
ЛИСТА ПИТАЊА 

за интервју са кандидатима за чланство у изборној комисији основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини 

 

ОБЛАСТ I: Надлежности изборне комисије и бирачког одбора 

Питање 1: 

Које су надлежности изборне комисије основне изборне јединице, прописане одредбама 

Изборног закона БиХ? 

Питање 2: 

Када се односно у којим случајевима именује замјенски члан изборне комисије основне 

изборне јединице? 

Питање 3: 

На који начин и у  ком року се врши именовање  замјенских чланова изборне комисије 

основне изборне јединице? 

Питање 4: 

Када се члан изборне комисије може смијенити и на који начин? 

Питање 5: 

Ко успоставља Центар за бирачки списак у свакој општини/граду?  

Питање 6:  

Које су надлежности Центра за бирачки списак? 

Питање 7: 

Ко може да учествује у поступку жријебања за додјелу мјеста у бирачком одбору? 

Питање 8: 

У ком року је политички субјект који је учествовао у жријебању дужан доставити изборној 

комисији основне изборне јединице имена кандидата за чланове бирачког  одбора у којем 

су освојили мјесто путем жријеба?  

Питање 9: 

Ако политички субјект не достави имена кандидата за чланове бирачког одбора у року од 

седам дана, како поступа изборна комисија? 

Питање 10: 

Који је број бирача  које може имати једно бирачко мјесто? 

Питање 11: 

Који су критерији за одређивање бирачког мјеста?. 

Питање 12: 

У ком року изборна комисија основне изборне јединице доставља бирачки материјал 

бирачком одбору и од чега се састоји бирачки материјал?  



Питање 13: 

Шта је осјетљиви, а шта неосјетљиви бирачки материјал? 

Питање 14: 

Да ли су предсједници и замјеници предсједника бирачких одбора који су добили 

сертификат дужни учествовати  у обуци чланова бирачких одбора, коју организује  изборна 

комисија основне изборне јединице? 

Питање 15: 

Ко одређује бирачка мјеста  на подручју општине за гласање на свим нивоима власти?   

Питање 16 

Ко непосредно руководи радом бирачког одбора? 

Питање 17: 

Које су дужности бирачких одбора прије почетка гласања везано за гласачке кутије и 

изборни материјал? 

Питање 18: 

Надлежност бирачког одбора у вези утврђивања  резултата гласања  на бирачком мјесту? 

Питање 19: 

Које су дужности  предсједника бирачког одбора везано за одржавање реда на бирачком 

мјесту? 

Питање 20: 

Шта бирачки одбор доставља изборној комисији основне изборне јединице након затварања  

бирачког мјеста и утврђивања резултата гласања? 

Питање 21: 

Шта бирачки одбор чини ако утврди да је у пакетима гласачких листића  мањи број  од 

предвиђеног броја за то бирачко мјесто ? 

Питање 22: 

У ком  временском интервалу су отворена бирачка мјеста  и у којим се случајевима може 

продужити гласање мимо прописаног термина затварања бирачког мјеста? 

Питање 23: 

Шта треба да уради члан бирачког одбора  ако се име бирача не налази на изводу из 

Централног бирачког списка за дато бирачко мјесто 

Питање 24: 

Уколико бирач у гласачку кутију не убаци све гласачке листиће  који су му издати на 

бирачком мјесту, које су обавезе члана бирачког одбора задуженог за контролу гласачких 

кутија, а које предсједника бирачког одбора? 

Питање 25:  

У ком року Централна изборна комисија БиХ потврђује резултате избора? 



Питање 26: 

У случају да изборни материјал није достављен потпун и у исправном стању, како поступа 

бирачки одбор и изборна комисија  основне изборне јединице? 

Питање 27: 

На који начин бирачи изван БиХ остварују своје бирачко право?  

Питање 28: 

У ком року  Централна изборна комисија БиХ потврђује резултате  свих непосредних  

избора?  

 

ОБЛАСТ II: Провођење избора и заштита изборног права 

Питање 1: 

Шта је Централни бирачки списак? 

Питање 2: 

Када је гласачки листић неважећи? 

Питање 3: 

Ако се име бирача  налази на изводу из Централног бирачког списка да гласа изван земље, 

а на дан избора се вратио  у Босну и Херцеговину, на који начин може остварити своје 

бирачко право? 

Питање 4: 

Ко може посматрати поступак преузимања изборног материјала између изборне комисије 

основне изборне јединице и бирачког одбора? 

Питање 5: 

Који су задаци члана бирачког одбора задуженог за идентификацију бирача? 

Питање 6: 

Ко може поднијети захтјев  за поновно бројање гласачких листића у одређеним изборним 

јединицама? 

Питање 7: 

Да ли изборна комисија основне изборне јединице  може поднијети захтјев за поновно 

бројање гласачких листића? 

Питање 8: 

Који услови морају бити испуњени да би Централна изборна комисија БиХ разматрала 

захтјев за поновно бројање гласачких листића? 

Питање 9: 

Ко осигурава заштиту изборног права учесника у изборном процесу? 

Питање 10: 



Ако изборна комисија сматра да је учињено кривично дјело које се односи на изборни 

процес, како је дужна поступити? 

Питање 11: 

Ко и у ком року може уложити приговор изборној комисији ? 

Питање 12: 

На који начин се подноси приговор изборној комисији?  

Питање 13: 

Поступак рјешавања приговора изборној комисији? 

Питање 14: 

Када се приговор упућен изборној комисији  одбацује? 

Питање 15: 

За које повреде правила понашања  из поглавља 7. Изборног закона БиХ изборна комисија  

основне изборне јединице има првостепену надлежност?.  

Питање 16: 

Које мјере може наредити  изборна комисија основне изборне јединице ради отклањања 

неправилности на које се приговор односи? 

Питање 17: 

Који је рок за жалбу на одлуке изборне комисије основне изборне јединице и коме се иста 

подноси? 

 

ОБЛАСТ III: Планирање активности и буџет 

Питање 1: 

У ком року је изборна комисија основне изборне јединице дужна да објави локације 

бирачких мјеста одређених за гласање? 

Питање 2: 

У ком року је изборна комисија основне изборне јединице дужна да изврши именовање 

бирачких одбора да ли је на одлуку о именовању дозвољен приговор? 

Питање 3: 

На који начин и у ком року је изборна комисија основне изборне јединице дужна да изврши 

јавно излагање обједињених изборних резултата на нивоу општине? 

Питање 4: 

Ко  је дужан  након затварања бирачких мјеста  потписати записник о раду бирачког одбора  

и одговарајуће обрасце? 

Питање 5: 



Која је процедура ако неко од чланова бирачког одбора одбије потписати записник и 

одговарајуће обрасце? 

Питање 6: 

Ко осигурава средства за вршење овлашћења  изборних комисија основне изборне јединице 

и средства за накнаде за рад  општинских изборних комисија и бирачких одбора за локалне 

изборе? 

Питање 7: 

Изборна комисија основне изборне јединице, у складу са роковима за израду и усвајање 

буџета општине/града дужна је доставити финансијски план за наредну фискалну годину. 

Које су обавезне ставке финансијског плана, а које се односе на спровођење нпр. општих 

избора? 

Питање 8: 

Ко располаже средствима за вршење овлашћења и провођење избора у оквиру одобреног 

буџета општине/града? 

Питање 9: 

Шта подразумјева појам  средства за провођење избора? 

Питање 10: 

Ко доноси одлуку о висини накнаде за рад бирачких одбора за опште изборе? 

 

ОБЛАСТ IV: Етички кодекс органа за провођење избора и  Пословник о раду 

изборне комисија основне изборне јединице у БиХ 

 

Питање 1: 

Које су дужности чланова органа за провођење избора  у складу са Етичким кодексом? 

Питање 2: 

Шта је органима за провођење избора забрањено у смислу одредби Етичког кодекса.? 

Питање 3: 

Шта се регулише пословником о раду изборне комисије основне изборне јединице? 

Питање 4: 

Шта садржи позив за сједницу изборне комисије основне изборне јединице? 

Питање 5: 

На који начин изборна комисија основне изборне јединице доноси одлуке на сједници? 

Питање 6: 

Шта садржи извод из записника са сједнице изборне комисије основне изборне јединице? 

Питање 7: 



Како се осигурава јавност рада изборне комисије основне изборне јединице? 

 

Питање 8: 

Када може бити искључена јавност рада изборне комисије основне изборне јединице? 

Питање 9: 

Које врсте аката доноси изборна комисија основне изборне јединице? 

Питање 10: 

Да ли изборна комисија основне изборне јединице може имати коресподентне сједнице? 

Питање 11: 

Уколико предсједник изборне комисије основне изборне јединице буде спријечен да обавља 

своју дужност, ко га и на који начин замјењује? 

 

Питање 12: 

Које су дужности предсједника изборне комисије основне изборне јединице прописане 

Пословником о раду изборне комисије основне изборне јединице? 

 

Питање 13: 

Уколико члан изборне комисије основне изборне јединице треба учествовати у доношењу 

одлуке у случају када његов блиски сродник има лични или финансијски интерес, како је 

дужан поступити? 

 

Питање 14: 

Шта подразумјева принцип независности  и непристрасности  члана изборне комисије 

основне изборне јединице и бирачког одбора? 

Питање 15: 

Гдје  се одржавају сједнице изборне комисије основне изборне јединице, ко их сазива и на 

који начин? 

Питање 16: 

 Како одлучује  и гласа  изборна комисија основне изборне јединице? 

Питање 17: 

Ко води записник са сједнице изборне комисије основне изборне јединице, а ко га 

потписује? 
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