти, у року од 30 дана од дана одржавања 

избора. На наведену одлуку уложена је једна жалба коју је Апелациони одјел Суда БиХ 

одбацио као недопуштену. 

 
Поновни избори у основној изборној јединици Добој 

 

360. Централна изборна комисија БиХ је на 13.сједници донијела Одлуку број:05-1-07-1-

96/21 од 21. 01. 2021. године којом су поништени избори одржани дана 15. 11. 2020. 

године на 89 редовних бирачких мјеста у основној изборној јединици Добој. На 

наведену одлуку Апелационом одјелу Суда БиХ уложено је укупно 8 жалби, од којих 

је Суд БиХ 5 жалби одбио као неосноване, док је 3 жалбе одбацио као недопуштене. 

Након проведених поступака по жалбама, Централна изборна комисија БиХ је на 18. 

сједници донијела Одлуку о расписивању и одржавању поновних избора за 

градоначелника Града Добојa и Скупштину Града Добојa, који су одржани у недјељу, 

21. 02. 2021. године. 

 

361. Приговори на акредитовање посматрача - Централна изборна комисија БиХ је 

запримила укупно један приговор и донијела одлуку којом се одузима својство 

акредитованог посматрача за 5 особа. 

 

362. Захтјеви Градске изборне комисије Добој за отварање врећа са гласачким 

материјалом - У циљу правилног обједињавања утврђених изборних резултата у 

основним изборним јединицама Градска изборна комисија Добој је поднијела 10 

захтјева Централној изборној комисији БиХ за отварање врећа са гласачким 

материјалом. Централна изборна комисија БиХ је донијела 10 наредби којим је 

одобрила Градској изборној комисији Добој отварање врећа са гласачким материјалом 

на траженим бирачким мјестима.  

 

363. Поступци у рјешавању захтјева за поновно бројање гласачких листића - 

Централној изборној комисији БиХ, прије доношења  Одлуке о утврђивању и 

објављивању резултата избора за градоначелника Града Добоја и Скупштину Града 

Добоја је поднесен један захтјев за поновно бројање гласачких листића, које је 

Централна изборна комисија БиХ закључком одбацила као преурањен. 

Након доношења  Одлуке о утврђивању и објављивању резултата избора за 

градоначелника Града Добоја и скупштину Града Добоја, Централној изборној 

комисији БиХ укупно су поднесена 2 захтјева за поновно бројање гласачких листића 

које је Централна изборна комисија  БиХ одбила као неосноване, један поднесак који 

је у дијелу оцјењен као захтјев за поновно бројање гласачких листића и одбијен као 

неоснован, а у дијелу оцјењен као приговор на тачност објављених резултата и усвојен 

и 2 приговора на тачност објављених резултата који су усвојени. 

 

 

Поновни избори у основној изборној јединици Сребреница 

 

364. Централна изборна комисија БиХ је на 13. сједници донијела Одлуку број:05-1-07-1-

95/21 од 21. 01. 2021. године којом су поништени избори одржани дана 15. 11. 2020. 

године на 26 редовних бирачких мјеста у основној изборној јединици Сребреница и два 

бирачка мјеста за гласање у одсуству из других основних изборних јединица за основну 

изборну јединицу Сребреница. На наведену одлуку Апелационом одјелу Суда БиХ 

уложено је укупно 2 жалбе, које је Суд БиХ одбио као неосноване.  
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Након проведених поступака по жалбама, Централна изборна комисија БиХ је на 18. 

сједници донијела Одлуку о расписивању и одржавању поновних избора за начелника 

Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница, који су одржани у недјељу, 

21. 02. 2021.године, на коју је уложена једна жалба, коју је Апелациони одјел Суда БиХ 

одбио као неосновану. 

 

 

Статистика жалби изјављених Апелационом одјелу Суда БиХ 

 

365. У свим наведеним фазама изборног процеса укупно је изјављена 1.541 жалба 

Апелационом одјелу Суда БиХ, од којих је Суд БиХ 1.528 жалби одбио или одбацио и 

13 одлука вратио на поновни поступак, што у проценту износи да је 99,16% одлука 

Централне изборне комисије БиХ потврђено.   

 

Апелације/захтјеви  поднесени Уставном суду Босне и Херцеговине  

 

366. Уставном суду Босне и Херцеговине, у овом извјештајном периоду, поднесене су двије 

апелације. 

 

a) Бојан Видић из Модриче је поднио жалбу Апелационом одјелу Суд БиХ на Одлуку 

Централне изборне комисије БиХ број: 06-1-07-3-788-2/19 од 19. 12. 2019. године 

којом је одбачен као недопуштен његов захтјев за повлачење кандидатуре са 

кандидатске листе политичког субјекта Савез независних социјалдемократа-СНСД-

Милорад Додик. Након доношења рјешења Суда БиХ број: С1 3 Иж 034471 20 Иж 

од 06. 01. 2020. године којим је одбијена жалба, и поднесене апелације Уставном 

суду Босне и Херцеговине, Уставни суд Босне и Херцеговине је донио одлуку број 

АП-209/20 од 06. 05. 2020. године којом је одбацио апелацију Бојана Видића као 

недопуштену. 

 

b) Политички субјект Уједињена Српска је поднио жалбу Апелационом одјелу Суд 

БиХ на Одлуку Централне изборне комисије БиХ број: 05-1-07-5-1118/20 од 03. 11. 

2020. године којом је овај политички субјект одговоран што је Миле Аљетић, 

кандидат овог политичког субјекта, путем друштвене мреже Фејзбук водио плаћену 

изборну кампању прије службеног почетка изборне кампање па му је изречена 

новчана казна у износу од 1000,00 КМ.  Након доношења рјешења Суда БиХ број: 

С1 3 Иж 038691 20 Иж од 12. 11. 2020. године којим је одбијена жалба, политички 

субјект Уједињена Српска је поднијела апелацију Уставном суду Босне и 

Херцеговине, коју Уставни суд Босне и Херцеговине још увијек није ријешио. 

 

367. Клуб посланика Савеза независних социјалдемократа СНСД-Милорад Додик (28 

посланка у Народној скупштини Републике Српске) доставио је Уставном суду Босне 

и Херцеговине захтјев за оцјену уставности Одлуке Централне изборне комисије БиХ 

о одгађању одржавања Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године, односно 

да је иста у супротности са чланом 1 став (2) Устава БиХ и чланом 14.2 став (1),(2) и 

(4), те чланом 1.3а став (2) Изборног закона БИХ. Уставни суд Босне и Херцеговине је 

одлуком број: У-5/20 од 13. 07. 2020. године одбацио као недопуштен наведени захтјев 

јер је Уставни Суд БиХ ненадлежан за одлучивање из разлога што клуб било којег 

политичког субјекта у законодавном органу једног ентитета није овлаштени покретач 

спорова пред Уставним судом БиХ. Надаље предмет оцјене уставности је правни акт 

ниже правне снаге од закона, те се ради о оцјени законитости акта за који постоји 

судска заштита пред редовним судом. 
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Злоупотреба бирачког права 

  

368. Гласање бирача изван Босне и Херцеговине -  Процедуре за гласање путем поште су 

регулисане Правилником о провођењу избора у Босни и Херцеговини, Правилником о 

употреби и изради извода из Централног бирачког списка и Правилником о 

организацији Главног центра за бројање, начину верификације и и бројања гласачких 

листића. 

Подношење пријава за гласање изван Босне и Херцеговине за Локалне изборе 2020. 

године  вршено је у периоду од дана расписивања избора до 01. 09. 2020. године. 

 

У складу са чланом 6.8 став (1) Изборног закона БиХ, а због злоупотреба личних 

података приликом пријаве за гласање путем поште Централна изборна комисија БиХ 

је на надлежно поступање доставила: 

a) Тужилаштву БиХ пријаву и податке због злоупотреба личних података грађана 

Сребренице приликом пријаве за гласање путем поште; 

b) Тужилаштву БиХ пријаву и податке због злоупотреба личних података грађана 

бирача који гласају из Аустрије; 

c) Тужилаштву БиХ пријаву и податке због злоупотреба личних података грађана 

Томиславграда приликом пријаве за гласање путем поште; 

d) Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево пријаву и податке због 

злоупотреба личних података грађана Томиславграда приликом пријаве за 

гласање путем поште. 

 

Централна изборна комисија БиХ је одбила пријаве за гласање изван Босне и 

Херцеговине, због чињенице да је на адреси у иностранству на коју је требао бити 

послан гласачки материјал било пријављено 6 и више особа, те је исто, са припадајућим 

списковима, достављено надлежним тужилаштвима на даље поступање и то 

Тужилаштву Посавског кантона, Окружном јавном тужилаштву Добој, Окружном 

јавном тужилаштву Бања Лука, Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ, Окружном јавном 

тужилаштву Бијељина, Окружном јавном тужилаштву Требиње, Тужилаштву 

Средњобосанског кантона, Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево, 

Тужилаштву Кантона 10, Тужилаштву Херцеговачко-неретванског кантона, 

Тужилаштву Кантона Сарајево, Тужилаштву Западно-херцеговачког кантона, 

Тужилаштву Тузланског кантона.  

У поступку провјере пријава за гласање изван Босне и Херцеговине, Централна изборна 

комисија БиХ је утврдила да су путем имејла поднесене пријаве за гласање изван БиХ 

за 58 умрлих особа, те је Тужилаштву БиХ доставила уочене неправилности на 

надлежно поступање. 

 

369. Локални избори у Граду Мостару - Централна изборна комисија БиХ је Кантоналном 

тужилаштву Херцеговачко-неретванског кантона поднијела кривичну пријаву против 

предсједника и чланова бирачких одбора на бирачким мјестима 152А003А, 154А002, 

154А007А, 154А008Б, 154А009, 155А002, 155А003, 155А008, 155А014, 155А019, 

155А020, 155А021, 155А023, због неправилности утврђених поновним бројањем 

гласачких листића са наведених бирачких мјеста, односно јер из нетачног бројања 

гласова и неистинитог уписивања изборних резултата у Образац за збирне резултате 

(отворена листа) произилазе основи сумње да је остварено обиљежје кривичног дјела 

из члана 198. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине59. 

 

370. Локални избори у основним изборним јединицама Добој и Сребреница -  Након 

проведених свих законом прописаних активности и утврђених неправилности 

                                                 
59 „Службени гласник БиХ“ бр. 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17 



 

94 

учињених од стране бирачких одбора у основним изборним јединицама Добој и 

Сребреница, због којих су и поништени избори на бирачким мјестима на којим су 

утврђене неправилности, Централна изборна комисија БиХ је поднијела: а) пријаву 

Окружном јавном тужилаштву у Добоју против бирачких одбора на 89 редовних 

бирачких мјеста на којим су поништени избори у основној изборној јединици Добој и 

б) пријаву Окружном јавном тужилаштву у Бијељини против бирачких одбора на 26 

редовних бирачких мјеста у основној изборној јединици Сребреница и 2 бирачка мјеста 

за гласање у одсуству. 

 

 



 

95 

ФИНАНСИЈСКЕ И ЛОГИСТИЧКО-
ОПЕРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Проблеми у припреми и организацији Локалних избора 2020. године узроковани  

кашњењем у усвајању буџета за провођење Локалних избора 2020. године   

 

371. Централна изборна комисија БиХ је дана, 07. 05. 2020. године расписала Локалне 

изборе 2020. године за недјељу, 04. 10. 2020. године и истог дана почео је тећи законски 

рок од 15 дана у којем су надлежне институције морале поступити по одредбама члана 

1.2а Изборног закона БиХ којим је прописано да се у буџету институција Босне и 

Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине осигуравају средства за 

обезбјеђење вршења овлаштења Централне изборне комисије БиХ. У оквиру буџетског 

захтјева Централне изборне комисије БиХ за 2020. годину укључен је и износ од 4,2 

милиона за провођење Локалних избора, а у тренутку расписивања Локалних избора 

2020. године на снази је била одлука о привременом финансирању за период април-

јуни 2020. године. 

 

372. С обзиром на то да средства за организацију и провођење Локалних избора 2020. 

године нису била осигурана у року од 15 дана од расписивања истих, Централна 

изборна комисија БиХ је дана 23. 05. 2020. године на 25. сједници донијела Одлуку о 

одгађању Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године према којој ће се 

одгођени избори одржати у недјељу, 15. 11. 2020. године.   

 

373. За покретање јавних набавки неопходно је донијети план набавки и објавити га на 

интернет страници www.izbori.ba најкасније 60 дана од дана усвајања буџета, односно 

финансијског плана, а како буџет за 2020. годину није био усвојен до 31. 12. 2019. 

године Централна изборна комисија БиХ је дана 31. 01. 2020. године упутила допис 

Министарству финансија и трезора БиХ (МФТ БиХ) везан за осигурање финансијских 

средстава потребних за провођење Локалних избора 2020. године. У одговору 

достављеном дана 10. 02. 2020. године МФТ БиХ је обавијестило Централну изборну 

комисију БиХ да припрема Нацрт закона о буџету за 2020. годину. Након запримања 

ове информације Централна изборна комисија БиХ је дописима од 03. 03. 2020. године, 

26.03., 14.04., 22.04, 24.04. и 29.04. информисала чланове Колегија оба дома 

Парламентарне скупштине БиХ, предсједавајућег Савјета министара БиХ и министра 

финансија и трезора БиХ о проблемима везаним за осигурање новчаних средстава. 

Овим дописима у више наврата је тражено и одржавање хитних састанака, међутим на 

овај захтјев никад није запримљен одговор. 

 

374. Дана 14. 04. 2020. године, а након што је у медијима члан Предсједништва БиХ изјавио 

да су средства за Локалне изборе 2020. осигурана, Централна изборна комисија БиХ је 

упутила допис МФТ БиХ за захтјевом за информацију да ли су средства осигурана. 

Први одговор од стране МФТ БиХ запримљен је 20. 04. 2020. године којим нас 

обавјештавају да је Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 

обавеза БиХ за 2020. годину у процедури усвајања, те да је на снази Одлука о 

привременом финансирању институција БиХ за период април – јуни 2020. године. 

 

375. Дана 30. 04. 2020. године упућен је захтјев Савјету министара БиХ и МФТ БиХ за 

осигурање средства из резерве, а дана 12. 05. 2020. године доставили смо и приједлог 

Одлуке о одобравању средстава текуће резерве буџета институција БиХ и 

међународних обавеза БиХ како би се средства за провођење Локалних избора 2020. 

http://www.izbori.ba/
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године осигурала из буџетских резерви. МФТ БиХ је дана 14. 05. 2020. године 

обавијестило Централну изборну комисију БиХ да не може подржати захтјев за 

издвајање средстава из текуће резерве за финансирање Локалних избора 2020. године. 

 

376. Дана 15. 05. 2020. године на 8. сједници Парламентарне скупштине БиХ, Зоран 

Тегелтија, предсједавајући Савјета министара БиХ, изјавио је да Централна изборна 

комисија БиХ ради на припреми Локалних избора 2020. године, а да ће Савјет 

министара БиХ осигурати средства за провођење избора. 

 

377. Дана 18. 05. 2020. године достављен је захтјев Савјету министара БиХ за доношење 

посебне одлуке о финансирању Локалних избора 2020. године. 

 

378. Недостатак финансијских средства угрожавао је и процес провођења јавних набавки.   

Процедура јавне набавке штампања и паковања гласачких листића захтијева период од 

око 170 дана јер је у питању процедура набавке путем отвореног поступка за 

међународни платни разред, а међународни тендер захтијева најмање 65 дана за 

закључење оквирног споразума, односно уговора. Тек након потписивања уговора, 

наручује се папир са заштитама, нови водени жиг, ново сито, додатне заштите и тај 

поступак траје 40-50 дана, а за штампање и паковање гласачких листића потребно је 

још око 55 дана. Стога је одржан састанак са представницима Агенције за јавне набавке 

БиХ те је званично затражено њихово стручно мишљење везано за провођење јавних 

набавки у увјетима неосигураних буџетских средстава. На захтјев Централне изборне 

комисије БиХ достављено је и писано савјетодавно мишљење дана, 21. 05. 2020. године 

у којем Агенција за јавне набавке БиХ сугерише, с обзиром на специфичност веома 

сложене ситуације, усклађености рокова по Изборном закону БиХ и Закону о јавним 

набавкама, као једино могуће рјешење, расписивање тендера на основу процијењених 

вриједности набавки предвиђених и одобрених у Документу оквирног буџета 

институција Босне и Херцеговине (ДОБ) за период 2019 – 2021. године, а која се односи 

на Локалне изборе 2020. године. Указано је на могућност доношења одлуке о додјели 

оквирног споразума и потписивање оквирног споразума на одређени период након 

проведене процедуре јавне набавке, с тим да се уговор о реализацији набавке потписује 

када буду осигурана средства. Ово рјешење се примјењује када је извјесно да ће 

средства бити осигурана за вријеме трајања оквирног споразума. 

 

379. Надаље, због непостојања буџета Централна изборна комисија БиХ се у припремној 

фази локалних избора суочила са сљедећим проблемима: није било могуће запослити 

довољан број службеника који би за почетак радили у поступцима везаним за пријаву 

и овјеру политичких субјеката (унос и провјера потписа подршке, подршка раду и 

других организацијских јединица ЦИК БиХ); бирачима који су се раније регистровали 

за гласање путем поште није било могуће доставити ПРП-2 обрасце, а овај проблем је 

превазиђен на начин да је приступ овим обрасцима омогућен путем интернет странице 

ЦИК БиХ али се морало одступити од уобичајне праксе. Централна изборна комисија 

БиХ је уштедама оствареним кроз привремено финансирање успјела да осигура око 

1.700 КМ за штампање образаца за пријаве политичких субјеката како би се могло 

кренути у ову изборну активност. 

 

380. Парламентарна скупштина БиХ на 10. хитној сједници Представничког дома, одржаној 

27. јула 2020. године, и на 6. хитној сједници Дома народа, одржаној 29. јула 2020. 

године, усвојила је Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 

обавеза за 2020. годину (“Службени гласник БиХ” број 46/20) након чега је Централна 

изборна комисија БиХ могла наставити са припремним активностима на провођењу 

Локалних избора 2020. године. 
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381. У буџету институција БиХ за 2020. годину предвиђена средства за Локалне изборе 

2020. године износе 4.227.000,00КМ60, а укупни трошкови Локалних избора 2020. 

године укључујући локалне изборе у Граду Мостару су коштали 3.747.409,03КМ са 

програма посебних намјена док су неке од активности на припреми избора 2020. године 

финансиране из непосредне потрошње као и донација ОЕБС БиХ.61  Из донације 

Савјета Европе – Предизборни програм помоћи за Локалне изборе 2020. године у Босни 

и Херцеговини утрошено је 90.676,26 КМ (46.362,04 Еура).62 

 

382. За потребу организовања Локалних избора 2020. године, на основу Одлука Централне 

изборне комисије БиХ, Одлука предсједнице/предсједника Централне изборне 

комисије БиХ и генералног секретара Секретаријата Централне изборне комисије БиХ 

извршене су набавке опреме, роба и услуга неопходних за благовремено и стручно 

провођење активности за припрему и одржавање Локалних избора 2020. године, како 

слиједи: 

 

- Поступци планирани из програма посебних намјена и непосредне потрошње за 

2020. годину: услуге штампања и паковања гласачких листића-отворени поступак, 

међународни платни разред, набавка материјала (канцеларијског материјала, тонера 

и компјутерског материјала и материјала за бирачка мјеста) (три лота) - отворени 

поступак, набавка материјално-техничких средстава за хигијенско епидемилошку 

заштиту у условима епидемије Ковид-19 – конкурентски захтјев за доставу понуда, 

набавка услуга штампања постера “Упозорења на опасност од КОВИД – 19 и 

правила у вези са здравственом заштитом” – преговарачки поступак без објаве 

обавјештења о набавци; набавка амбалажног материјала (два лота) – отворени 

поступак, услуге штампања и паковања изборног материјала (образаца, ознака за 

бирачка мјеста и коверата и цертификата за додјелу мандата и израда фасцикли са 

сухим жигом) (четири лота) – отворени поступак; услуге поштанске доставе 

изборног материјала (на адресе у иностранство и достава изборног материјала 

бирачима за гласање путем поште) - преговарачки поступак без објаве обавјештења 

о набавци; услуге израде и преснимавање видео спота и аудио џингла (три лота) - 

конкурентски захтјев; услуге транспорта изборног материјала - отворени поступак; 

набавка услуга-одржавање инфо система и развој нових апликација и продужење и 

испорука редовних лиценци (6 лотова) - отворени поступак; услуге оглашавања у 

дневној штампи (три  лота) - отворени поступак; услуге закупа опреме (два  лота) 

(Закуп рачунара и закуп копир апарата и мрежних принтера - конкурентски 

поступак; услуге интернета и услуге повећања јачине брзине интернета-

конкурентски поступак и закуп пословног простора за смјештај Главног центра за 

бројање. 

 

- Остале набавке везане за организацију и провођење Локалних избора 2020. године 

укључују: услуге штампања образаца за регистрацију политичких странака; услуге 

                                                 
60 Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2020. годину, “Службени 

гласник БиХ” број 46/20 
61За провођење одређених изборних активности потребна су финансијска средства, до расписивања избора или 

одмах након расписивања избора, а односе на сљедеће: Средства за штампање образаца cca 3.000 КМ; Средства 

за инфокампању cca 10.000 КМ; Средства за штампање привремених бирачких спискова cca 20.000 КМ; 

Средства за штампање и слање ПРП-2 образаца 115.000 КМ; Средства за ИКТ подршку око 180.000 КМ; 

Средства за запошљавање додатног особља 23 на одређено вријеме  и 57 уговор о дјелу; Средства за 

изнајмљивање опреме. 
62 Други дио из донације пројекта Предизборне помоћи за Локалне изборе 2020. године у БиХ у износу од 

4762.02 Евра ће бити уплаћен након што Савјет Европе одобри наративни и финансијски извјештај о провођењу 

пројекта. 
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штампања ПРП-1 и ПРП-2 образаца, монтажа и демонтажа преградних зидова и 

врата у Главном центру за бројање (ГЦБ); набавка услуга текућег одржавања 

електро инсталација у ГЦБ; услуге успоставе бежичног линка у ГЦБ; инсталација 

рачунарске мреже у ГЦБ, услуге подршке СМС центру, услуге курирске, еxпресне 

доставе (брза пошта), закуп моторног возила са возачем за превоз запослених у ГЦБ, 

услуге повезивања СМС-СМПП и остале набавке које су реализоване примјеном 

поступка директног споразума јер је вриједност набавке била мања од 6.000,00 КМ. 

 

383. За провођење Локалних избора 2020. године проведено је више поступака јавних 

набавки које су финансиране из донације Савјета Европе у оквиру Пројекта 

предизборне помоћи за Локалне изборе 2020. године у БиХ63,  како слиједи: набавка 

услуга израде промотивног материјала, продукција ТВ - спота за информативну 

кампању “Млади гласачи” - конкурентски захтјев за достављање понуда; набавка 

услуга писаног превођења публикација и приручника са једног од језика у службеној 

употреби у БиХ на енглески језик и обратно - директни споразум; набавка услуга 

лекторисања - конкурентски захтјев; услуге штампања и ДТП приручника и 

публикација - отворени поступак; Приручник за рад бирачких одбора – локални избори 

2020. године, Приручник за изборне посматраче – локални избори 2020., Водич за 

изборну администрацију у вези са активностима током изборног дана под увјетима 

изазваним пандемијом вируса КОВИД-19. и публикација “Улога друштвених медија у 

изборном процесу“–Смјернице за изборне актере“; услуге дистрибуције публикација и 

приручника у основне изборне јединице путем друмског транспорта; услуге брзе поште 

и ДХЛ-а - директни споразум. 

 

384. За потребе организовања Локалних избора 2020. године ангажовано је и додатно 

особље на одређено вријеме (укупно 34 извршиоца): референти за обраду  података – 

5 извршилаца; сарадник на правним пословима и пословима управног рјешавања – 3; 

сарадник за рад с политичким субјектима – 1; сарадник на пословима координације и 

обраде података – 1; референт за рад с политичким странкама – 2; референт на 

инфолинији – 2; референт на пријему и обради имејлова и факсова – 6; запосленик на 

пријему, складиштењу и дистрибуцији изборног материјала – 12 извршилаца.  

 

385. У Главном центру за бројање Централне изборне комисије БиХ ангажовано је 400 

вањских сарадника по уговору о дјелу.  

 

386. Складиште Централне изборне комисије БиХ, које представља посебну организациону 

цјелину, налази се на посебној локацији, одвојено од сједишта Централне изборне 

комисије БиХ, на адреси Касиндолског батаљона 14 Источно Сарајево. У 2020. години 

у складишту Централне изборне комисије БиХ, поред редовних активности су 

обављане и додатне активности: припрема и организовање Локалних избора 2020. 

године;  пријем и контрола канцеларијског материјала; пријем и контрола образаца за 

бирачка мјеста; пријем и контрола гласачких листића који су дистрибуисани из 

штампарије у складиште; дистрибуција материјала за изборне комисије која је 

обављена у четири циклуса-два доставна и два повратна циклуса и ускладиштење 

комплетног материјала у складишту Централне изборне комисије БиХ из којег је 

дистрибуисан изборни материјал у Главни центар за бројање гдје се вршило бројање 

непребројаних гласачких листића. 

                                                 
63Поступци јавних набавки проведени у вези реализације пројекта „Програм подршке Локалним изборима у 

Босни и Херцеговини 2020. године“ за које су финансијска средства осигурана од стране Савјета Европе 

према Уговору о гранту потписаним са Централном изборном комисијом БиХ дана 28. 08. 2020. године.. 
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ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНИЧКА 
ПОДРШКА  

387. Најважније активности у смислу информатичко-техничке подршке, припреми и 

провођењу Локалних избора 2020. године, осим активности око припреме пресјека 

Централног бирачког списка, представља дорада појединих модула Јединственог 

изборног информационог система БиХ (ЈИИИС БиХ) као и израда нових како би иста 

задовољила минималне потребе провођењу Локалних избора 2020. године. 

 

1. Надоградња Јединственог изборног информационог система ЈИИС-

БиХ 
  

388. Због промјена изборног закондавства, а за потребе провођења Локалних избора 2020. 

године, било је потребно извршити развој и надоградњу ЈИИС БиХ. С обзиром на то 

да нису била обезбјеђена буџетска средства, комплетан развој и надоградања извршени 

су уз помоћ Мисије ОЕБС БиХ и ангажманом расположивих ресурса. 

 

389. Надоградња система  извршена је у сљедећим сегментима: 1) Модул за имплементацију 

изборе трке за Градночелника Града Источно Сарајево; 2) Модул за изборе у Граду 

Мостару; 3) Модул за онлајн унос изјава о имовинском стању; 4) Модул за вођење 

евиденције о приговорима и жалбама. 

 

Модул за имплеменатацију надметања за Градоначелника Града Источно 
Сарајево и Модул за изборе у Граду Мостару 

 

390. За потребе одржавања избора у Граду Источно Сарајево, а уважавајући вријеме 

одржавања избора, креирано је привремено и прелазно ријешење за Град Источно 

Сарајево, а потом системско и трајно рјешење које подразумијева увођење новог 

надметања за Источно Сарајево.  

 

391. Рад је почео од полазног изворног кода ЈИИС и базе података. Након припреме и 

обезбјеђења приступа на ресурсе Централне изборне комисије БиХ, имплементирано 

је прелазно рјешење, које је потом успјешно тестирано. Припремљен је нови код и 

постављена извршна верзија ЈИИС БиХ са којом је успјешно завршен тест и започет 

изборни дан. На бази су имплементоване измјене дијела спорних процедура 

неопходних за унос, контролу и генерисање резултата за редовна бирачка мјеста. 

 

392. Упоредо са надоградњом ЈИИС БиХ, дата је подршка за контролу података и 

неопходних параметара за рад ЈИИС БиХ, те у процесу предпродукцијског тестирања 

ЈИИС БиХ, уноса, контроле и генерисања резултата за редовна бирачка мјеста. 

Паралелно са тим на тестном серверу је имплементовано системско рјешење за Град 

Источно Сарајево, које је успјешно тестирано.  

 

393. Након расписивања Локалних избора у Граду Мостару, ЈИИС БиХ је надограђен новим 

надметањем за Град Мостар.  

 

394. Након усвајања Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ у 

августу 2020. године, ангажована је инфоматичка кућа са задатком да пружи подршку 

изборном процесу чији је задатак, поред подршке, био и  презентација изборних 
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резултата на вебу, што значајно повећава функционалну вриједност цијелог 

Информатиочко-технолошког (ИТ) изборног система. Коначно рјешење је 

имплементовано на изборима за Мостар, у чему су значајну улогу дали запосленици 

ИТ одсјека Секретаријата Централне изборне комисије БиХ.  

 

Модул за онлајн унос изјава о имовинском стању 
 

395. Централна изборна комисија БиХ је у сврху побољшања процеса евидентирања 

имовинских картона именованих званичника омогућила електронско подношење 

имовинских картона путем веб апликације која се налази на веб адреси 

https://izbori.ba/ImovinskiKartoni. Апликација је осигурала тачност података, убрзавање 

процеса и једноставност подношења имовинских картона. 

 

396. Апликација „Имовински картони“ намијењена је именованим званичницима у Босни и 

Херцеговини, који послије именовања имају законску обавезу да испуне своје 

имовинске картоне и да их предају Централној изборној комисији БиХ. Податке које 

треба дати, а налазе се на имовинском картону, достављају се ЦИК БиХ у електронској 

форми, за шта се користи ова апликација. Потом се имовински картон штампа и 

потписан доставља Централној изборној комисији БиХ на верификацију. Овом 

процедуром завршава се циклус предаје података на имовинском картону. 

 

397. Приступ апликацији врши се онлајн гдје је након приступа обавезна регистрација 

корисника. 

 

 

 

 

 

Регистрација корисника у 

апликацији Имовински картони 

  

 

 

398. Након регистрације и добијања приступне шифре, корисник уноси податке. 

 

 
Електронски образац „Имовински картон“   

https://izbori.ba/ImovinskiKartoni
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399. Након уноса податка аутоматски се генерише попуњени образац који садржи 

јединствени бар код са могућношу провјере и верификације унесених и достављених 

података. 

 

 

 

 

 

 

 

Генерисани образац 

имовинског картона 

Модул за вођење евиденције о приговорима и жалбама 
 

400. Апликациони модул за евидентирање приговора и жалби омогућава евидентирање свих 

приговора и жалби на ток и све елементе изборног процеса. Модул за приговоре и 

жалбе даје информацију о статусу обраде унесеног предмета, статистику предмета, 

увид у све предмете те могућност делегирања предмета вишим инстанцама 

надлежности. Како је апликација дио ЈИИС БиХ, подаци који се уносе, размјењују се 

између Централне изборне комисије БиХ и ОИК/ГИК. То је новина која омогућава да 

се исти предмет не унесе више пута, али и да су надлежности по предметима потпуно 

одвојене. 

 

401. Корисници апликације у овом случају су чланови Општинских изборних комисија или 

техничко особље које је задужено да у систем унесе податке са образаца за приговоре 

и жалбе. Проширену верзију апликације користе и запосленици Централне изборне 

комисије БиХ. 

 

402. Пријава на апликацију је идентична за све апликације у ЈИИС БиХ систему. По 

покретању апликације кликом на линк апликације добије се маска за унос приступних 

података (кориснички назив и лозинка) које је корисник добио од свог администратора 

система. Апликација је вишејезична те је  могуће је изабрати језик на којем ће 

апликација и корисник радити. 

 

 

 

 

 

 

 

Маска за унос 

приступних података 
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403. На страници за рад са апликацијом налазе се двије форме, једна за унос података и 

друга за преглед унесених података. Због прегледности, форме се могу по избору 

затварати односно отварати, у зависности од потребе. 

 

 

 

 

 

Форма за унос 

података и форма за 

преглед унесених 

података 

 

 

404. Осим обавезних података са обрасца, додати су процесни подаци који говоре о статусу 

предмета у односу на рјешавање предмета, те да ли је и коме предмет делегиран у рад. 

Наиме, ако предмет по надлежности припада вишој инстанци, онда се тај предмет може 

и делегирати вишој инстанци. Тако делегиран предмет Централна изборна комисија 

БиХ може аутоматски преузети и наставити радити по њему или га може вратити назад 

у ОИК/ГИК на обраду. Предмет је могуће архивирати по завршетку његове обраде. 

 

 

 

 

 

 

 

Обавезни и  

процесни подаци 

 

 

2. Софтверска подршка Централне изборне комисије БиХ 
 

405. Софтверска подршка одвијала се у неколико сегемената, који су подразумјевали 

корекцију процедуре [dbo].[p0_GetMandatesPerLevels] путем које се врше валидације 

на основу мандата, чиме је подешено да анкета ради са табелама из базе Election 

Repository у којој се заиста налази табела мандата, те подешенe потребне везе табела 

како би процедура била оспособљена за провјере. Треба нагласити да је до тада 

процедура радила са базом ЈИИСдб. Затим, корекција кроз SQL Server Management 

Studio уноса у фази p0 на захтјев Одсјека за изборе. 

 

406. У оквиру израде Централног бирачког списка извршено је  интегрисање бирача изван 

Босне и Херцеговине у табелу бирача (Вотера), те израда статистика по захтјевима. 
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Статистике су обухватиле податке за Локалне изборе 2020. године, те податке за Град 

Мостар, те достављање потребних статистика за формирање извјештаја и друге разне 

анализе и провјере по захтјевима.  

 

407. За потребе израде коначних пресјека 45 дана прије одржавања Локалних Избора 2020. 

године и избора у Граду Мостару извршена је анализа и припрема података са 

потребним статистикама за израду приједлога одлуке о закључивању Централног 

бирачког списка. 

 

408. Након формирања коначних табела Бирача (Вотер) за потребе рада ЈИИС БиХ  

апликације, те  кориштења података са укљученим мобилним тимовима за Локалне 

изборе 2020. године и 2021. године у Граду Мостару извршено је пуњење табеле бирача 

у базама података, те израда статистика које су биле и саставни дио одлука о 

закључивању и потврђивању Централног бирачког списка.64 

 

409. С циљем припрема ЈИИС БиХ извршено је пуњење табела бирачких мјеста 

(p3_pollingStation) у базама изборне апликације за потребе провођења избора, те 

ажурирање Локација бирачких мјеста по потреби, на основу захтјева ГИК/ОИК, табеле 

BMunicipalityRegion у базама изборне апликације за потребе провођења избора, те 

пуњење табеле Номенклатура у наведеним базама, на основу Номенклатуре бирачких 

мјеста преузете из ЦБС апликације. 

 

410. За потребе изборних комисија, снимљено је 150 двд медија који су садржавали 

апликацију "Pretrazivac" за једноставну претрагу и идентификацију особа из 

Централног бирачког списка. Такође, на медију су снимљени сви виндовс (windows) 

додаци, потребни за несметан рад на апликацији у већини новијих виндовс издања. 

Сваки медиј креиран је на начин да садржи лозинком заштићену базу само једне 

припадајуће основне изборне јединице са бирачима. 

 

 

3. Системска и хардверска подршка  
 

411. У оквиру системске подршке извршено је постављање и конфигурисање сервера и 

софтвера према потребама и плановима институције. Поред наведене активности, 

редовно је праћено управљање, администрирање и надзор MS Domene, MS Exchange, 

MS SQL Servera, мреже и телефонске централе, те  тестирање стандардне сигурносне 

„бацкуп“ (backup) политике, стандардне “ disaster recovery ” процедуре опоравка у 

случају пада мреже, сервиса или система. У склопу ових активности праћења 

расположивих ресурса на мрежи, вршено је дневно прављење резервних копија, те 

администрирање мрежних корисника, додјељивање права приступа.  

 

412. Будући да су инфроматички системи подложни сајбер нападима, редовно је вршен  

надзор и заштита податка Централне изборне комисије БиХ. У циљу наведне 

активности осигуравана је заштита система од вируса путем инсталације антивирусног 

система и ажурирања истог, те одржавање система ажурираним с новим софтверима и 

хардверима.  

 

 

                                                 
64 Приликом креирања табеле бирача за потребе Локалних избора 2020. године у граду Мостару изузети су 

бирачи који су имали право гласа на Локалним изборима 2020. одржаним 15. новембра 2020. године за друге 

основне изборне једнице. 
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Шема системске и  

хардверске подршке  

 

 

 

413. У току предизборних и изборних активности редовно је рађено тестирање и провјера 

стања локалне мреже и линкова према екстерним локацијама са алатима за тестирање: 

 

 

 

 

 

 

 

Шема локалне мреже 

и линкова према 

екстерним 

локацијама са 

алатима за тестирање 

 

 

 

414. Припрема веб сервера за јако велики број упита у току објаве резултата припремљена 

је и урађена као на шеми испод. 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема веб сервера за  

јако велики број питања 
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4. Пробни избори (Dry run) 
 

415. У сврху провођења Локалних избора 2020. године, Централна изборна комисија БиХ је 

у периоду од 09. до 11. новембра организовала и провела пробне (тестне) изборе. 

Пробни избори првенствено су имали за циљ тестирање апликације за унос изборних 

резултата. Како би се наведено тестирање извршило на дјелотворан начин, Централна 

изборна комисија БиХ је свим изборним комисијама основних изборних јединица 

доставила пробне попуњене узорке образаца који се користе на бирачким мјестима. 

Тестирање се вршило према утврђеном плану тестирања, који је симулирао изборне 

активности на изборни дан. Током тестирања изборне комисије основних изборних 

јединица извршиле су унос података путем апликације, приликом чега су евидентирани 

постојећи проблеми које је било неопходно отклонити до одржавања Локалних избора 

2020. године.  

 

 

5.  Интернет презентација и онлајн преноси 
 

416. Током 2020. године на званичној интернет страници www. izbori.ba објављено је 1.143 

документа, 553  саопштења за јавност, 382 дневна реда сједница.  

 

417. У току 2020. године на званичној интернет страници Централне изборе комисије БиХ  

          www. izbori.ba забиљежено је 10. 298.650 посјета. 

 

 
     Преглед посјета веб странице www. izbori.ba   

 

418. За потребе инфомисања бирача о локацији и бирачком мјесту гдје могу остварити своје 

бирачко право урађен је онлајн претраживач те је исти редовно ажуриран са подацима. 

Укупан број упита за провјеру информације у Централном бирачком списку износио је 

1.161.523. 

 

419. У току 2020. године званично је почео онлајн пренос сједница Централне изборне 

комисије БиХ као и других догађаја путем званичног Youtube канала Централне 

изборне комисије  БиХ. На овакав начин укупно је реализовано 89 преноса уживо. 

 

420. На званичан Youtube канал Централне изборне комисије БиХ постављено је преко 50 

видео спотова који су такође повезани с интернет страницом www.izbori.ba. 

 

http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
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Youtube канал Централне изборне комисије БиХ 

 

 

6. Информатичко-техничка подршка Главном центру за бројање 
(ГЦБ) 

 

421. За Локалне изборе 2020. године припремљена је, пројектована и постављена 

рачунарска мрежу (LAN), којом је осигурана комуникација Главног центра за бројање 

са Централном изборном комисијом БиХ (IPSec-tunnel) и апликације за унос података 

у Главном центру за бројање.  

 

422. Главни линк између зграде Централне изборне комисије БиХ и Главног центра за 

бројање у Зетри је био бежични криптовани и успостављен је према захтјевима и 

потребама Централне изборне комисије БиХ. Додатно уз примарни линк обезбијеђен 

је бекап линк да би се осигурала редундантност свих конекција, која је тестирана у 

више наврата ради обезбјеђења несметаног рада и повећања сигурности. 

 

423. Потребно је нагласити да је мрежа ЦИК  - ГЦБ била организована као да се ради о 

једној локалној мрежи, тј. није представљала линк према или преко Интернета. 

Приступ Интернету се из Главног центра за бројање реализовао преко постојеће 

конекције у ЦИК-у и био је ограничен само на повлаштене кориснике (шеф смјене, 

ИКТ, директори ГЦБ). 

 

424. Са сигурносног аспекта приступ сервисима у оквиру мреже је био ограничен у 

зависности од нивоа права корисника. Приступ локалном фајл-серверу је био омогућен 

једино са рачунара директора и замјеника директора као и са рачунара ИТ тима, који 

су били посебно заштићени против напада и инфекције штетним програмима.   

 

425. У другој половини септембра извршена је инсталација мреже (особље савјетодавног 

тима је према инструкцијама Администратора ГЦБ-а поставило LAN, извршило 

каблирање, неки LAN сегменти су појачани, неки су удвостручени). 

 

426. Информатичко-технолошко особље у ГЦБ-у је било распоређено у дежурства током 24 

сата, у сваком моменту на располагању дирекцији, администрацији, оператерима за 

унос.  
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427. Адекватна припрема ГЦБ-а и одабир стручног и врло способног кадра за ГЦБ ИТ као 

и 24/7 подршка мрежног тима ЦИК-а омогућили су успјешно провођење Локалних 

избора 2020. у Главном центру за бројање. 

 

 

7. Графичка припрема документације 
 

428. За потребе организације и одржавања Локалних избора 2020. године вршено је 

графичко обликовање цјелокупног визуелног изгледа пратећих и неопходних 

елемената: израда воденог жига аплицираног на папир за гласачке листиће, израда и 

дизајн званичног лога Општих избора 2020, Израда цертификата за изабране чланове 

органа власти, дизајн насловнице књига ‘Улога друштвених медија у изборном 

процесу-смјернице за изборне актере', информациона кампања за Локалне изборе 2020. 

(ТВ спотови, радио-џинглови, рекламе), графичка подршка Центру за едукацију (прес 

конференције, обуке, саопштења), графички дизајн и цјелокупна припрема за штампу 

рекламе, црно-бијела варијанта, за дневне новине у кампањи „Упис бирача у 

Централни бирачки списак-бирачко право“ (расељене особе и особе у иностранству), 

графички дизајн и цјелокупна припрема за штампу рекламе, црно-бијела варијанта, за 

дневне новине у кампањи „Како гласати“ (два писма, три језика – три припреме), 

графички дизајн и цјелокупна припрема за штампу рекламе, пуни колор, постера „Како 

гласати“ (два писма, три језика – три припреме), графички дизајн и цјелокупна 

припрема за штампу постера КОВИД 19, графичка припрема гласачког мјеста у 

КОВИД условима, Припрема, израда и графичко обликовање постера „ Бирачко право“ 

(два писма, три језика – три припреме), припрема за штампу гласачких листића, 

припрема и графичко обликовање образаца за бројно стање (мобилни тим, КОВИД тим, 

непотврђени, редовни), припрема и графичко обликовање штампаног материјала који 

се налази на гласачком мјесту (путокази, забране, ознаке), израда акредитација за 

посматраче, графичка подршка Главном центру за бројање (постери, акредитације, 

лого, натписи, ознаке).  

 
 

Графичка припрема за Локалне изборе 2020. године 
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ФИНАНСИРАЊЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ  

1. Постизборни финансијски извјештај 
 

429. У складу с одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ и члана 12. став (2) 

Закона о финансирању политичких странака, све политичке странке и независни 

кандидати који су учествовали на Локалним изборима 2020. године имали су обавезу 

да у року од тридесет дана од дана објављивања изборних резултата у “Службеном 

гласнику БиХ“ Централној изборној комисији БиХ поднесу финансијски извјештај за 

период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата избора 

(постизборни финансијски извјештај)65, односно од 01. 06. 2020. године до 15. 12. 2020. 

године.  

 

430. На Локалним изборима 2020. године учествовала је 131 политичка странка 71 

коалиција политичких странака, 333 независна кандидата и 9 листа независних 

кандидата.  

 

431. Централној изборној комисији Босне и Херцеговине постизборни финансијски 

извјештај је поднијело 113 политичких странака, што чини 86,26 % од укупног броја 

политичких странака које су учествовале на изборима66. Финансијски извјештај није 

поднијело 18 политичких странака или 13,74%. 

 

 
 

      Графикон 1. Графички приказ поднесених финансијских извјештаја 

                                                 
65 Постизборни финансијски извјештај садржи сљедеће податке: а) расположиву готовину политичког субјекта; 

б) све приходе и расходе засноване на чланарини, транспарентним прилозима из иноземства, прилозима 

физичких и правних лица, прилозима у облику робе и услуга, приходима на властиту имовину и предузетничке 

активности, у складу с одредбама Закона о финансирању политичких странака, кредитима, позајмицама, 

донацијама, олакшицама, поврату новца, осталим материјалним трошковима и осталим изворима прихода; в) 

идентитет лица или извора уплате и доприноса у натури, као и идентитет лица које је примило такву уплату 

која премашује износ од стотину (100) конвертибилних марака, заједно са датумом и износом такве уплате; г) 

укупан износ свих доспјелих дуговања и укупан износ исплата по сљедећим основама: трошкови штампања 

плаката и плакатирања, трошкови штампања предизборних огласа, прогласа, саопштења и сл. у јавним 

гласилима, трошкови организације и одржавања предизборних скупова и трошкови штампања, репродукције и 

слања предизборног материјала који се шаље бирачима; д) износ и врсту неизмирених дугова и обавеза које 

дугује подносилац извјештаја или које трећа лица дугују подносиоцу извјештаја, а у случају да су такви дугови 

и обавезе измирени за мањи износ од њиховог пријављеног износа или вриједности, и изјаву која се односи на 

околности и услове под којима су такви дугови или обавезе отписани.  

66 Подаци од 28. 1. 2021. године. 

Финансијски 

извјештај није 

поднесен 14%

Финансијски 

извјештај је 

поднесен
86%

Политичке странке
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432. Од укупно 333 независна кандидата који су учествовали на изборима, постизборни 

финансијски извјештај поднијело је 70 кандидата или 21,02%, док 263 кандидата, 

односно 78,98 % извјештај нису поднијели 67.  

 

 
Графикон 2. Графички приказ поднесених финансијских извјештаја независних кандидата 

 

433. Од укупно 9 листа независна кандидата које су учествовали на изборима, постизборни 

финансијски извјештај су поднијели кандидати са 5 листа или 55,56%, док са 4 листе, 

односно 44,44% кандидати нису поднијели извјештаје. 

 

 
     Графикон 3. Графички приказ поднесених финансијских извјештаја кандидата са листа 

независних кандидата 

 

Трошкови изборне кампање  
 

434. У складу са чланом 15.1 став (1) тачка 4. Изборног закона БиХ трошкови изборне 

кампање су класификовани на: трошкове штампања плаката и плакатирања, трошкове 

штампања предизборних огласа, прогласа, саопштења и сл. у јавним гласилима, 

трошкове организације и одржавања предизборних скупова и трошкове штампања, 

репродукције и слања предизборног материјала који се шаље бирачима. 

 

Лимит на трошкове кампање  
 

435. За финансирање изборне кампање у складу са чланом 15.10 Изборног закона БиХ 

политички субјекти, у оквиру законом прописаног лимита, могли су потрошити 

32.787.550,50 КМ, од чега политичке странке 26.818.297,20 КМ (25.284.697,20 КМ 

                                                 
67 Исто као претходно. 
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самостално и 1.533.600,00 КМ у оквиру коалиција), независни кандидати 5.866.222,50 

КМ и листе независних кандидата 103.030,80 КМ. 

 

436. Политичке странке које су Централној изборној комисији БиХ поднијеле постизборни 

финансијски извјештај исказале су трошкове изборне кампање у износу од 5.522.686,13  

КМ.  

Независни кандидати су у својим финансијским извјештајима пријавили трошкове 

изборне кампање у износу од 61.752,30 КМ, док су кандидати са листа независних 

кандидата трошкове изборне кампање пријавили у износу од 3.850,00 КМ. 

 

437. Према подацима о трошковима изборне кампање, које су политичке странке и 

независни кандидати исказали у постизборним финансијским извјештајима, нити једна 

политичка странка није прекорачила лимит прописан у члану 15.10 Изборног закона 

БиХ, док је један независни кандидат трошкове прекорачио за износ од 49,00 КМ.  

 

Структура трошкова изборне кампање 
 

438. Структуру трошкова изборне кампање политичких странака, које су поднијеле 

постизборни финансијски извјештај, чине: 

 
      Табела 22. Структура трошкова изборне кампање политичких странака које су  

 поднијеле постизборни финансијски извјештај 

Врста трошкова Износ (КМ) Проценат (%) 

Трошкови штампања плаката 735.194,54 13,31% 

Трошкови плакатирања 856.031,73 15,50% 

Трошкови штампања предизборних огласа, 

прогласа, саопштења и сл.у јавним 

гласилима 

1.554.804,76 28,15% 

Трошкови организације и одржавања 

предизборних скупова 

204.810,20 3,71% 

Трошкови штампања, умножавања и слања 

предизборног материјала бирачима 

654.571,44 11,85% 

Остали трошкови пропаганде 1.517.273,46 27,47% 

УКУПНО 5.522.686,13 100,00% 

 

 
 

Графикон 4. Графички приказ структуре трошкова изборне кампање политичких странака 
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439. Трошкове изборне кампање, у својим финансијском извјештајима, пријавило је 38 

независних кандидата у укупном износу од 61.752,30 КМ и три кандидата са листа 

независних кандидата у укупном износу од 3.850,00 КМ. 

 
 

Упоредни преглед трошкова изборне кампање у периоду 2006–2020. година 
 

440. За финансирање трошкова изборне кампање, за изборе који су проведени у периоду од 

2006. до 2020. године, политичке странке су утрошиле средства у износу од  

64.547.601,08 КМ, како слиједи: 

 

 Табела 23. Упоредни трошкови изборне кампање у период 2006-2020. година 

 

ИЗБОРИ     Дозвољени трошкови  

    у складу са чланом 15.10.  

   Изборног закона БиХ 

Остварени трошкови 

изборне кампање  (КМ) 

Општи избори 2006. 53.921.265,49 8.236.564,58 

Локални избори 2008. 17.471.224,39 8.156.606,92 

Општи избори 2010. 62.056.017,60 10.423.425,31 

Локални избори 2012. 18.675.372,71 6.994.309,42 

Општи избори 2014. 54.370.031,43 8.632.256,37 

Локални  избори 2016. 24.273.008,14 7.004.404,78 

Општи  избори 2018. 59.455.478,60 9.577.347,57 

Локални избори 2020. 26.818.297,20 5.522.686,13 

 

           
 

 
 

     Графикон 5. Графички приказ трошкова изборне кампање у периоду 2006–2020. године 
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Графикон 6. Тренд трошкова изборне кампање у периоду 2006–2020. године 

 

Извори финансирања политичких странака 
 

 

441. У периоду од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере резултата 

Локалних избора 2020. године политичке странке су у финансијским извјештајима 

исказале укупне приходе у износу од 13.328.771,23 КМ, чију структуру чине: 

 

 

Табела 24. Извори финансирања политичких странака 

 
Чланарина 1.097.127,81 8,23% 

Прилози физичких лица 2.362.498,98 17,72% 

Прилози правних лица 366.400,61 2,75% 

Приходи од имовине странке 298.458,41 2,24% 

Добит од прав. лица у власништву странке 0,00 0,00% 

Приходи од поклона 110.474,84 0,83% 

Приходи из буџета 8.941.224,65 67,08% 

Приходи од изд. дјелатности, продаје проп. 

материјала и орг. страначких манифестација 

0,00 0,00% 

Остали приходи 152.585,93 1,14% 

УКУПНО 13.328.771,23 100,00% 
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Графикон 7. Графички приказ извора финансирања политичких странака 

 

442. Политичке странке су на дан извјештајног периода (15.12.2020. године) исказале 

обавезе у износу од 6.120.154,40  КМ. 

 

443. На основу података из финансијских извјештаја политичких странака, у овом 

извјештајном периоду странке су се финансирале из властитих извора (прихода 

политичких странака) у проценту од 68,53 %, док су за финансирање користиле туђе 

изворе (обавезе политичких странака – зајмови, лизинг, добављачи, обавезе према 

запосленим и сл.) у проценту од 31,47 %, као што је представљено на наредном 

графикону. 

 

 
 

Графикон 8. Однос прихода и дугова политичких странака – графички приказ 
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444. Политичке странке и независни кандидати су, у складу са чланом 4. став (2) 

Правилника о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Локалним изборома 2020. године68 отворили трансакцијске рачуне са којих су 

уплатили таксу за овјеру и исти рачун су били обавезни намјенски користити за 

изборну кампању током Локалних избора 2020. године. 

 

2. Финансирање изборне кампање Локални избори 2020. године у Граду 

Мостару 
 

445. У складу с одредбама члана 15.1 став (1) Изборног закона БиХ и члана 12. став (2) 

Закона о финансирању политичких странака, све политичке странке и независни 

кандидати који су учествовали на Локалним изборима 2020. године у Граду Мостару 

имали су обавезу да у року од тридесет дана од дана објављивања изборних резултата 

у “Службеном гласнику БиХ“ Централној изборној комисији БиХ поднесу финансијски 

извјештај за период од дана подношења пријаве за овјеру за изборе до дана овјере 

резултата избора (постизборни финансијски извјештај), односно 08. 08. 2020. године 

до 19.01.2021. године.  

 

446. На Локалним изборима 2020. године у Граду Мостару учествовале су 34 политичке 

странке четири (4) коалиције политичких странака, четири (4) независна кандидата и 

једна (1) листа независних кандидата. 

 

447. Централној изборној комисији БиХ постизборни финансијски извјештај су поднијеле 

24 политичке странке, што чини 70,59 % од укупног броја странака које су учествовале 

на изборима. Финансијски извјештај није поднијело 10 политичких странака или 

29,41%.    

 

 
 

Графикон 9. Графички приказ поднесених финансијских извјештаја –  

Локални избори у Граду Мостару 2020. године 

 

 

448. Од укупно четири независна кандидата који су учествовали на изборима и једне листе, 

са четири независна надидата, постизборни финансијски извјештај није поднио нити 

један кандидат. 

      

                                                 
68 „Службени гласник БиХ“ број 29/18 
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Трошкови изборне кампање -Локални избори у Граду Мостару 
 

449. За финансирање изборне кампање у складу са чланом 15.10 Изборног закона БиХ 

политички субјекти у оквиру законом прописаног лимита могли су потрошити 

914.806,80 КМ, од чега политичке странке 763.510,80 КМ (642.474,00 КМ самостално 

и 121.036,80 КМ у оквиру коалиција), независни кандидати 121.036,80 КМ и листа 

независних кандидата 30.259,20 КМ. 

 

450. Политичке странке које су Централној изборној комисији БиХ поднијеле постизборни 

финансијски извјештај  пријавиле су трошкове изборне кампање у износу од 160.601,46  

КМ.  
 

 

Структура трошкова изборне кампање – Локални избори у Граду Мостару 
 

451. Структуру трошкова изборне кампање политичких странака, које су поднијеле 

постизборни финансијски извјештај, чине: 

 
Табела 25. Структура трошкова изборне кампање - Локални избори у Граду Мостару 

 
Трошкови штампања плаката 11.735,34 7,31% 

Трошкови плакатирања 60.936,82 37,94% 

Трошкови штампања предизборних огласа, прогласа, 

саопштења и сл.у јавним гласилима 

41.696,68 25,96% 

Трошкови организације и одржавања предизборних 

скупова 

3.300,00 2,05% 

Трошкови штампања, умножавања и слања 

предизборног материјала бирачима 

2.727,50 1,70% 

Остали трошкови пропаганде 40.204,84 25,03% 

УКУПНО 160.601,46 100,00% 

 

 
 

Графикон 10. Графички приказ структуре трошкова изборне кампање политичких странака-  

Локални избори у Граду Мостару 
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ЗАКЉУЧАК 
 

452. Централна изборна комисија БиХ ће у наредном периоду посветити посебну пажњу 

унапређењу изборног законодавства са посебним фокусом на процјену квалитета 

бирачких спискова и унапређење законодавства у складу са судском праксом Суда 

Босне и Херцеговине и истраживања увођења адекватних нових технологија у изборни 

процес. 

 

453. Препоруке за унапређење изборног законодавства и изборног процеса ће бити шире 

елабориране у Извјештају о провођењу закона из надлежности Централне изборне 

комисије БиХ у 2020. години који ће бити достављен Парламентарној скупштини БиХ. 

 

 

Број:04-2-07-10- 996-1/21            Предсједник   

 

Сарајево, 10. 06. 2021. године           Жељко Бакалар 
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Прилог I - Попис нормативних аката донесених за Локалне изборе  
2020. године 

 

Акти Централне изборне комисије БиХ објављени у службеним гласилима 

 
1. Одлука о расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године („Службени 

гласник БиХ“, број 25/20) 

2. Одлука о закључивању Централног бирачког списка са стањем на дан 06. 05. 

2020.године у 24:00 сата („Службени гласник БиХ“, број 25/20) 

3. Одлука о логу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине који ће се 

користити за Локалне изборе 2020. године („Службени гласник БиХ“, број 

25/20) 
4. Одлука о висини таксе за овјеру за учешће на Локалним изборима 2020. године 

(„Службени гласник БиХ“, број 25/20) 
5. Одлука о дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине, у 

којима се планира организовање гласања за Локалне изборе 2020. године  

(„Службени гласник БиХ“, број 25/20) 
7. Одлука о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице 

(„Службени гласник БиХ“, број 25/20) – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
8. Правилник о пријави и условима за овјеру политичких субјеката за учешће на 

Локалним изборима 2020. године („Службени гласник БиХ“, број 25/20) 
9. Правилник о измјенама и допунама Правилника о употреби и изради извода из 

Централног бирачког списка („Службени гласник БиХ“, број 25/20) 
10. Правилник о употреби и изради извода из Централног бирачког списка 

(„Службени гласник БиХ“, број 25/20) – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
11. Правилник о измјенама и допунама правилника о утврђивању квалификација и 

поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник БиХ“, број 

25/20) – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
12. Правилник о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова 

бирачких одбора („Службени гласник БиХ“, број 25/20) – ПРЕЧИШЋЕНИ 

ТЕКСТ 
13. Правилник о измјенама и допунама Правилника о провођењу избора у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 25/20) 
14. Правилник о провођењу избора у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

БиХ“, број 25/20) 
15. Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста 

(„Службени гласник БиХ“, број 25/20) – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ 
16. Упутство о измјенама и допунама Упутства о процедурама за рјешавање по 

приговорима и жалбама поднесеним изборним комисијама („Службени гласник 

БиХ“, број 25/20) 
17. Упутство о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним 

изборним комисијама („Службени гласник БиХ“, број 25/20) – ПРЕЧИШЋЕНИ 

ТЕКСТ 
18. Инструкција о начину уноса, обраде и контроле изборних резултата за Локалне 

изборе 2020. године („Службени гласник БиХ“, број 25/20) 
19. Одлука о одгађању одржавања Локалних избора 2020. године („Службени 

гласник БиХ“, број 29/20) 
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20. Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 

2020. године који ће се одржати у недјељу 15. новембра 2020. године 

(„Службени гласник БиХ“, број 29/20) 
21. Правилник о измјени Правилника о употреби и изради извода из Централног 

бирачког списка  („Службени гласник БиХ“ број 38/20), 
22. Исправка пречишћеног текста Правилника о провођењу избора („Службени 

гласник БиХ“ број 38/20), 
23. Инструкција о поступању органа за провођење избора на изборни дан у 

условима епидемије Ковид-19 („Службени гласник БиХ“ број 41/20) 
24. Одлука о расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године у граду 

Мостару („Службени гласник БиХ“ број 46/20) 
25. Упутство о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 

2020. године у граду Мостару, који ће се одржати у недјељу 20. децембра 2020. 

године („Службени гласник БиХ“ број 46/20) 
26. Овјерене кандидатске листе за учешће на Локалним изборима 2020. године 

(„Службени гласник БиХ“ број 60/20) 

27. Одлука о одређивању бирачких мјеста за гласање у дипломатско-конзуларним 

представништвима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 63/20) 
28. Правилник о допунама и измјени Правилника о провођењу избора у Босни и 

Херцеговини, („Службени гласник БиХ“ број 63/20) 
29. Одлука о утврђивању извода из Централног бирачког списка за бираче који ће 

гласати путем мобилног тима за Локалне изборе 2020. године („Службени 

гласник БиХ“ број 70/20) 
30 Правилник о измјени Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини, 

(„Службени гласник БиХ“ број 70/20) 
31. Овјерене кандидатске листе за учешће на Локалним изборима 2020. године у 

Граду Мостару („Службени гласник БиХ“ број 70/20) 

32. Исправка пречишћеног текста Правилника о провођењу избора у Босни и 

Херцеговини, („Службени гласник БиХ“ број 70/20) 
33. Одлука о допунама Инструкције о поступању органа за провођење избора на 

изборни дан у условима епидемије Ковид-19 („Службени гласник БиХ“ број 

72/20) 
34. Правилник о измјени и допунама Правилника о провођењу избора у Босни и 

Херцеговини, („Службени гласник БиХ“ број 72/20) 

35. Правилник о измјенама Правилника о провођењу избора у Босни и 

Херцеговини, („Службени гласник БиХ“ број 72/20) 

36. Одлуку о закључивању и потврђивању Централног бирачког списка за Локалне 

изборе 2020. године у Граду Мостару и објављивању броја бирача за градску 

изборну јединицу I изборне јединице градског подручја  („Службени гласник 

БиХ“ број 73/20) 
37. Правилник о организацији рада и утврђивању резултата гласања у Главном 

центру за бројање за  Локалне изборе 2020. године („Службени гласник БиХ“ 

број 73/20) 
38. Одлука о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и 

Херцеговине 2020.године („Службени гласник БиХ“ број 81/20) 
39. Одлука о утврђивању извода из Централног бирачког списка за бираче који ће 

гласати путем  мобилног тима за Локалне изборе 2020. године за Град Мостар 

(„Службени гласник БиХ“ број 82/20) 
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40. Допунска Одлука I о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у 

Босни и Херцеговини  2020. године („Службени гласник БиХ“ број 84/20) 
41. Упутство о измјени упутства о изгледу и начину испуњавања обрасца изјаве о 

имовинском стању („Службени гласник БиХ“ број 4/21) 
42. Одлука о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године 

у Граду Мостару („Службени гласник БиХ“ број 5/21) 
43. Одлука о расписивању и одржавању поновних избора за градоначелника Града 

Добојa и Скупштину Града Добојa („Службени гласник БиХ“ број 8/21) 
44. Одлука о расписивању и одржавању поновних избора за начелника Општине 

Сребреница и Скупштину Општине Сребреница („Службени гласник БиХ“ број 

8/21)  
45. Одлука о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника 

Општине Травник („Службени гласник БиХ“ број 8/21)  

46. Одлука о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника 

Општине Фоча (Ф БиХ) („Службени гласник БиХ“ број 8/21) 

47. Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора 

за начелника Општине Травник и Општине Фоча (Ф БиХ) („Службени гласник 

БиХ“ број 8/21)  
48. Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни 

бирачки списак за пријевремене изборе за начелника општине Травник, са 

стањем на дан 02. 02. 2021. године („Службени гласник БиХ“ број 10/21) 
49. Одлука о закључивању и потврђивању броја уписаних бирача у Централни 

бирачки списак за пријевремене изборе за начелника општине Фоча (ФБиХ), са 

стањем на дан 02. 02. 2021. године („Службени гласник БиХ“ број 10/21)  
50. Одлука о потврђивању и објављивању резултата избора за градоначелника 

Града Добоја и Скупштину Града Добоја („Службени гласник БиХ“ број 14/21)  
51. Одлука о потврђивању и објављивању резултата избора за начелника Општине 

Сребреница и Скупштину општине Сребреница („Службени гласник БиХ“ број 

14/21)  
52. Одлука о избору предсједнице Централне изборне комисије Босне  и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 20/20) 

53. Одлука о избору предсједника Централне изборне комисије Босне  и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 41/20) 

54. Одлука о разрјешењу предсједнице Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 41/20) 

 

 

Акти Централне изборне комисије БиХ објављени на интернет страници 

www.izbori.ba 

 

1.  
Одлука о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и 

Херцеговини 2020. године број: 05-1-07-1-1333/20 од 05. 12. 2020. године 

2.  

Одлука о поништењу избора одржаних дана 15. 11. 2020. године на редовном 

бирачком мјесту 007Б040 у изборној јединици Нови Град, број: 05-1-07-1-1881-

1/20 од 19. 11. 2020. године 

3.  
Одлука о допуни одлуке број: 05-1-02-2-958-7/20 од 05. 11. 2020. године, број: 

05-1-02-2-958-11/20 од 10. 11. 2020. године 

http://www.izbori.ba/
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4.  

Одлука о утврђивању листе земаља у којима је знатно отежан или прекинут 

поштански саобраћај и из којих бирачи могу доставити гласачки материјал и 

путем дипломатско-конзуларних представништава Босне и Херцеговине број: 

05-1-02-2-958-7/20 од 05. 11. 2020. године 

5.  
Одлука о измјени одлуке број: 06-1-07-2-1075-1/20 од 08. 10. 2020. године, број: 

06-1-07-2-1075-2/20 од 05. 11. 2020. године 

6.  

Одлука о поступању Централне изборне комисије Босне и Херцеговине са 

циљем осигурања тачности, ажурности и интегритета извода из Централног 

бирачког списка за гласање изван Босне И Херцеговине као и спрјечавања 

злоупотреба у вези са гласањем изван Босне и Херцеговине број: 05-1-07-02-

1231-1/20 од 19. 10. 2020. године 

7.  

Одлука о допуни Одлуке о одређивању бирачких мјеста за гласање у 

дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине број: 05-1-

02-2-378-3/20 од 08. 10. 2020. године 
8.  Одлука о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног 

бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за Локалне изборе 2020.   

године број: 05-1-07-1-997/20 од 01. 10. 2020. године 
9.  Одлука о одбијању уписа у извод из Централног бирачког списка за гласање 

изван Босне и Херцеговине број: 05-1-07-1-998/20 од 01. 10. 2020. године 

10.  Одлука о именовању директорице и замјеника директорице Главног центра за 

бројање за Локалне изборе 2020. године број: 05-1-07-1-404-14/20 од 17. 09. 

2020.године 
11.  Одлука о одређивању редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу 

за Локалне изборе 2020. године број: 06-1-02-2-798-2/20 од 03. 09. 2020. године 

12.  Одлука о одређивању редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу 

за Градско вијеће Града Мостара за Локалне изборе 2020. године број: 06-1-02-

798-5/20 од 13. 10. 2020. године 
13.  Одлука о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног 

бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за Локалне изборе 2020. 

године за Град Мостар број: 06-1-07-1-1058/20 од 28. 10. 2020. године  
14.  Одлука о одбијању уписа у извод из Централног бирачког списка за гласање 

изван Босне и Херцеговине за Град Мостар, број: 06-1-07-1-1059/20 од 28. 10. 

2020. године 
15.  Одлука о утврђивању листе земаља у којима је знатно отежан или прекинут 

поштански саобраћај и из којих бирачи који гласају на Локалним изборима 

2020. године у Граду Мостару који ће се одржати 20. децембра 2020. године 

могу доставити гласачки материјал и путем дипломатско-конзуларних 

представништава Босне и Херцеговине број: 05-1-02-2-958-13/20 од 27. 11. 

2020. године 
16.  Одлука о допуни Одлуке број: 05-1-02-2-958-13/20 од 27. 11. 2020. године, број: 

05-1-02-2-958-16/20 од 11. 12. 2020. године 

17.  Одлука о немогућности преузимања мандата за начелника Општине Травник, 

број: 05-1-07-1-93/21 од 21. 01. 2021. године 

18.  Одлука о поништењу избора одржаних дана 15. 11. 2020. године на 89 редовних 

бирачких мјеста у изборној јединици Добој за ниво градоначелника Града 

Добоја и Скупштину града Добоја, број: 05-1-07-1-96/21 од 21. 01. 2021. године 
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19.  Одлука о поништењу избора одржаних дана 15. 11. 2020. године на 28 бирачких 

мјеста у изборној јединици Сребреница за ниво начелника Општине 

Сребреница и Скупштину општине Сребреница, број: 05-1-07-1-95/21 од 21. 01. 

2021. године 
20.  Инструкција о поступку провођења поновних избора за градоначелника Града 

Добоја и Скупштину града Добоја и начелника Општине Сребреница и 

Скупштину општине Сребреница број: 05-1-02-2-376-1/21 од 02. 02. 2021. 

године 
21.  Упутство о роковима изборних активности за одржавање поновних избора у 

основној изборној јединици  Добој и Сребреница, број: 06-1-02-2-376-2/21 од 

08. 02. 2021. године  
22.  Инстукција о примјени члана 2.9 став (1) тачка 1. Изборног закона БиХ, број: 

06-1-02-2-451-1/21 од 11. 02. 2021. године  

23.  Одлука о успостави Главног центра за бројање и именовању директорице и 

замјеника директорице Главног центра за бројање за провођење поновних 

избора  у основној изборној јединици  Добој и  основној изборној јединици  

Сребреница, број: 05-1-07-11-450-1/21 од 11. 02. 2021. године 
24.  Одлука о утврђивању и објављивању резултата за начелника Општине 

Сребреница и Скупштину Општине Сребреница, број: 05-1-07-1-552/21 од 25. 

02. 2021. године  
25.  Одлука о утврђивању и објављивању резултата за градоначелника Града Добоја 

и Скупштину Града Добоја, број: 05-1-07-1-553/21 од 25. 02. 2021. године  

26.  Одлука о утврђивању резулатата посредних резултата и додјели мандата из 

Скупштине општине Источни Стари Град за Скупштину града Источно 

Сарајево, број: 06-1-07-3-72/21 од 28. 01. 2021. године 
27.  Одлука о поврату уплаћеног новчаног износа таксе за овјеру, број: 06-1-07-3-

163/21 од 25. 02. 2021. године 

28.  Одлука о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године у 

Граду Мостару број: 05-1-7-1-1/21 од 03. 01. 2021. године 

29.  Одлука о I измјенама Одлуке број: 05-1-7-1-1/21 од 03. 01. 2021. године о 

утврђивању и објављивању резултата Локалних избора 2020. године у Граду 

Мостару, број: 05-1-7-1-1/21 од 14. 01. 2021. године 
30.  Закључак којим се захтјев одбацује као неблаговремен, број:05-1-07-5-136-2/21 

од 18. 01. 2021. године 

31.  Одлука о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног 

бирачког списка за гласање изван БиХ за пријевремене изборе за Општину 

Травник који ће се одржати у недјељу 11. 04. 2021. године , број: 06-1-07-2-320-

12/21 од 08. 03. 2021. године 
32.  Одлука о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног 

бирачког списка за гласање изван БиХ за пријевремене изборе за Општину 

Фоча (ФБИХ) који ће се одржати у недјељу 11. 04. 2021. године , број: 06-1-07-

2-320-12/21 од 08. 03. 2021. године 
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Акти Централне изборне комисије БиХ који се не објављују у службеним 

гласилима и интернет-страници www.izbori.ba  
 

1. 
Одлука о успостави Главног Центра за бројање број: 05-1-07-11-404-1/20 од 06. 

05. 2020. године 

2. 

Правилник о начину и трајању ангажовања додатног особља за припрему и 

провођење Локалних избора 2020.године број: број: 05-1-02-3-403-2/20 од 06. 

05. 2020. године 

3. 
Одлука о форми, садржају гласачког листића за нивое власти на Локалним 

изборима 2020. године број: 05-1-07-2-449-1/20 од 21. 05. 2020. године 

 

http://www.izbori.ba/
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Прилог 2 - Број бирача уписаних у Централни бирачки списак 
према Основној изборној јединици (ОИЈ) 

 
Шифра Назив ОИЈ Редовни Одсуство Лично Пошта ДКП Мобилни УКУПНО 

001 ВЕЛИКА КЛАДУША 42.815 4 287 859 15 65 44.045 

002 ЦАЗИН 52.047 2 74 2.636 39 41 54.839 

003 БИХАЋ 56.853 28 16 821 26 147 57.891 

004 БОСАНСКА КРУПА 25.646 61 20 338 13 56 26.134 

005 БУЖИМ 14.768 3 6 489 20 40 15.326 

006 КРУПА НА УНИ 1.699 1 1 6 0 2 1.709 

007 НОВИ ГРАД 25.951 41 86 563 11 42 26.694 

008 КОЗАРСКА ДУБИЦА 22.434 3 30 834 16 59 23.376 

009 ПРИЈЕДОР 82.774 68 606 2.758 35 261 86.502 

010 ГРАДИШКА 54.226 9 144 1.045 20 175 55.619 

011 ЛАКТАШИ 32.260 0 142 393 0 153 32.948 

012 СРБАЦ 16.679 0 1 900 0 101 17.681 

013 ПРЊАВОР 38.563 20 69 945 3 38 39.638 

014 ДЕРВЕНТА 28.905 43 1.967 2.555 7 196 33.673 

016 БРОД 15.257 13 1.450 1.850 0 115 18.685 

017 ОЏАК 16.069 12 48 1.162 1 130 17.422 

018 ВУКОСАВЉЕ 4.042 6 63 392 0 68 4.571 

020 ДОМАЉЕВАЦ - ШАМАЦ 3.879 0 89 650 0 9 4.627 

021 ШАМАЦ 13.577 11 495 2.275 0 149 16.507 

022 ОРАШЈЕ 17.345 1 91 742 0 53 18.232 

023 ДОЊИ ЖАБАР 1.707 0 1 77 0 3 1.788 

024 МОДРИЧА 25.732 25 185 1.875 3 216 28.036 

025 ГРАДАЧАЦ 35.351 6 114 714 1 162 36.348 

026 ПЕЛАГИЋЕВО 3.599 1 147 1.091 1 5 4.844 

029 БИЈЕЉИНА 104.731 67 120 4.380 15 235 109.548 

030 БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ 6.141 69 9 202 2 162 6.585 

031 ПЕТРОВАЦ 1.133 1 1 7 0 5 1.147 

032 САНСКИ МОСТ 34.321 55 40 1.106 11 64 35.597 

033 ОШТРА ЛУКА 4.118 1 8 142 0 20 4.289 

034 БАЊА ЛУКА 186.521 24 1.571 3.009 30 1.038 192.193 

035 ЧЕЛИНАЦ 15.016 8 7 555 0 102 15.688 

036 ДОБОЈ - ИСТОК 9.694 0 2 114 2 88 9.900 

037 ДОБОЈ - ЈУГ 4.287 2 0 35 0 11 4.335 

038 ДОБОЈ 60.562 210 738 2.088 5 108 63.711 

039 ТЕШАЊ 40.116 1 26 206 9 12 40.370 

040 СТАНАРИ 6.835 0 4 830 0 15 7.684 

042 МАГЛАЈ 19.712 48 18 386 1 92 20.257 

044 ГРАЧАНИЦА 41.430 11 5 450 5 120 42.021 

045 ПЕТРОВО 6.158 0 9 309 0 105 6.581 

047 ЛУКАВАЦ 41.532 37 24 203 1 175 41.972 
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Шифра Назив ОИЈ Редовни Одсуство Лично Пошта ДКП Мобилни УКУПНО 

049 СРЕБРЕНИК 38.209 2 6 615 6 91 38.929 

050 ТУЗЛА 110.823 24 42 677 15 693 112.274 

052 ЧЕЛИЋ 9.141 8 5 800 3 136 10.093 

054 ЛОПАРЕ 11.312 37 8 1.198 3 189 12.747 

055 ТЕОЧАК 6.549 5 0 98 7 69 6.728 

056 УГЉЕВИК 13.257 35 62 824 3 125 14.306 

057 ДРВАР 5.858 70 178 438 0 160 6.704 

058 ИСТОЧНИ ДРВАР 192 0 2 15 0 1 210 

059 КЉУЧ 15.417 15 18 1.009 9 1 16.469 

061 РИБНИК 5.859 2 12 321 1 33 6.228 

064 МРКОЊИЋ ГРАД 17.221 16 10 524 0 253 18.024 

065 ЈАЈЦЕ 22.168 82 239 3.063 6 299 25.857 

066 ЈЕЗЕРО 989 3 1 125 0 1 1.119 

067 ДОБРЕТИЋИ 1.334 3 151 839 0 2 2.329 

068 КНЕЖЕВО 8.927 7 11 258 1 92 9.296 

070 КОТОР ВАРОШ 19.242 95 697 2.033 5 74 22.146 

074 ТЕСЛИЋ 40.449 42 282 3.325 2 123 44.223 

075 ЖЕПЧЕ 23.867 33 100 1.104 0 269 25.373 

077 ЗАВИДОВИЋИ 33.631 181 21 494 8 124 34.459 

078 БАНОВИЋИ 20.419 4 3 105 1 135 20.667 

079 ЖИВИНИЦЕ 53.693 18 8 705 13 70 54.507 

080 КАЛЕСИЈА 32.890 7 15 526 9 76 33.523 

081 ОСМАЦИ 3.189 69 104 523 2 45 3.932 

082 САПНА 9.621 27 8 455 5 74 10.190 

083 ЗВОРНИК 50.289 1.186 277 2.620 10 20 54.402 

084 БОСАНСКО ГРАХОВО 2.367 41 44 461 2 35 2.950 

085 ГЛАМОЧ 3.461 64 149 464 1 42 4.181 

088 ШИПОВО 10.382 56 21 278 2 82 10.821 

089 ДОЊИ ВАКУФ 12.325 97 6 187 7 76 12.698 

091 ТРАВНИК 46.862 33 181 742 7 96 47.921 

093 ЗЕНИЦА 101.213 103 22 372 7 301 102.018 

094 КАКАЊ 33.775 14 190 83 1 189 34.252 

095 ВАРЕШ 8.354 48 36 39 2 81 8.560 

096 ОЛОВО 8.614 9 4 30 0 9 8.666 

098 КЛАДАЊ 10.945 7 3 438 2 121 11.516 

101 ШЕКОВИЋИ 6.112 7 11 1.259 0 61 7.450 

103 ВЛАСЕНИЦА 8.561 313 78 1.036 0 164 10.152 

104 БРАТУНАЦ 14.522 746 180 3.247 1 64 18.760 

105 СРЕБРЕНИЦА 10.133 1.770 391 2.425 5 34 14.758 

106 ЛИВНО 26.441 4 28 731 1 84 27.289 

107 КУПРЕС 3.389 16 12 293 1 54 3.765 

108 КУПРЕС (РС) 341 0 0 4 0 4 349 

109 БУГОЈНО 29.378 60 69 464 16 110 30.097 
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Шифра Назив ОИЈ Редовни Одсуство Лично Пошта ДКП Мобилни УКУПНО 

110 ГОРЊИ ВАКУФ - УСКОПЉЕ 15.448 9 101 1.558 4 165 17.285 

111 НОВИ ТРАВНИК 19.944 6 21 849 1 54 20.875 

112 ВИТЕЗ 22.352 13 14 472 1 136 22.988 

113 БУСОВАЧА 13.487 16 32 492 1 113 14.141 

114 ФОЈНИЦА 10.063 3 110 300 1 104 10.581 

115 КИСЕЉАК 16.777 2 21 623 2 264 17.689 

116 ВИСОКО 33.890 27 6 122 6 33 34.084 

117 БРЕЗА 11.183 6 2 57 1 85 11.334 

118 ИЛИЈАШ 20.577 18 4 261 3 88 20.951 

121 СОКОЛАЦ 10.331 84 9 198 1 58 10.681 

123 ХАН ПИЈЕСАК 3.104 20 17 69 1 57 3.268 

124 ТОМИСЛАВГРАД 18.436 1 105 1.702 13 267 20.524 

125 ПРОЗОР - РАМА 10.656 35 89 976 4 137 11.897 

126 ЈАБЛАНИЦА 8.846 1 10 63 1 49 8.970 

127 КОЊИЦ 21.728 19 44 382 5 102 22.280 

129 КРЕШЕВО 4.289 1 15 136 0 76 4.517 

130 ХАЏИЋИ 22.315 6 1 120 4 114 22.560 

131 ИЛИЏА 64.452 6 17 704 24 398 65.601 

132 ИСТОЧНА ИЛИЏА 13.165 0 22 290 5 171 13.653 

133 НОВИ ГРАД САРАЈЕВО 113.833 12 48 735 18 547 115.193 

135 ВОГОШЋА 27.045 4 9 266 3 144 27.471 

136 ЦЕНТАР САРАЈЕВО 59.181 13 22 554 26 530 60.326 

137 СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО 36.200 2 12 254 19 401 36.888 

138 ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД 1.102 0 8 3 0 2 1.115 

139 НОВО САРАЈЕВО 67.694 11 26 461 23 262 68.477 

140 ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 10.471 1 14 136 0 157 10.779 

141 ТРНОВО (ФБИХ) 2.585 2 2 4 0 103 2.696 

142 ТРНОВО 1.153 7 17 123 0 32 1.332 

143 ПАЛЕ (ФБИХ) 579 2 1 19 0 21 622 

144 ПАЛЕ 19.487 7 20 296 3 158 19.971 

146 РОГАТИЦА 8.587 159 53 352 4 137 9.292 

147 ВИШЕГРАД 9.609 223 58 861 0 165 10.916 

148 ПОСУШЈЕ 14.068 0 10 309 0 98 14.485 

149 ГРУДЕ 13.296 0 9 101 0 52 13.458 

150 ШИРОКИ БРИЈЕГ 23.484 0 5 24 2 15 23.530 

158 ИСТОЧНИ МОСТАР 139 0 25 26 0 0 190 

161 НЕВЕСИЊЕ 10.908 58 45 653 6 3 11.673 

163 КАЛИНОВИК 1.687 19 9 38 0 74 1.827 

164 ГАЦКО 7.646 31 27 526 6 5 8.241 

165 ФОЧА (ФБИХ) 1.530 27 8 12 1 60 1.638 

166 ФОЧА 16.553 235 72 192 3 125 17.180 

167 ГОРАЖДЕ 20.396 16 108 192 3 125 20.840 

168 НОВО ГОРАЖДЕ 1.459 68 46 175 0 74 1.822 
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Шифра Назив ОИЈ Редовни Одсуство Лично Пошта ДКП Мобилни УКУПНО 

169 ЧАЈНИЧЕ 3.869 95 15 94 0 37 4.110 

170 РУДО 6.974 10 18 731 1 95 7.829 

171 ЉУБУШКИ 21.854 5 16 374 8 286 22.543 

172 ЧИТЛУК 13.788 0 5 44 0 135 13.972 

173 ЧАПЉИНА 21.773 49 25 175 4 127 22.153 

174 НЕУМ 3.521 0 3 278 0 8 3.810 

176 СТОЛАЦ 9.272 25 49 1.682 5 238 11.271 

177 БЕРКОВИЋИ 1.636 8 7 46 0 0 1.697 

179 ЉУБИЊЕ 3.086 37 7 79 0 36 3.245 

180 БИЛЕЋА 9.647 3 21 401 7 167 10.246 

181 РАВНО 1.322 82 24 65 2 48 1.543 

182 ТРЕБИЊЕ 29.369 2 45 1.166 13 266 30.861 

183 УСОРА 5.719 1 4 196 0 0 5.920 

184 КОСТАЈНИЦА 4.739 1 5 223 0 78 5.046 

185 МИЛИЋИ 7.428 179 58 748 0 60 8.473 

200 БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ 81.319 7 64 5.150 13 316 86.869 
 

УКУПНО 3.141.257 7.925 14.059 102.377 704 17.058 3.283.380 
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Прилог 3 – Преглед резултата и број гласова на поновљеним 
изборима у Граду Добоју и општини Сребреница 

 
Преглед резултата и броја гласова за начелника/градоначелника 

Шифра Назив  Кандидат 

Број 

гласова 

15.11.2020. 

Број 

гласова 

21.2.2021. 

Разлика 

ДОБОЈ 

515 

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - 

МИЛОРАД ДОДИК 

ЈЕРИНИЋ БОРИС 31982 17095 -14887 

74 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА ТОДОРОВИЋ СРЂАН 4875 4386 -489 

18 
СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА 

СТРАНКА 
ФИЛИПОВИЋ ЦВИЈАН 1701 4760 3059 

            

Шифра Назив  Кандидат 

Број 

гласова 

15.11.2020 

Број 

гласова 

21.2.2021. 

Разлика 

СРЕБРЕНИЦА 

90 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ ТАБАКОВИЋ АЛИЈА 1848 124 -1724 

2977 ЗАЈЕДНО ЗА СРЕБРЕНИЦУ ГРУЈИЧИЋ МЛАДЕН 4579 4190 -389 

2443 
АЛЕКСАНДАР СИМИЋ- НЕЗАВИСНИ 

КАНДИДАТ 
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР 26 13 -13 

2572 
МИЛЕ ЈАЊИЋ- НЕЗАВИСНИ 

КАНДИДАТ 
ЈАЊИЋ МИЛЕ 15 23 8 

 

Преглед резултата и броја освојених гласова за политичке субјекте за скупштину 

општине/скупштину града 

 

ДОБОЈ 
Шифра Назив Број гласова    

15.11. 2020. 

Број гласова  

21.02. 2021. 

Разлика 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - 

МИЛОРАД ДОДИК 

25411 13527 -11884 

74 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 2915 1817 -1098 

2927 КОАЛИЦИЈА ДОБОЈ У СРЦУ 1568 960 -608 

2916 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ-ДЕМОС-ПРВА СРПСКА 

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА  

3105 2576 -529 

461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 1852 1345 -507 

1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 924 684 -240 

2771 НАПРЕДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 2020-НДС 2020 138 102 -36 

2855 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБИХ-ЗА ПРОМЈЕНЕ 148 119 -29 

1718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 943 929 -14 

27 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 19 9 -10 

2557 ТИХОМИР ЈОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 1 -3 

2477 МЛАДЕН ТРГИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 5 2 -3 

2680 НЕНАД ЧАКАРЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 2 0 -2 

2798 БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДЕМОКРАТИ - ЏЕБРАИЛ 
БАЈРАМОВИЋ  

3 1 -2 

1722 СНАГА НАРОДА 2 0 -2 



 

128 

Шифра Назив Број гласова    

15.11. 2020. 

Број гласова  

21.02. 2021. 

Разлика 

2450 КРУНИСЛАВ ЧАКАРЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 3 1 -2 

882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  2 1 -1 

2321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ-ПДА 1 0 -1 

1840 СРЂАН ТЕКИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 0 -1 

2363 ГОРДАНА КРШИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 0 -1 

996 ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ЕДС 2 1 -1 

769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 0 -1 

2750 ДАРКО ЛУКИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 0 -1 

2743 НОВО ДОБА 5 4 -1 

1 БПС-СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ 3 2 -1 

2453 ТОДОРА ЈОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2366 СЛАВКО СЕКУЛИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2516 МИРКО ВАЈИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 2 2 0 

2488 АНА БЈЕЛОГРЛИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 4 0 

2498 ЗОРАН ИЛИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 1 1 0 

2485 МАРИНА ИГЊАТОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

2486 МАНДА ЈОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 2 2 0 

2811 ГОРАН СИМИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 1 0 

2473 РАДА ЛАЗАРЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

1971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 2 2 0 

2799 ЈЕЛКА ВЕСЕЛИНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

36 БОСС - БОСАНСКА СТРАНКА-МИРНЕС АЈАНОВИЋ 1 1 0 

2319 БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА БНС 3 3 0 

2313 ПОКРЕТ МОСТ 21 1 1 0 

1699 ПРВА СТРАНКА 2 2 0 

2452 МЛАДЕН ДЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 7 8 1 

1179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ  1 2 1 

1728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 2 1 

1847 ЗДРАВКО КОЗАРЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 3 4 1 

2493 ЉУБАН ТРИПУНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

2501 КРУГ 0 1 1 

2502 ДЕЈАН МАЛЧИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

2711 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СДБИХ 2 3 1 

2543 НЕНАД ГОЈКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

2056 ГОРДАНА СИМИКИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 2 1 

2490 ДРАГАН СЕГДАР- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 1 1 

2574 СЛАЂАН СТАРЧЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 5 1 

1989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  3 4 1 
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Шифра Назив Број гласова    

15.11. 2020. 

Број гласова  

21.02. 2021. 

Разлика 

17 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ 1 3 2 

2470 ТИЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 2 2 

879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 5 7 2 

2727 СЛАВКО БОГОЈЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 2 2 

1706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 3 2 

2426 СДС СЕМБЕРИЈА-МИЋО МИЋИЋ 4 6 2 

1694 НС 0 2 2 

2078 ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА-ЧАПЉИНА У СРЦУ 0 3 3 

2327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 3 3 

2752 АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 3 3 

2828 ДАНИЈЕЛ НИНКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 3 6 3 

2820 ЖЕЉКО ШУЈИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 4 7 3 

2004 ЈЕДИНСТВЕНА НАПРЕДНА СТРАНКА 0 4 4 

2341 ЖЕЉКА МИЋИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

2492 АЛЕКСА ПЕЈИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

2496 РЕ-БАЛАНС 0 4 4 

2579 МИЛОВАН ДУЈАКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

2489 ДРАГАН ВАТИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 4 4 

49 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ  1 6 5 

2325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 3 8 5 

73 СЕЉАЧКА СТРАНКА 4 9 5 

732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА "9. ЈАНУАР" 2 12 10 

2756 ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 1999- НОВИ 

ПОЧЕТАК 

139 170 31 

2932 СДП БИХ-ХС БИХ 231 265 34 

2062 СПАС, НЕЗАВИСНИХ ЛИСТА ДОБОЈ 139 180 41 

2447 СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ- 

"БУДУЋНОСТ СРПСКЕ" 

306 371 65 

2995 СДА-СБИХ-ХБ 211 334 123 

440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА  884 1319 435 

18 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 480 943 463 

2460 НАРОДНИ ПОКРЕТ БАЊАЛУКА ЗОВЕ 218 847 629 
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СРЕБРЕНИЦА 
Шифра Назив Број гласова 

15.11. 2020. 

Број гласова 

21.02. 2021. 

Разлика 

2989 МОЈА АДРЕСА СРЕБРЕНИЦА-СДА-СБИХ-СББ-ПДА 1450 78 -1372 

515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД 

- МИЛОРАД ДОДИК 

2008 1820 -188 

2930 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА-ГРАЂАНСКИ САВЕЗ 192 36 -156 

8 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

131 45 -86 

2969 НДП-ПУП-СП 69 12 -57 

2314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 58 1 -57 

2447 СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ- 
"БУДУЋНОСТ СРПСКЕ" 

143 94 -49 

18 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 888 842 -46 

461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 704 663 -41 

877 НАША СТРАНКА  14 0 -14 

882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  3 0 -3 

1264 НАПРЕДНА СРПСКА 2 0 -2 

2421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 2 0 -2 

1699 ПРВА СТРАНКА 2 0 -2 

49 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ  3 1 -2 

1989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 0 -1 

2327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 0 0 

2496 РЕ-БАЛАНС 0 0 0 

2743 НОВО ДОБА 0 0 0 

879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 1 0 

1415 ДРАГАН РИСТИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 0 0 

2311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 0 2 2 

1730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ 

ШЕШЕЉ 

198 200 2 

120 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 6 8 2 

2981 ДЕМОС-СНП-БОЉА СРЕБРЕНИЦА 161 168 7 

2316 БОШЊАЧКИ ПОКРЕТ 1 13 12 

1972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 309 378 69 
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Прилог 4 – Преглед политичких субјеката који у појединим општинама/градовима нису добили ни један 
глас на Локалним изборима 2020. године 

 

 

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ  
2202    Код изборне   

јединице 

Изборна јединица Код 

политичког 

субјекта 

Назив политицког субјекта Гласови 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 002     ЦАЗИН 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 002     ЦАЗИН 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 007 НОВИ ГРАД 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 007 НОВИ ГРАД 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 007 НОВИ ГРАД 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 008 КОЗАРСКА ДУБИЦА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 008 КОЗАРСКА ДУБИЦА 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 008 КОЗАРСКА ДУБИЦА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 008 КОЗАРСКА ДУБИЦА 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 008     КОЗАРСКА ДУБИЦА 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 009     ПРИЈЕДОР 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 009     ПРИЈЕДОР 02764 СЛОБОДАН ШКУНДРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 009     ПРИЈЕДОР 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 009     ПРИЈЕДОР 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 010     ГРАДИШКА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 011 ЛАКТАШИ 01699 ПРВА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 011     ЛАКТАШИ 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 012     СРБАЦ 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 013     ПРЊАВОР 00996 ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ЕДС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 013     ПРЊАВОР 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 013 ПРЊАВОР 01178 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР. АНТЕ СТАРЧЕВИЋ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 014 ДЕРВЕНТА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 014 ДЕРВЕНТА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 014     ДЕРВЕНТА 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 016 БРОД 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 016     БРОД 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 016 БРОД 00882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 016     БРОД 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 016     БРОД 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 016     БРОД 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 018 ВУКОСАВЉЕ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 018     ВУКОСАВЉЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 018 ВУКОСАВЉЕ 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 018 ВУКОСАВЉЕ 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 021     ШАМАЦ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 021 ШАМАЦ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 021 ШАМАЦ 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 024 МОДРИЧА 01182 СББ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 024     МОДРИЧА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 024     МОДРИЧА 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 024 МОДРИЧА 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 024     МОДРИЧА 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 026     ПЕЛАГИЋЕВО 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 02581 НЕМАЊА МАРКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 02427 МИЛАН САВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 02592 ГАВРИЛО ТРИПУНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 02504 НИКОЛА БОБИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 02328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 0 



 

133 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 029     БИЈЕЉИНА 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 034     БАЊА ЛУКА 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 036     ДОБОЈ ИСТОК 02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 036     ДОБОЈ ИСТОК 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 038     ДОБОЈ 02473 РАДА ЛАЗАРЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 038     ДОБОЈ 01722 СНАГА НАРОДА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 038     ДОБОЈ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 038     ДОБОЈ 02485 МАРИНА ИГЊАТОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 038     ДОБОЈ 02750 ДАРКО ЛУКИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 038     ДОБОЈ 02799 ЈЕЛКА ВЕСЕЛИНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02707 ДЕЈАН МИТРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02717 МЛАДЕН ГОЈИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02507 РАДОМИР ДРЉИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02510 МИЛОСАВА ЈЕРИНИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02513 НЕДЕЉКО ЗОРАН- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02514 МИЛИЦА ЈЕРИНИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02518 СЛАЂАНА ЋУЋИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 00882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02501 КРУГ 0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 040     СТАНАРИ 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 045     ПЕТРОВО 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 052 ЧЕЛИЋ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 052 ЧЕЛИЋ 02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 052 ЧЕЛИЋ 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 01698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 02682 ВАШ ПОКРЕТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 054 ЛОПАРЕ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02628 СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02647 МАРИЈА ПЕРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02829 БОРО МАРИНКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02715 СТАНИСЛАВ НОВАКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 01271 СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 01694 НС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02813 МИЛО ЈЕШИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02615 АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ 

КАНДИДАТ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02728 ДАРКО ДУБРАВАЦ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 01908 РАДИВОЈЕ ЛУКИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02732 ВЕДРАН ЈОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02733 ПЕРИЦА ЋИРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 01916 СЛАВКО ПАВЛОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 01178 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР. АНТЕ СТАРЧЕВИЋ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 056 УГЉЕВИК 02738 МАРИНКО БЛАГОЈЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 064 МРКОЊИЋ ГРАД 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 064 МРКОЊИЋ ГРАД 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 02004 ЈЕДИНСТВЕНА НАПРЕДНА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 01694 НС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 01290 ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА -ХСС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 02682 ВАШ ПОКРЕТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 074 ТЕСЛИЋ 02743 НОВО ДОБА 0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 078 БАНОВИЋИ 00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - 

МИЛОРАД ДОДИК 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 079 ЖИВИНИЦЕ 02078 ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА-ЧАПЉИНА У 

СРЦУ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 079 ЖИВИНИЦЕ 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 080 КАЛЕСИЈА 01699 ПРВА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 080 КАЛЕСИЈА 02078 ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА-ЧАПЉИНА У 

СРЦУ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 080 КАЛЕСИЈА 01705 ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 080 КАЛЕСИЈА 00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 081 ОСМАЦИ 01699 ПРВА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 081 ОСМАЦИ 01694 НС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 081 ОСМАЦИ 01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 081 ОСМАЦИ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 081 ОСМАЦИ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 081 ОСМАЦИ 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 081 ОСМАЦИ 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 082 САПНА 02858 АСИМ НУХАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 082 САПНА 02650 МУНИБ СМАЈЛОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 082 САПНА 00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - 

МИЛОРАД ДОДИК 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01258 МИЈО БАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02762 БРАНИСЛАВА ВАНОВАЦ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02763 САВО ЈОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01722 СНАГА НАРОДА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02004 ЈЕДИНСТВЕНА НАПРЕДНА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02855 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБИХ-ЗА ПРОМЈЕНЕ 0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01872 ПОКРЕТ УСПЈЕШНА СРПСКА  ПУС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01264 НАПРЕДНА СРПСКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01929 МИЛЕНКО ЈОВАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02606 МИЛОМИР ШКИЉЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 083 ЗВОРНИК 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 088 ШИПОВО 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 01699 ПРВА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 01271 СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 01178 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР. АНТЕ СТАРЧЕВИЋ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 101 ШЕКОВИЋИ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 103 ВЛАСЕНИЦА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 103 ВЛАСЕНИЦА 01804 СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 103 ВЛАСЕНИЦА 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 103 ВЛАСЕНИЦА 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 103 ВЛАСЕНИЦА 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 103 ВЛАСЕНИЦА 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 103 ВЛАСЕНИЦА 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 104 БРАТУНАЦ 01694 НС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 104 БРАТУНАЦ 01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 104 БРАТУНАЦ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 104 БРАТУНАЦ 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 104 БРАТУНАЦ 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 01415 ДРАГАН РИСТИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 01699 ПРВА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 01264 НАПРЕДНА СРПСКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 105 СРЕБРЕНИЦА 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 121 СОКОЛАЦ 01182 СББ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 121 СОКОЛАЦ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 121 СОКОЛАЦ 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 123 ХАН ПИЈЕСАК 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 123 ХАН ПИЈЕСАК 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 123 ХАН ПИЈЕСАК 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 126 ЈАБЛАНИЦА 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 132 ИСТОЧНА ИЛИЏА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 132 ИСТОЧНА ИЛИЏА 01804 СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД  0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 132 ИСТОЧНА ИЛИЏА 02319 БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА   БНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 140 ИСТОЧНО НОВО 

САРАЈЕВО 

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 140 ИСТОЧНО НОВО 

САРАЈЕВО 

02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 142 ТРНОВО 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 144 ПАЛЕ 01699 ПРВА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 144 ПАЛЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 144 ПАЛЕ 01182 СББ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 144 ПАЛЕ 01694 НС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 144 ПАЛЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 144 ПАЛЕ 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 146 РОГАТИЦА 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 146 РОГАТИЦА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 146 РОГАТИЦА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 146 РОГАТИЦА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 146 РОГАТИЦА 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 146 РОГАТИЦА 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 146 РОГАТИЦА 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 147 ВИШЕГРАД 01182 СББ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 147 ВИШЕГРАД 00036 БОСС - БОСАНСКА СТРАНКА-МИРНЕС АЈАНОВИЋ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 158 ИСТОЧНИ МОСТАР 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 161 НЕВЕСИЊЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 161 НЕВЕСИЊЕ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 161 НЕВЕСИЊЕ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 161 НЕВЕСИЊЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 161 НЕВЕСИЊЕ 02743 НОВО ДОБА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 163 КАЛИНОВИК 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 166 ФОЧА 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 
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ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 166 ФОЧА 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 168 НОВО ГОРАЖДЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 168 НОВО ГОРАЖДЕ 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 169 ЧАЈНИЧЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 169 ЧАЈНИЧЕ 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 180 БИЛЕЋА 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 184 КОСТАЈНИЦА 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 184 КОСТАЈНИЦА 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 01699 ПРВА СТРАНКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 01694 НС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 01264 НАПРЕДНА СРПСКА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 01804 СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 02496 РЕ-БАЛАНС 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 185 МИЛИЋИ 02501 КРУГ 0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 200 БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  0 

ОВ/СО/ГВ/СГ/СД 200 БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 0 
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ЦАЗИН 02321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ-ПДА 1 МАХМУТАГИЋ ШЕРИФ 0 

ЦАЗИН 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 КОВАЧЕВИЋ ФАДИЛ 0 

ЦАЗИН 02328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 1 БАШИЋ ЗЕМИР 0 

ЦАЗИН 02501 КРУГ 1 НАДАРЕВИЋ ХУСЕИН 0 

НОВИ ГРАД 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ЛАЗИЋ ПИЛИПОВИЋ НЕЛА 0 

НОВИ ГРАД 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 РОДИЋ ДАЛИБОР 0 

НОВИ ГРАД 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 КОНТИЋ ЗОРАН 0 

НОВИ ГРАД 02321 ПОКРЕТ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ-ПДА 1 МЕДИЋ ДУШАН 0 

НОВИ ГРАД 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ЂУКИЋ ДАРКО 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 САЏАК ДРАГИЦА 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 КЛИНЦОВ АЛЕКСАНДАР 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 БОБАР ДАЛИБОР 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 01972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 16 ВЛАДИЋ НАДА 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ГАЧИЋ СВЈЕТЛАНА 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 РЕЉАНОВИЋ ЛЕНКА 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ПРАЛИЦА МИЛОРАД 0 

КОЗАРСКА ДУБИЦА 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ШОРМАЗ БОРКА 0 

ПРИЈЕДОР 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 КОНДИЋ ЗОРАН 0 

ПРИЈЕДОР 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 ЂУРИЋ ЂУРО 0 

ПРИЈЕДОР 02501 КРУГ 1 КОЈИЋ ЈАСНА 0 

ПРИЈЕДОР 02721 ЗОРАН ГРБИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ГРБИЋ ЗОРАН 0 

ПРИЈЕДОР 02760 ДРАГОСЛАВ КОНДИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 КОНДИЋ ДРАГОСЛАВ 0 

ПРИЈЕДОР 02764 СЛОБОДАН ШКУНДРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ШКУНДРИЋ СЛОБОДАН 0 

ГРАДИШКА 00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 2 ПУЉИЋ ДРАГО 0 
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ГРАДИШКА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   2 ИВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА 0 

ГРАДИШКА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРчТИ   1 РАДОВИЋ НИКОЛА 0 

ГРАДИШКА 01182 СББ 1 ВУЈАТОВИЋ ДРАГАН 0 

ГРАДИШКА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ЛАЗИЋ СПАСЕН 0 

ГРАДИШКА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 РИСТИЋ СНЕЖАНА 0 

ГРАДИШКА 02743 НОВО ДОБА 1 ЛАЗИЋ НЕНАД 0 

ЛАКТАШИ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 МАКИВИЋ ДРАГИЦА 0 

ЛАКТАШИ 01694 НС 1 БЈЕЛАЦ РЕНАТА 0 

ЛАКТАШИ 01699 ПРВА СТРАНКА 1 СУТАРА ДРАГАН 0 

ЛАКТАШИ 02501 КРУГ 1 ЈАГОДИЋ СЛАЂАНА 0 

ЛАКТАШИ 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 КОНДИЋ НИНЕ 0 

СРБАЦ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 1 МАРТИЋ МИРОСЛАВ 0 

СРБАЦ 00090 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 4 ГРБИЋ ФАТИМА 0 

СРБАЦ 00090 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 2 МУМИНОВИЋ ЗУХРА 0 

СРБАЦ 00090 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 3 ВЕХАБОВИЋ ХАЈРУДИН 0 

СРБАЦ 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 1 ШАРИЋ НЕНАД 0 

СРБАЦ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 ХУЈБЕР ВЕДРАН 0 

ПРЊАВОР 00734 ХСП БИХ 1 СИМИЋ ЗОРАН 0 

ПРЊАВОР 00996 ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ЕДС 1 СИМИЋ БОРКА 0 

ПРЊАВОР 01178 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР. АНТЕ СТАРЧЕВИЋ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ЈУРИЋ ЈУРО 0 

ПРЊАВОР 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ЂЕКИЋ БОРИСЛАВ 0 

ДЕРВЕНТА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ПРОШИЋ ДАЛИБОР 0 

ДЕРВЕНТА 01188 ПОСАВСКА СТРАНКА 4 ЧОНДРИЋ РУЖА 0 

ДЕРВЕНТА 01188 ПОСАВСКА СТРАНКА 9 МИТРИЋ РАДОСЛАВ 0 

ДЕРВЕНТА 01188 ПОСАВСКА СТРАНКА 8 ЧУТЕК АНДРИЈАНА 0 

ДЕРВЕНТА 01188 ПОСАВСКА СТРАНКА 10 МАНОВИЋ МОНИКА 0 
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ДЕРВЕНТА 01694 НС 1 ВИДАКОВИЋ ЛУКА 0 

ДЕРВЕНТА 02326 ХРВАТСКИ БЛОК 4 ТОЛИЋ СЛАВИЦА 0 

ДЕРВЕНТА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ПОПОВИЋ СТАНИМИР 0 

ДЕРВЕНТА 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ТЕШИЋ ЈАГОДА 0 

БРОД 00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 8 МАРИЋ ЈАСНА 0 

БРОД 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 1 РАКИЋ МИЛЕНКО 0 

БРОД 00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК 19 РИСТИЋ МИРОСЛАВ 0 

БРОД 00882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  1 ТЕОДОСИЋ ТЕОДОР 0 

БРОД 01188 ПОСАВСКА СТРАНКА 4 МАЈСТОРИЋ ЈАЊА 0 

БРОД 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 БОЖИЋ МИРКО 0 

БРОД 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ЈЕРКОВИЋ ДАРКО 0 

БРОД 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ПЕТРОВИЋ МИШО 0 

БРОД 02496 РЕ-БАЛАНС 1 АЛЕКСИЋ ДЕЈАН 0 

БРОД 02501 КРУГ 1 БОЖАНОВИЋ СУЗАНА 0 

БРОД 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ПАНТИЋ СРЕТО 0 

БРОД 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ЈАКОВЉЕВИЋ ЗОРАН 0 

ОЏАК 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ЧЕЧАВАЦ ДРАГИЊА 0 

ВУКОСАВЉЕ 00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 5 АГАТИЋ АНА 0 

ВУКОСАВЉЕ 00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 2 ЈУРЕНДИЋ КАТА 0 

ВУКОСАВЉЕ 00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 3 ЈУРИШИЋ МИРКО 0 

ВУКОСАВЉЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР 0 

ВУКОСАВЉЕ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ТОПИЋ СЛАВИША 0 

ВУКОСАВЉЕ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 РИСТИЋ НИКОЛИНА 0 

ВУКОСАВЉЕ 02501 КРУГ 1 КОЈИЋ БОЈАН 0 

ШАМАЦ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 МАТЕРИЋ ЉИЉАНА 0 

ШАМАЦ 01694 НС 1 РИСТИЋ НАДА 0 

ШАМАЦ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ВАНОВАЦ РАТКО 0 



 

144 

Изборна јединица Код 

политичког 

субјекта 

Назив политичког субјекта Позиција 

на листи 

Име кандидата Гласови 

ШАМАЦ 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД 0 

ДОЊИ ЖАБАР 00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА  6 ЋАТО ДУШАН 0 

ДОЊИ ЖАБАР 00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА  5 СТЕВАНОВИЋ ЈОВАН 0 

ДОЊИ ЖАБАР 00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА  7 ВУЈИЋ САВО 0 

ДОЊИ ЖАБАР 00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА  8 МИЛИЋ ВЕСНА 0 

ДОЊИ ЖАБАР 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 8 ЈОВАНОВИЋ БРАНКА 0 

ДОЊИ ЖАБАР 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 11 ТОДОРОВИЋ МАКИВИЈА 0 

МОДРИЧА 00882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  1 ШОБОТ МИЛЕВА 0 

МОДРИЧА 01182 СББ 1 ЏАФИЋ ОСМАН 0 

МОДРИЧА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ГРАБОВАЦ ДРАГАН 0 

МОДРИЧА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ВЕСЕЛИНОВИЋ 

БРАНИСЛАВА 

0 

МОДРИЧА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 СТОЈАНОВИЋ СТОЈАН 0 

МОДРИЧА 02496 РЕ-БАЛАНС 1 БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГУТИН 0 

МОДРИЧА 02501 КРУГ 1 САВИЋ ДРАГАН 0 

МОДРИЧА 02743 НОВО ДОБА 1 БАУК ИГОР 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА  15 БОГДАНОВИЋ МИЛОВАН 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  2 БИЈЕЛИЋ БЛАЖЕНКА 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  4 ЗОВКИЋ МАРИЈА 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  7 ШОКЧЕВИЋ АНЂА 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 01730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 12 ЖИВКОВИЋ ГОРАН 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 01730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 9 ЖИВКОВИЋ ЦВЕТА 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 01730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 10 ЈАКОВЉЕВИЋ РАДОВАН 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 01730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 15 МАРКАНОВИЋ ЗОРАН 0 

ПЕЛАГИЋЕВО 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 НЕСТОРОВИЋ ГОРДАНА 0 

БИЈЕЉИНА 01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ  2 АРСЕНОВИЋ ЖЕЉАНА 0 

БИЈЕЉИНА 01182 СББ 1 ЗЕКАНОВИЋ ЈОВАНКА 0 
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БИЈЕЉИНА 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 ЛУЈИЋ СИМО 0 

БИЈЕЉИНА 01694 НС 1 ЈАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА 0 

БИЈЕЉИНА 01699 ПРВА СТРАНКА 2 МАЛИЋ МИЉАНА 0 

БИЈЕЉИНА 01722 СНАГА НАРОДА 1 БОЖИЋ ВЕРА 0 

БИЈЕЉИНА 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 ПРЕЛОВАЦ ДИАНА 0 

БИЈЕЉИНА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 МАРЈАНОВИЋ ЈОВАНА 0 

БИЈЕЉИНА 02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 2 ШАКОТА ОГЊЕН 0 

БИЈЕЉИНА 02328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 1 НОВАКОВИЋ ДРАЖЕНКА 0 

БИЈЕЉИНА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ЂЕЛМО СТАНОЈКА 0 

БИЈЕЉИНА 02427 МИЛАН САВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 САВИЋ МИЛАН 0 

БИЈЕЉИНА 02501 КРУГ 1 ДАРАБАН СНЕЖАНА 0 

БИЈЕЉИНА 02504 НИКОЛА БОБИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 БОБИЋ НИКОЛА 0 

БИЈЕЉИНА 02581 НЕМАЊА МАРКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 МАРКОВИЋ НЕМАЊА 0 

БИЈЕЉИНА 02586 СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 МАРКОВИЋ СЛОБОДАНКА 0 

БИЈЕЉИНА 02591 НЕВЕНА ПОПОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ПОПОВИЋ НЕВЕНА 0 

БИЈЕЉИНА 02592 ГАВРИЛО ТРИПУНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ТРИПУНОВИЋ ГАВРИЛО 0 

БИЈЕЉИНА 02613 РАДМИЛА ВИДАКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ВИДАКОВИЋ РАДМИЛА 0 

БИЈЕЉИНА 02665 РАДА МИЉАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 МИЉАНОВИЋ РАДА 0 

БИЈЕЉИНА 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 ЦВИЈЕТИНОВИЋ МИЛЕ 0 

БИЈЕЉИНА 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ПУРИЋ НЕНАД 0 

БИЈЕЉИНА 02798 БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДЕМОКРАТИ - ЏЕБРАИЛ 

БАЈРАМОВИЋ         

1 ЛУКИЋ ЈУЛКА 0 

БИЈЕЉИНА 02798 БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДЕМОКРАТИ - ЏЕБРАИЛ 

БАЈРАМОВИЋ         

2 ЈАНКОВИЋ НИКОЛА 0 

БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   2 ГРБИЋ МИЛИЈАНА 0 

БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   3 ГРБИЋ ДУШАН 0 

БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 10 ЈЕВИЋ МИЛАНКО 0 

БАЊА ЛУКА 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 БОРУТА ИВИЦА 0 
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БАЊА ЛУКА 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 МАЉКОВИЋ БРАНКО 0 

ЧЕЛИНАЦ 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 БОЖИЋ МИЛАН 0 

ДОБОЈ ИСТОК 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 1 ДЕЛИЋ АЈИША 0 

ДОБОЈ ИСТОК 02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 1 ХАСАНЧЕВИЋ АМИР 0 

ДОБОЈ ЈУГ 01182 СББ 5 ХАЈДИЋ АЛМА 0 

ДОБОЈ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 РИСТИЋ ДАЛИБОРКА 0 

ДОБОЈ 00996 ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ЕДС 1 КРШИЋ БОЈАН 0 

ДОБОЈ 01722 СНАГА НАРОДА 1 ПЕЈИЋ ДАРКО 0 

ДОБОЈ 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 1 СТЈЕПАНОВИЋ НЕДЕЉКО 0 

ДОБОЈ 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 2 БОГДАНОВИЋ ЗАГОРКА 0 

ДОБОЈ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  2 ЂУКИЋ МАЈА 0 

ДОБОЈ 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 2 ЛАЗАРЕВИЋ СТОЈАНКА 0 

ДОБОЈ 02319 БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА   БНС 2 СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН 0 

ДОБОЈ 02450 КРУНИСЛАВ ЧАКАРЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЧАКАРЕВИЋ КРУНИСЛАВ 0 

ДОБОЈ 02452 МЛАДЕН ДЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ДЕВИЋ МЛАДЕН 0 

ДОБОЈ 02473 РАДА ЛАЗАРЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЛАЗАРЕВИЋ РАДА 0 

ДОБОЈ 02485 МАРИНА ИГЊАТОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ИГЊАТОВИЋ МАРИНА 0 

ДОБОЈ 02490 ДРАГАН СЕГДАР- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 СЕГДАР ДРАГАН 0 

ДОБОЈ 02502 ДЕЈАН МАЛЧИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 МАЛЧИЋ ДЕЈАН 0 

ДОБОЈ 02743 НОВО ДОБА 1 ЈЕФИЋ АЛЕКСАНДАР 0 

ДОБОЈ 02750 ДАРКО ЛУКИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЛУКИЋ ДАРКО 0 

ДОБОЈ 02799 ЈЕЛКА ВЕСЕЛИНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ВЕСЕЛИНОВИЋ ЈЕЛКА 0 

ДОБОЈ 02855 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБИХ-ЗА ПРОМЈЕНЕ 17 СЛИЈЕПЧЕВИЋ СИНИША 0 

ДОБОЈ 02855 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБИХ-ЗА ПРОМЈЕНЕ 18 ЧИКОЈЕВИЋ РАЈКОВИЋ 

ДУШАНКА 

0 

СТАНАРИ 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ЛАЗИЋ МИРОСЛАВ 0 

СТАНАРИ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 МИТРОВИЋ БОРИС 0 
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СТАНАРИ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 ЧОЛИЋ НЕНАД 0 

СТАНАРИ 00882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  1 ГОЈКОВИЋ НЕНАД 0 

СТАНАРИ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 4 БАЈИЋ НЕМАЊА 0 

СТАНАРИ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 ШУШКОВИЋ ЗДРАВКО 0 

СТАНАРИ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 МИТРОВИЋ БОЈАН 0 

СТАНАРИ 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 1 ТОДОРОВИЋ ДУШАН 0 

СТАНАРИ 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 3 ЂОРЂЕВИЋ БРАНИСЛАВ 0 

СТАНАРИ 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 4 МАРИНКОВИЋ МИЛОФИНКА 0 

СТАНАРИ 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 5 МАРИНКОВИЋ ЗОРАН 0 

СТАНАРИ 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 2 МАРИНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА 0 

СТАНАРИ 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 1 ПЕЈЧИЋ ГОРАН 0 

СТАНАРИ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ЗЕЛЕНКОВИЋ ДРАГАН 0 

СТАНАРИ 02447 СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ- "БУДУЋНОСТ 

СРПСКЕ" 

2 ДУЈИЋ БОСИЉКА 0 

СТАНАРИ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 БЈЕЛОШЕВИЋ КРСТИНА 0 

СТАНАРИ 02501 КРУГ 1 ГОЈКОВИЋ ЈАГОДА 0 

СТАНАРИ 02507 РАДОМИР ДРЉИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ДРЉИЋ РАДОМИР 0 

СТАНАРИ 02510 МИЛОСАВА ЈЕРИНИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЈЕРИНИЋ МИЛОСАВА 0 

СТАНАРИ 02513 НЕДЕЉКО ЗОРАН- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЗОРАН НЕДЕЉКО 0 

СТАНАРИ 02514 МИЛИЦА ЈЕРИНИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЈЕРИНИЋ МИЛИЦА 0 

СТАНАРИ 02518 СЛАЂАНА ЋУЋИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЋУЋИЋ СЛАЂАНА 0 

СТАНАРИ 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 ИГЊИЋ ГОРАН 0 

СТАНАРИ 02707 ДЕЈАН МИТРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 МИТРИЋ ДЕЈАН 0 

СТАНАРИ 02717 МЛАДЕН ГОЈИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ГОЈИЋ МЛАДЕН 0 

СТАНАРИ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ПАВЛОВИЋ МИЛИСАВ 0 

СТАНАРИ 02743 НОВО ДОБА 1 МАРИЋ МОМИР 0 

ГРАЧАНИЦА 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 1 ЂУРИЋ СТОЈАН 0 
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ГРАЧАНИЦА 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 1 МЕМИЋ ОСМАН 0 

ПЕТРОВО 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 НИКИЋ МИЛОЈКА 0 

ПЕТРОВО 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 1 ЛАЗИЋ МИЛЕНКО 0 

ПЕТРОВО 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ЦВИЈАНОВИЋ САЊА 0 

ПЕТРОВО 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ТРИФКОВИЋ МАРИЈАНА 0 

ПЕТРОВО 02496 РЕ-БАЛАНС 1 СТЕФАНОВИЋ СЊЕЖАНА 0 

ПЕТРОВО 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА 0 

ПЕТРОВО 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ПЕТКОВИЋ НЕНАД 0 

ПЕТРОВО 02743 НОВО ДОБА 1 КОСТИЋ ЂОРЂО 0 

СРЕБРЕНИК 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 1 БОГДАНОВИЋ ЦВИЈЕТИН 0 

СРЕБРЕНИК 00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - 

МИЛОРАД ДОДИК 

1 ПЕТРОВИЋ ЈОВАН 0 

ТУЗЛА 01252 СНАГА ЕКОНОМСКОГ ПОКРЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1 КУРТИЋ АЛМИРА 0 

ЧЕЛИЋ 01252 СНАГА ЕКОНОМСКОГ ПОКРЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1 ЏИХАНОВИЋ ЂЕМИЛА 0 

ЧЕЛИЋ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 ДЕРВИШЕВИЋ МЕРСУДИН 0 

ЧЕЛИЋ 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 1 ХЕРЦЕГОВАЦ ХАМЗАЛИЈА 0 

ЧЕЛИЋ 02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 1 ХАСИЋ БЕГАЈЕТА 0 

ЛОПАРЕ 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ХОЏИЋ ЗИФИЈА 0 

ЛОПАРЕ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 1 РИКАНОВИЋ МИЛЕ 0 

ЛОПАРЕ 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 РАДИЋ БИЉАНА 0 

ЛОПАРЕ 01698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 1 МАРКОВИЋ СЛАВИЦА 0 

ЛОПАРЕ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ХОЏИЋ ЕСМИР 0 

ЛОПАРЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 КРСТИЋ БРАНИСЛАВ 0 

ЛОПАРЕ 02501 КРУГ 1 МИХАЈЛОВИЋ ДАВОР 0 

ЛОПАРЕ 02682 ВАШ ПОКРЕТ 1 МИЈИЋ КРСТИНА 0 

ЛОПАРЕ 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 ТОДИЋ НАДА 0 

ЛОПАРЕ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 БОЈИЋ ДУШАН 0 
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ЛОПАРЕ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2 НОВАКОВИЋ ЈОВАНА 0 

ЛОПАРЕ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 3 МАРКОВИЋ СТЕФАН 0 

ЛОПАРЕ 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ТОДИЋ БОРИВОЈЕ 0 

УГЉЕВИК 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 1 ЂУРИЋ ДУБРАВКА 0 

УГЉЕВИК 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 ЈОВИЋ МИРОСЛАВ 0 

УГЉЕВИК 01178 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР. АНТЕ СТАРЧЕВИЋ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 РИКИЋ ГОРДАНА 0 

УГЉЕВИК 01271 СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ 1 ДЕСПОТОВИЋ ГОРАН 0 

УГЉЕВИК 01694 НС 1 СТЕВАНОВИЋ ЧЕДО 0 

УГЉЕВИК 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 СТЕВИЋ СЛАВИЦА 0 

УГЉЕВИК 01908 РАДИВОЈЕ ЛУКИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЛУКИЋ РАДИВОЈЕ 0 

УГЉЕВИК 01916 СЛАВКО ПАВЛОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ПАВЛОВИЋ СЛАВКО 0 

УГЉЕВИК 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 МИЋИЋ ДРАГАНА 0 

УГЉЕВИК 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ЂУКАНОВИЋ ВАСО 0 

УГЉЕВИК 02447 СПС-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРПСКЕ- "БУДУЋНОСТ 

СРПСКЕ" 

24 РИСТИЋ ДРАГАН 0 

УГЉЕВИК 02615 АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 РАДОВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 

0 

УГЉЕВИК 02628 СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН 0 

УГЉЕВИК 02647 МАРИЈА ПЕРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ПЕРИЋ МАРИЈА 0 

УГЉЕВИК 02715 СТАНИСЛАВ НОВАКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 НОВАКОВИЋ СТАНИСЛАВ 0 

УГЉЕВИК 02728 ДАРКО ДУБРАВАЦ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ДУБРАВАЦ ДАРКО 0 

УГЉЕВИК 02732 ВЕДРАН ЈОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЈОВИЋ ВЕДРАН 0 

УГЉЕВИК 02733 ПЕРИЦА ЋИРИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЋИРИЋ ПЕРИЦА 0 

УГЉЕВИК 02738 МАРИНКО БЛАГОЈЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 БЛАГОЈЕВИЋ МАРИНКО 0 

УГЉЕВИК 02813 МИЛО ЈЕШИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЈЕШИЋ МИЛО 0 

УГЉЕВИК 02829 БОРО МАРИНКОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 МАРИНКОВИЋ БОРО 0 

ДРВАР 01698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 5 КАРАНОВИЋ МИРОСЛАВА 0 
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ДРВАР 01698 ДЕМОКРАТСКА ФРОНТА 7 КАРАНОВИЋ МИРОСЛАВ 0 

ИСТОЧНИ ДРВАР 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 3 КЕЦМАН МИЛОРАД 0 

ИСТОЧНИ ДРВАР 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 1 БОСНИЋ МАРИНКО 0 

ИСТОЧНИ ДРВАР 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 4 МАРЧЕТА РОСА 0 

ИСТОЧНИ ДРВАР 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 3 СТЕВАНДИЋ РАДЕНКО 0 

ИСТОЧНИ ДРВАР 02420 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ -ДЕМОС 3 МИХАЈЛОВИЋ ДРАШКО 0 

ИСТОЧНИ ДРВАР 02420 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ -ДЕМОС 4 СМИЉАНИЋ БОЈА 0 

МРКОЊИЋ ГРАД 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 КЛЕПИЋ ДРАГАН 0 

МРКОЊИЋ ГРАД 02496 РЕ-БАЛАНС 1 ЛАКЕТИЋ НИКО 0 

МРКОЊИЋ ГРАД 02743 НОВО ДОБА 1 ЛАКЕТИЋ ПЕРО 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 9 КУЛИЋ СЛАЂАНА 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 10 ЂУКИЋ СЛОБОДАН 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 12 АШЧИЋ ЖЕЉКО 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 15 НЕСЛАНОВИЋ МИЉА 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 8 ТИКВЕЂИЈА ГОРАН 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 6 САВАНОВИЋ СТАНА 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 14 БАЧАНОВИЋ САША 0 

ЈАЈЦЕ 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 13 ПРОДАН ВЕСА 0 

ЈЕЗЕРО 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 9 РАМИЋ ФАТИМА 0 

КНЕЖЕВО 00090 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 4 САЛКИЋ АИДА 0 

КНЕЖЕВО 00090 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 3 ХЕЛДИЋ МУСТАФА 0 

ТЕСЛИЋ 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ЈОКИЋ МИЛИЦА 0 

ТЕСЛИЋ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ПЕТРОВИЋ ДРАГАН 0 

ТЕСЛИЋ 01290 ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА -ХСС 1 МАРКОЧЕВИЋ БОЈАН 0 

ТЕСЛИЋ 01694 НС 1 ЛУКИЋ СУЗАНА 0 

ТЕСЛИЋ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 ЈОВАНОВИЋ ГОРАН 0 
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ТЕСЛИЋ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 РИСТИЋ АДРИЈАН 0 

ТЕСЛИЋ 02004 ЈЕДИНСТВЕНА НАПРЕДНА СТРАНКА 1 КУПРЕШАК ГОРАН 0 

ТЕСЛИЋ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ТРИВУНЧЕВИЋ МИРЕЛА 0 

ТЕСЛИЋ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 ЂУКИЋ ЗОРАН 0 

ТЕСЛИЋ 02501 КРУГ 1 МАЛИВОЈЕВИЋ БРАТИСЛАВ 0 

ТЕСЛИЋ 02682 ВАШ ПОКРЕТ 1 МАРКОВИЋ СЛАВИША 0 

ТЕСЛИЋ 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 НИКОЛИЋ НЕЂО 0 

ТЕСЛИЋ 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 РИСТИЋ МИЛЕВКА 0 

ТЕСЛИЋ 02743 НОВО ДОБА 1 ЂУРИЋ САЊА 0 

ТЕСЛИЋ 02855 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБИХ-ЗА ПРОМЈЕНЕ 1 ПЕТРОВИЋ НЕНАД 0 

БАНОВИЋИ 00001 БПС-СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ 3 ДУРМИЋ КЕНАН 0 

БАНОВИЋИ 00001 БПС-СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ 6 ХОЏИЋ ЏЕНАНА 0 

БАНОВИЋИ 00004 СТРАНКА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 8 АДИЛИЋ ЕЛВИС 0 

БАНОВИЋИ 00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - 

МИЛОРАД ДОДИК 

1 МАРКОВИЋ МИЛАДИН 0 

ЖИВИНИЦЕ 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 1 МУМИНОВИЋ ЏЕМО 0 

ЖИВИНИЦЕ 02078 ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА-ЧАПЉИНА У СРЦУ 1 ПЕПИЋ АМЕЛА 0 

КАЛЕСИЈА 00001 БПС-СЕФЕР ХАЛИЛОВИЋ 29 РАХМАНОВИЋ НИЈАЗ 0 

КАЛЕСИЈА 00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК 1 КАЈИЋ ИБРАХИМ 0 

КАЛЕСИЈА 01699 ПРВА СТРАНКА 1 АЛИЋ СЕНАДА 0 

КАЛЕСИЈА 01705 ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА 1 МЕШИЋ МИРСАД 0 

КАЛЕСИЈА 02078 ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА-ЧАПЉИНА У СРЦУ 1 АВДИЋ МЕХМЕД 0 

ОСМАЦИ 01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 1 МИТРИЋ СРЕТЕН 0 

ОСМАЦИ 01694 НС 1 ГАЈИЋ ЦВИЈЕТКО 0 

ОСМАЦИ 01699 ПРВА СТРАНКА 1 БОДИРОГИЋ ДРАГАНА 0 

ОСМАЦИ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ЛАЗАРЕВИЋ СИНИША 0 

ОСМАЦИ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ПЕТРОВИЋ СЛАВИША 0 
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ОСМАЦИ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 ГАВРИЋ МИРОСЛАВ 0 

ОСМАЦИ 02743 НОВО ДОБА 1 ТОМИЋ ДАНКО 0 

САПНА 00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - 

МИЛОРАД ДОДИК 

1 ТАСОВАЦ ТЕОДОР 0 

САПНА 02650 МУНИБ СМАЈЛОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 СМАЈЛОВИЋ МУНИБ 0 

САПНА 02711 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТЕ  БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СДБИХ 8 МУХАРЕМОВИЋ ХАЛИД 0 

САПНА 02858 АСИМ НУХАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 НУХАНОВИЋ АСИМ 0 

ЗВОРНИК 00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 1 АЛЕМПИЋ НИКОЛА 0 

ЗВОРНИК 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ГОВЕДАРИЦА ВЕЉКО 0 

ЗВОРНИК 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 НОВАКОВИЋ НОВИЦА 0 

ЗВОРНИК 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 1 ЈЕВТИЋ ДАНИЈЕЛА 0 

ЗВОРНИК 00734 ХСП БИХ 1 МИРКОВИЋ ЈЕЛЕНА 0 

ЗВОРНИК 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ЦВЈЕТИНОВИЋ ДАРКО 0 

ЗВОРНИК 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2 ЕЛЕКОВИЋ ДОБРИНКА 0 

ЗВОРНИК 01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ  1 РИСТАНОВИЋ ДРАГИЦА 0 

ЗВОРНИК 01258 МИЈО БАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 БАНОВИЋ МИЈО 0 

ЗВОРНИК 01264 НАПРЕДНА СРПСКА 1 ОБРАДОВИЋ СТЕФАН 0 

ЗВОРНИК 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 МИЛОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ 0 

ЗВОРНИК 01699 ПРВА СТРАНКА 1 БОШЊАКОВИЋ МЕМСУДИН 0 

ЗВОРНИК 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 ОБРЕНОВИЋ СТЕФАН 0 

ЗВОРНИК 01722 СНАГА НАРОДА 1 ВУКОВИЋ ЉУБИНКА 0 

ЗВОРНИК 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 МАТИЋ ВЕЛИБОРКА 0 

ЗВОРНИК 01872 ПОКРЕТ УСПЈЕШНА СРПСКА  ПУС 1 СИМИЋ СЊЕЖАНА 0 

ЗВОРНИК 01929 МИЛЕНКО ЈОВАНОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО 0 

ЗВОРНИК 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ТРИШИЋ МИЛАН 0 

ЗВОРНИК 02004 ЈЕДИНСТВЕНА НАПРЕДНА СТРАНКА 1 БОШКОВИЋ РУЖА 0 

ЗВОРНИК 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 1 ТОДОРОВИЋ ДРАГИЦА 0 
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ЗВОРНИК 02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 1 ИБРАЛИЋ ВЕСНА 0 

ЗВОРНИК 02328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 1 ТОМИЋ РАДО 0 

ЗВОРНИК 02496 РЕ-БАЛАНС 1 САВИЋ БИЉАНА 0 

ЗВОРНИК 02501 КРУГ 1 ДАРДАГАН РАСИМ 0 

ЗВОРНИК 02537 СТАНА ДОШИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ДОШИЋ СТАНА 0 

ЗВОРНИК 02590 ИСМИРА ХАЛИЛОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ХАЛИЛОВИЋ ИСМИРА 0 

ЗВОРНИК 02606 МИЛОМИР ШКИЉЕВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ШКИЉЕВИЋ МИЛОМИР 0 

ЗВОРНИК 02607 АЛЕКСАНДРА ПАНТИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ПАНТИЋ АЛЕКСАНДРА 0 

ЗВОРНИК 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 СТЕВАНОВИЋ СИМАНА 0 

ЗВОРНИК 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 НОВАКОВИЋ ТАЊА 0 

ЗВОРНИК 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ЛУКИЋ МИЛИЦА 0 

ЗВОРНИК 02743 НОВО ДОБА 1 ДАРДАГАН АИДА 0 

ЗВОРНИК 02762 БРАНИСЛАВА ВАНОВАЦ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ВАНОВАЦ БРАНИСЛАВА 0 

ЗВОРНИК 02763 САВО ЈОВИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЈОВИЋ САВО 0 

ЗВОРНИК 02818 КЕМИРА АРИФ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 АРИФ КЕМИРА 0 

ЗВОРНИК 02855 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА РС-ФБИХ-ЗА ПРОМЈЕНЕ 1 МЛАЂЕНОВИЋ САВЕТА 0 

ЗВОРНИК 02867 ЉУБОМИР ТИЈАНИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ТИЈАНИЋ ЉУБОМИР 0 

ГЛАМОЧ 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 8 НИНКОВИЋ ВИНКА 0 

ГЛАМОЧ 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 9 ЋОЈО МИЛОВАН 0 

ШИПОВО 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 МРШИЋ КОВИЉКА 0 

ШИПОВО 02501 КРУГ 1 ИЛИЋ РАДОСЛАВ 0 

ТРАВНИК 00005 ХКДУ-БИХ  1 МАРКОВИЋ ВЕДРАН 0 

ВАРЕШ 01699 ПРВА СТРАНКА 2 ЏАФО ЗАЈКО 0 

ШЕКОВИЋИ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ЛУКИЋ МЛАДЕН 0 

ШЕКОВИЋИ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 1 ЛАЗАРЕВИЋ НАДА 0 

ШЕКОВИЋИ 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 1 РИСТИЋ БИЉАНА 0 

ШЕКОВИЋИ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 ГУЖВИЋ ТОДА 0 
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ШЕКОВИЋИ 01178 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР. АНТЕ СТАРЧЕВИЋ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ТЕШАНОВИЋ МИЛАНКА 0 

ШЕКОВИЋИ 01271 СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ 1 ВУКОВИЋ МЛАДЕН 0 

ШЕКОВИЋИ 01699 ПРВА СТРАНКА 1 ТОДОРОВИЋ ЖЕЉКА 0 

ШЕКОВИЋИ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ЋОСИЋ АЛЕКСАНДАР 0 

ШЕКОВИЋИ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 БАШИЋ ГОРДАНА 0 

ШЕКОВИЋИ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 РУЖИЋ ЈЕЛЕНА 0 

ШЕКОВИЋИ 02501 КРУГ 1 ЈОВИЋ ДРАЖЕНКО 0 

ШЕКОВИЋИ 02743 НОВО ДОБА 1 ВЛАЧИЋ ВИНКА 0 

ВЛАСЕНИЦА 00455 ЛДС-ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА БИХ 1 БУКВИЋ МУХАРЕМ 0 

ВЛАСЕНИЦА 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 1 ГРБА ЈЕЛЕНКА 0 

ВЛАСЕНИЦА 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 2 АЋИМОВИЋ СТЕФАН 0 

ВЛАСЕНИЦА 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ЧЕСТИЋ НЕШКО 0 

ВЛАСЕНИЦА 01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 1 ВУЧАК ГОРАН 0 

ВЛАСЕНИЦА 01264 НАПРЕДНА СРПСКА 1 ТОМИЋ АНА 0 

ВЛАСЕНИЦА 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 БОБАР ТОМИСЛАВ 0 

ВЛАСЕНИЦА 01804 СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД  1 ПОПОВИЋ СТЕФАН 0 

ВЛАСЕНИЦА 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 8 КОВАЧЕВИЋ ЖЕЉКО 0 

ВЛАСЕНИЦА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ПОПОВИЋ ИВОНА 0 

ВЛАСЕНИЦА 02496 РЕ-БАЛАНС 1 АСЕНТИЋ ВИОЛЕТА 0 

ВЛАСЕНИЦА 02501 КРУГ 1 СЛИЈЕПЧЕВИЋ НЕВЕНА 0 

ВЛАСЕНИЦА 02743 НОВО ДОБА 1 ТОМИЋ САРА 0 

БРАТУНАЦ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   2 ТОМИЋ СУЗАНА 0 

БРАТУНАЦ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 МЛАЂЕНОВИЋ ДУШКО 0 

БРАТУНАЦ 01182 СББ 2 ОМЕРОВИЋ ЈАСМИНА 0 

БРАТУНАЦ 01182 СББ 3 КУРТИЋ ФИКРЕТ 0 

БРАТУНАЦ 01182 СББ 1 МЕХИЋ МУХИДИН 0 
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БРАТУНАЦ 01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 1 ЛУКИЋ БОРКА 0 

БРАТУНАЦ 01271 СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ 1 ПЕТРИЧЕВИЋ ЈОВАНА 0 

БРАТУНАЦ 01694 НС 1 ПЕТКОВИЋ СРЕЋКО 0 

БРАТУНАЦ 01699 ПРВА СТРАНКА 3 ВУКАШИНОВИЋ РАДЕНКО 0 

БРАТУНАЦ 01699 ПРВА СТРАНКА 2 ВИТИЋ ДУШАНКА 0 

БРАТУНАЦ 02420 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ -ДЕМОС 13 МИЋАНОВИЋ ДАЛИБОРКА 0 

БРАТУНАЦ 02420 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ -ДЕМОС 23 ЈОВАНОВИЋ БРАНКА 0 

БРАТУНАЦ 02420 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ -ДЕМОС 19 БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАН 0 

БРАТУНАЦ 02420 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ -ДЕМОС 20 СТАНОЈЕВИЋ БРАНКО 0 

БРАТУНАЦ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 2 КОЈИЋ МИЛКА 0 

БРАТУНАЦ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 3 ЋИРКОВИЋ ИВИЦА 0 

БРАТУНАЦ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН 0 

БРАТУНАЦ 02496 РЕ-БАЛАНС 2 ЧЕЛАНОВИЋ ЈАНОВКА 0 

БРАТУНАЦ 02501 КРУГ 2 ЛУБУРА МИЛИЦА 0 

БРАТУНАЦ 02501 КРУГ 1 МОМЧИЛОВИЋ БОШКО 0 

БРАТУНАЦ 02743 НОВО ДОБА 2 МИТРОВИЋ ЈОКА 0 

БРАТУНАЦ 02743 НОВО ДОБА 1 САВИЋ РАДОВАН 0 

СРЕБРЕНИЦА 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

19 МУЈИЋ МУНИБА 0 

СРЕБРЕНИЦА 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

14 ЧИВИЋ ШЕФКЕТ 0 

СРЕБРЕНИЦА 00877 НАША СТРАНКА  1 МЕХАНОВИЋ МЕВЛИДА 0 

СРЕБРЕНИЦА 00882 А-СДА СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКТИВНОСТИ  1 СУЉИЋ ИБРАХИМ 0 

СРЕБРЕНИЦА 01264 НАПРЕДНА СРПСКА 1 ГЛИШИЋ РУЖИЦА 0 

СРЕБРЕНИЦА 01415 ДРАГАН РИСТИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 РИСТИЋ ДРАГАН 0 

СРЕБРЕНИЦА 01699 ПРВА СТРАНКА 1 МАРКОВИЋ БЛАГОЈЕ 0 

СРЕБРЕНИЦА 01699 ПРВА СТРАНКА 2 ЗАНФИРОВИЋ БИЉАНА 0 

СРЕБРЕНИЦА 01699 ПРВА СТРАНКА 3 ЈАКОВЉЕВИЋ ЖЕЉКО 0 
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СРЕБРЕНИЦА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ГЛИШИЋ РАДИВОЈЕ 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 8 БЕГИЋ ЛЕЈЛА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 2 СМАЈИЋ ХАСМИНА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 3 СМАЈЛОВИЋ ЕСАД 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 1 БЕШИЋ МЕХМЕДАЛИЈА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 5 АХМЕТОВИЋ АЛИСА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 7 АХМЕТОВИЋ АЛМИР 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 6 КАРАМЕХМЕДОВИЋ ШАБАН 0 

СРЕБРЕНИЦА 02314 НЕЗАВИСНИ БЛОК 4 ЈУСИЋ САЛКО 0 

СРЕБРЕНИЦА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ЛИВОПОЉАЦ СПОМЕНКА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 СТЕВАНОВИЋ ЈЕЛА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02496 РЕ-БАЛАНС 1 СТОЈАНЧЕВИЋ АЛЕКСА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02743 НОВО ДОБА 1 ВУКОЛИЋ АЉОША 0 

СРЕБРЕНИЦА 02969 НДП-ПУП-СП 5 ПЕТРОВИЋ МИЛЕ 0 

СРЕБРЕНИЦА 02969 НДП-ПУП-СП 2 ПЕТРОВИЋ ИЛИНКА 0 

СРЕБРЕНИЦА 02969 НДП-ПУП-СП 6 МАКСИМОВИЋ ДАВИД 0 

СОКОЛАЦ 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 1 СИМИЋ МЛАДЕН 0 

СОКОЛАЦ 01182 СББ 1 РАЈИЋ МИЛЕНА 0 

СОКОЛАЦ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 АМОВИЋ МИРЈАНА 0 

СОКОЛАЦ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 3 ПОДИНИЋ МИЛАНКО 0 

СОКОЛАЦ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА 0 

СОКОЛАЦ 02771 НАПРЕДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 2020-НДС 2020 1 ДЕУРИЋ МИЛИЦА 0 

ХАН ПИЈЕСАК 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 ВИДОВИЋ ДУШАН 0 

ХАН ПИЈЕСАК 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 ЛАПЧЕВИЋ МИЛАДА 0 

ХАН ПИЈЕСАК 01972 УЈЕДИЊЕНА СРПСКА 5 ЛЕКОВИЋ МИЛИЦА 0 

ХАН ПИЈЕСАК 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ГЛОГОВАЦ АЛЕКСАНДАР 0 

ТОМИСЛАВГРАД 02947 ХСП БИХ-ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ 10 ДОДИГ АНТЕ 0 
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ТОМИСЛАВГРАД 02947 ХСП БИХ-ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ 5 МАЛЕКИН ИВА 0 

ТОМИСЛАВГРАД 02947 ХСП БИХ-ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БИХ 8 ЉУБИЧИЋ АНИЦА 0 

ЈАБЛАНИЦА 01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 1 ХАЛЕБИЋ МЕЛИСА 0 

КОЊИЦ 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 2 ТАБАК АЈЛА 0 

ИСТОЧНА ИЛИЏА 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 1 БРАТИЋ ДРАГОСЛАВ 0 

ИСТОЧНА ИЛИЏА 01699 ПРВА СТРАНКА 1 СИКИМА БОЖИДАР 0 

ИСТОЧНА ИЛИЏА 01804 СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД  1 ЛУБУРА ДРАГАН 0 

ИСТОЧНА ИЛИЏА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 АШКРАБА ЗОРАН 0 

ИСТОЧНА ИЛИЏА 02319 БОСАНСКА НАРОДНА СТРАНКА   БНС 1 ЧОЛАКОВИЋ МИЛОЈИЦА 0 

СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 2 БОРОВАЦ ЉИЉАНА 0 

СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 3 ЈАШАРЕВСКИ МИРЗА 0 

СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 4 ИМАМОВИЋ КЕРИМА 0 

СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО 02668 МИРЗА ЖОЉИЋ- НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 ЖОЉИЋ МИРЗА 0 

ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 1 ПЕЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР 0 

ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД 00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 4 БУЊЕВАЦ МИЛЕНКО 0 

ИСТОЧНО НОВО 

САРАЈЕВО 

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 1 ГАВРИЛОВИЋ ПРЕДРАГ 0 

ИСТОЧНО НОВО 

САРАЈЕВО 

01182 СББ 1 ДИЛБЕРОВИЋ АНЂЕЛА 0 

ИСТОЧНО НОВО 

САРАЈЕВО 

02496 РЕ-БАЛАНС 1 ДАНГИЋ КРСТИНА 0 

ТРНОВО 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 ГОЛИЈАНИН МИРЈАНА 0 

ПАЛЕ (ФБИХ) 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

9 СПРЕЧО НЕРМИНА 0 

ПАЛЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 МАРИНКОВИЋ МИЛАНКА 0 

ПАЛЕ 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 1 МАРИНКОВИЋ МОМИР 0 

ПАЛЕ 01182 СББ 1 МИХИЋ МИЛАН 0 

ПАЛЕ 01694 НС 1 МАРИНКОВИЋ МАРИНА 0 

ПАЛЕ 01699 ПРВА СТРАНКА 1 ЦИЦОВИЋ БОЈАН 0 
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ПАЛЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ШАРАЦ ЛЕНКА 0 

ПАЛЕ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 ИВИЋ ЈЕЛЕНА 0 

РОГАТИЦА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ЦЕРОВИЋ СВЕТЛАНА 0 

РОГАТИЦА 01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА 13 НЕШКОВИЋ МИЛОМИРКА 0 

РОГАТИЦА 01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА 16 ПАРЛИЋ ЈАДРАНКА 0 

РОГАТИЦА 01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА 10 ТОРБИЦА РАНКО 0 

РОГАТИЦА 01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА 18 ТРИВКОВИЋ РАДМИЛА 0 

РОГАТИЦА 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ШОЛАЈА СТАКА 0 

РОГАТИЦА 02311 ПРВА СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ПРВА СДС 1 ШАЛИЋ ДАНИЈЕЛА 0 

РОГАТИЦА 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 НОВАКОВИЋ ЖАРКО 0 

РОГАТИЦА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 СОКОЛОВИЋ НИКОЛИНА 0 

РОГАТИЦА 02501 КРУГ 1 КОКОШАР МИОДРАГ 0 

РОГАТИЦА 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВ 0 

РОГАТИЦА 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ТАДИЋ ГОРДАНА 0 

РОГАТИЦА 02743 НОВО ДОБА 1 СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ 0 

ВИШЕГРАД 00036 БОСС - БОСАНСКА СТРАНКА-МИРНЕС АЈАНОВИЋ 1 ТОПАЛИЋ МУАМЕР 0 

ВИШЕГРАД 01182 СББ 1 МУШАНОВИЋ ЕЛВЕДИН 0 

ГРУДЕ 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

4 ЛУКЕНДА ТОНКА 0 

ГРУДЕ 01290 ХРВАТСКА СЕЉАЧКА СТРАНКА -ХСС 11 МЛИНАРЕВИЋ МОНИКА 0 

ШИРОКИ БРИЈЕГ 00521 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БИХ 10 КАРАЧИЋ ИВА 0 

ШИРОКИ БРИЈЕГ 00521 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БИХ 14 ЋАВАР ЈЕЛЕНА 0 

ИСТОЧНИ МОСТАР 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 2 АНТЕЉ АНА 0 

ИСТОЧНИ МОСТАР 00090 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 2 АБАЗА АМРА 0 

ИСТОЧНИ МОСТАР 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 ВУЧИЋ КАЛАЈЏИЋ ТИЈАНА 0 

ИСТОЧНИ МОСТАР 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2 СЈЕРАН МИЛОМИР 0 

НЕВЕСИЊЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 СКОРУП РАНКО 0 
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НЕВЕСИЊЕ 00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 ИВКОВИЋ РАНКО 0 

НЕВЕСИЊЕ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 СТАЈИЋ ИГОР 0 

НЕВЕСИЊЕ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 СКОРУП ДРАГИША 0 

НЕВЕСИЊЕ 02743 НОВО ДОБА 1 ВУКОВИЋ МИЛОШ 0 

КАЛИНОВИК 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 СЛАДОЈЕ ЕЛЕНА 0 

КАЛИНОВИК 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 ЈОВОВИЋ СЛАВКО 0 

ФОЧА 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ДАВИДОВИЋ СВЈЕТЛАНА 0 

ФОЧА 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ФИЛИПОВИЋ СРЂАН 0 

ФОЧА 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 АЋИМОВИЋ МИЛОШ 0 

ФОЧА 02731 ДЦРС-ДЕМОКРАТСКИ ЦЕНТАР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 РИСТАНОВИЋ ДАЛИБОР 0 

ФОЧА 02734 ОТАЏБИНСКА СТРАНКА 1 ТЕПАВЧЕВИЋ ВИТОМИР 0 

ГОРАЖДЕ 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 10 ЗУЛФИЋ АНЕЛ 0 

ГОРАЖДЕ 02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 7 БУБАРИЋ МИЛЕНА 0 

НОВО ГОРАЖДЕ 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 ПУРКОВИЋ ЖЕЛИМИР 0 

НОВО ГОРАЖДЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 ПАЈОВИЋ ЗОРАН 0 

ЧАЈНИЧЕ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 МАШИЋ ГОРАН 0 

ЧАЈНИЧЕ 01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА 1 ШАРАЦ ПАВЛЕ 0 

ЧАЈНИЧЕ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 14 ДАНИЛОВИЋ МИЉАН 0 

ЧАЈНИЧЕ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 4 ДАНИЛОВИЋ МИЛЕНА 0 

ЧАЈНИЧЕ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 10 ШУБАРА ЗОРАН 0 

ЧАЈНИЧЕ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 13 РАДОВИЋ МИЛА 0 

ЧАЈНИЧЕ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 11 РАШИЋ РОКСАНДА 0 

ЧАЈНИЧЕ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 12 ЋЕХО МОМИР 0 

ЧАЈНИЧЕ 01730 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 18 КОВАЧЕВИЋ ЖЕЉАНА 0 

СТОЛАЦ 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

11 КАРА ХАМИДА 0 
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СТОЛАЦ 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

10 КНЕЖЕВИЋ ПРЕДРАГ 0 

СТОЛАЦ 01699 ПРВА СТРАНКА 6 ИСАКОВИЋ СЕНАД 0 

СТОЛАЦ 01699 ПРВА СТРАНКА 11 ДЕРВОЗ АЛЕМКА 0 

СТОЛАЦ 01699 ПРВА СТРАНКА 10 МОРИЋ КАДИР 0 

СТОЛАЦ 01699 ПРВА СТРАНКА 3 ЊЕГУШ ГОРАН 0 

СТОЛАЦ 01699 ПРВА СТРАНКА 9 МУЛАЋ МАРИЈА 0 

БЕРКОВИЋИ 00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 4 КОЈОВИЋ ЈЕЛЕНА 0 

ЉУБИЊЕ 00090 СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 2 ТАСЛАМАН ИМБРИША 0 

ЉУБИЊЕ 02420 ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ -ДЕМОС 5 ЛУЧИЋ ДАРКО 0 

БИЛЕЋА 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 МИЛИЋЕВИЋ ИЛИЈА 0 

ТРЕБИЊЕ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 4 ТУПАЈИЋ ПУЗОВИЋ САНДРА 0 

ТРЕБИЊЕ 00724 ПОКРЕТ ЗА ТРЕБИЊЕ 25 БУЛАЈИЋ МИЛАН 0 

ТРЕБИЊЕ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ГОБОВИЋ ДАРКО 0 

КОСТАЈНИЦА 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

5 ХАРБАШ РАСИМА 0 

КОСТАЈНИЦА 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

14 ХАРБАШ МУЈО 0 

КОСТАЈНИЦА 00008 СДП-СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

16 НОВАК ФАТА 0 

КОСТАЈНИЦА 00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 БУНДАЛО МЛАДЕН 0 

КОСТАЈНИЦА 02697 СНС ФБИХ-САМО НАЈБОЉИ ИДУ НАПРИЈЕД 1 ДЕЈАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА 0 

МИЛИЋИ 00049 ЗАВИЧАЈНИ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ   1 СТАНКОВИЋ ВОЈИН 0 

МИЛИЋИ 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 2 ОБРАДОВИЋ САВКА 0 

МИЛИЋИ 00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 1 САВИЋ СЛОБОДАН 0 

МИЛИЋИ 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 1 ГОЛИЋ ЉУБИСАВ 0 

МИЛИЋИ 00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА  "9. ЈАНУАР" 2 ЛАЗИЋ ДАНИЈЕЛА 0 

МИЛИЋИ 00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1 КОВАЧЕВИЋ СЛАЂАНА 0 

МИЛИЋИ 01264 НАПРЕДНА СРПСКА 1 ПЕТКОВИЋ ИВОНА 0 
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Изборна јединица Код 

политичког 

субјекта 

Назив политичког субјекта Позиција 

на листи 

Име кандидата Гласови 

МИЛИЋИ 01694 НС 1 СИМИЋ НЕМАЊА 0 

МИЛИЋИ 01699 ПРВА СТРАНКА 1 МАЏАРЕВИЋ МИЛЕНА 0 

МИЛИЋИ 01706 САВЕЗ ЗА НОВУ ПОЛИТИКУ 1 ЈОЛОВИЋ БОЈАН 0 

МИЛИЋИ 01718 НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 1 МАЏАРЕВИЋ ВОЈИН 0 

МИЛИЋИ 01804 СТРАНКА ЗА НАШ ГРАД  1 ЛАЛОВИЋ САША 0 

МИЛИЋИ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 МИТРОВИЋ ИВАНА 0 

МИЛИЋИ 02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 ВИДОВИЋ ДРАГОМИР 0 

МИЛИЋИ 02421 ПОКРЕТ ВОЛИМО СРПСКУ 1 ЛАЗИЋ РАДМИЛА 0 

МИЛИЋИ 02496 РЕ-БАЛАНС 1 САВИЋ МИЛАДА 0 

МИЛИЋИ 02501 КРУГ 1 СУШИЋ АНДРИЈАНА 0 

БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 00073 СЕЉАЧКА СТРАНКА 1 КРСТИЋ ДРАГАН 0 

БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 ЛУКИЋ БОЈАН 0 

БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 01989 УНИЈА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА БХ УСД БХ  1 ТОМИЋ ДРАГАНА 0 

 

 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2020. У ГРАДУ МОСТАРУ – КАНДИДАТИ 

 

Код 

изборне 

јединице 

Изборна јединица 

Код 

политичког 

субјекта 

Назив политичког субјекта 
Позиција 

на листи 
Име кандидата Гласови 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00005 ХКДУ-БИХ  1 ШКЛЕБАР МАТЕА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 5 КОВАЧЕВИЋ МИЉАНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 9 ГОТОВАЦ СЛАЂАНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00027 ХДЗ БИХ-ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 16 ИВАНКОВИЋ 

ТОНЋИКА 

0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00036 БОСС - БОСАНСКА СТРАНКА-МИРНЕС АЈАНОВИЋ 1 ЕМИНОВИЋ МЕХО 0 
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Код 

изборне 

јединице 

Изборна јединица 

Код 

политичког 

субјекта 

Назив политичког субјекта 
Позиција 

на листи 
Име кандидата Гласови 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00521 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА УНИЈА БИХ 1 КНЕЗОВИЋ ТОМИСЛАВ 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  1 ПРИНЦ СЛАВЕН 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  2 ЛАЖЕТИЋ МИА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  3 ЛИВАЈА СТОЈАН 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  4 БАКУЛА БРУНО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  5 ПАВЛОВИЋ МОНИКА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  6 ВИДАЧАК ФИЛИП 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  7 ХАЈРОВИЋ МАРИЈА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  8 ДОГАН МИЈО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  9 БОШЊАК ДИНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  10 ДРЉЕ ДАВОР 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  11 МАРИЋ МАТЕЈА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  12 ЋУБЕЛА АНТЕ 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  13 БОРАС ДАЈАНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  14 МАРИЋ ДАРИО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  15 НАЗДРАЈИЋ МУХАМЕД 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  16 ЧАЛЕ КРИСТИНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

00769 ХРВАТСКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА 1990  17 ПЕТРИЋ МАРИНКО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01178 ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА ДР. АНТЕ СТАРЧЕВИЋ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1 БРЕКАЛО ВЕДРАН 0 
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Код 

изборне 

јединице 

Изборна јединица 

Код 

политичког 

субјекта 

Назив политичког субјекта 
Позиција 

на листи 
Име кандидата Гласови 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01270 ХСС СТЈЕПАНА РАДИЋА 1 БОРАС ВЛАДИМИР 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01699 ПРВА СТРАНКА 1 РЕЏИЋ ЕЛВИС 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01699 ПРВА СТРАНКА 2 ЛАЗАРЕВИЋ ЈЕЛЕНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01699 ПРВА СТРАНКА 3 РИЂАНОВИЋ САНЕЛ 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01699 ПРВА СТРАНКА 4 КАРАИЛО АЛДИН 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01699 ПРВА СТРАНКА 5 ВОЉЕВИЦА АМЕЛА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01705 ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА 3 ВРЉИЋ ЖАРКО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01705 ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА 6 МИЛИЋЕВИЋ ДЕЈАНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01705 ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА 9 ЗОВКО МОНИКА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01705 ХРВАТСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА 10 ЗОВКО ГОРДАН 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01728 ЛИБЕРАЛНА СТРАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  1 МУСТАФИЋ МУСТАФА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

01971 САВЕЗ ЗА СТАРИ ГРАД 1 БАРАК АДЕЛИСА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02078 ЧАПЉИНСКА НЕОВИСНА СТРАНКА-ЧАПЉИНА У СРЦУ 1 БАБИЋ ФРАНО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02313 ПОКРЕТ МОСТ 21 1 ЧОЛАКОВИЋ ИМРАН 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02320 ПЛАТФОРМА ЗА ПРОГРЕС 2 ШАЊЕВИЋ КУССМАУЛ 

ЗЕЈНА 

0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02320 ПЛАТФОРМА ЗА ПРОГРЕС 6 ДУРАКОВИЋ САНДИ 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02325 САВЕЗ МЛАДИХ СНАГА 1 ЛУЛИЋ МЕРИМА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02327 ЛИЈЕВО КРИЛО 1 АБАЗА МИРСАДА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02328 НЕЗАВИСНА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ЛИСТА 1 МУШТОВИЋ АЛЕНА 0 
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изборне 

јединице 

Изборна јединица 

Код 
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на листи 
Име кандидата Гласови 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02495 НЕЗАВИСНА ЛИСТА ДОБОЈ-СЕВЛИД ХУРТИЋ 1 СМАЈЛОВИЋ СЕНАД 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

02798 БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДЕМОКРАТИ - ЏЕБРАИЛ 

БАЈРАМОВИЋ 

1 ХУСИЋ ЗИЈАД 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03024 КАРАЏА ЛАМИЈА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 КАРАЏА ЛАМИЈА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03025 МАКСУМИЋ АНИДА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 МАКСУМИЋ АНИДА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03026 КЉАЈО ДАМИР - НЕОВИСНИ КАНДИДАТ 1 КЉАЈО ДАМИР 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03027 РЕПЕША ОСМАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ 1 РЕПЕША ОСМАН 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03032 ОСТАЈТЕ  ОВДЈЕ - ЗАЈЕДНО ЗА НАШ МОСТАР  14 ЈОКАНОВИЋ СИНИША 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 2 ПРЦЕ КАТАРИНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 3 ДРИНОВАЦ ВИНКО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 4 АЏИЋ ГОРАН 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 5 ДЕЛИЋ СВЈЕТЛАНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 6 ПЛАНИНИЋ БЛАГО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 7 БОКШИЋ БЛАГО 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 8 АСИЋ ДИАНА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 9 КНЕЖЕВИЋ ПЕТРА 0 

199 ГРАДСКА ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА 

03033 МОСТАР МОЈ ДОМ, ХСП - ХСП БИХ - ХКДУ - ХРАСТ 10 МАРИЈАНОВИЋ 

НИКОЛА 

0 

 

 

 


