SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
ČLANOVIMA

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA SREDIŠNJEG IZBORNOG
POVJERENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE, KOLEGIJA SREDIŠNJEG IZBORNOG
POVJERENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE I IZVJEŠĆE O NAJVAŽNIJIM
AKTIVNOSTIMA SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PERIOD 01.01. – 31.01.2020. GODINE

I.

Izvješće o realizaciji zaključaka sa sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine za period 01.01.2020. – 31.01.2020. godine

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u periodu od 01.01. – 31.01.2020. godine
održalo je 4 sjednice od kojih 3 redovite i 1 korespodentnu žurnu sjednicu.

Na tim sjednicama ukupno je doneseno ili primjeno k znanju:
-

Odluke
Zaključci

29
8

Odluke:
Prestanak, odbijanje i dodjela mandata
Odluka o odbijanju i dodjeli mandata – PSBiH – 1
Odluka o prestanku i dodjeli mandata – Parlament FBiH – 2
Odluka o odbijanju i dodjeli mandata – Narodna skupština RS – 1
Odluka o odbijanju i dodjeli mandata – Skupština Grada Doboj - 2
Odluka o prestanku i dodjeli mandata – Gradsko vijeće Livno – 1
Odluka o prestanku mandata – OV Busovača - 1
Odluka o prestanku i dodjeli mandata – OV Banovići – 1
Rješenje davanje/nedavanju suglasnosti vezana za imenovanje članova, zamjenskih
članova i predsjednika GIP/OIP
Suglasnost na rješenje OV Banovići – imenovanje predsjednika
Suglasnost na rješenje OV Busovača– imenovanje 1 člana
Suglasnost na rješenje OV Travnik– imenovanje 1 člana

Broj
odluka:

9

5

Suglasnost na rješenje SO Kozarska Dubica– razrješenje 1 člana
Suglasnost na rješenje SO Kozarska Dubica– imenovanje 1 člana
Odluke vezane za postupak javnih nabavki
(Privremeni Plan nabavki)
Odluka o upisu/ispisu u Središnji birački popis
Upis: 5
Ispis: 1
Odluka o usvajanju Mape poslovnih procesa i utvrđivanje Registra rizika i Plana
kontrole rizika SIP BiH
Odluka o imenovanju Povjerenstva za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama
korupcije i nepravilnosti
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna liste kategorija registraturne građe sa
rokovima čuvanja u SIP BiH
Ukupno:
Zaključci:
Izvješće o realizaciji zaključaka sa sjednica SIP BiH za period 1.1. -31.12.2019.
godine
Zaključci vezani za OIP Ilidža i OIP Zavidovići – na 2. sjednici vraćeni radi
dodatnog razmatranja na kolegiju, na 3. sjednici nisu donesena rješenje, razmatrati
na sjednici na kojoj budu prisutni svi članovi
Radni zaključak
- započeti sa aktivnostima oko obilježavanja „Svjetskog dana izbora“
- osigurati stenogram 3. sjednice Predstavničkog doma PS BiH, koja je
održana 16. siječnja 2020. godine
- objediniti i sortirati sve članke iz Press clipinga, objavljene u protekla dva
mjeseca, sukladno uputama koje su iznesene na 3. sjednici SIP BiH
Ukupno:

1
6

1
1
1
24

1
4

3

8

Nerealizirani zaključci:
1.

3. sjednica održana 21.01.2020. godine

SIP BiH nije donijela Rješenje u predmetu OIP Ilidža i OIP Zavidovići. Navedena rješenja
razmatrati na nekoj od narednih sjednica na kojoj budu prisutni svi članovi

II. Izvješće o realizaciji zaključaka sa kolegija Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine za period 01.01.2020. – 31.01.2020. godine

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u periodu od 01.01. – 31.01.2020. godine
održalo je 2. kolegija. Na kolegiju je ukupno razmatrano 29 raznih aktivnosti. Doneseno je 26
zaključaka i 3 informacije su primljene k znanju.

Ralizirani zaključci
Djelomično realizirani zaključci
Nije realizirano
U toku
Primljeno k znanju
Ukupno:

14
1
1
10
3
29

Realizacija zaključaka u toku:
Uspostava On – line resursnog centra;
Organizacija promocije brošure “Žene na izborima u BiH”;
Memorandum o suradnji sa IFES-om;
Izrada brošure sa konferencije na temu „Središnji birački popis“;
Obuka zaposlenika u Centrima za birački spisak;
Sastanak g. Eldara Mujanovića sa predstavnicima Službe za reviziju;
Organizacija sastanka sa gradonačelnikom grada Banja Luka, predsjednikom GV Banja
Luka i predstavnicima GIK Banja Luka;
8. Provedba projekta „Podrška EU Strategiji i Akcijskom planu poboljšanja integriteta,
transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa“;
9. Ažuriranje baze podataka Venecijanske komisije VOTA;
10. Organizacija Svjetskog dana izbora.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nije ralizirano:
1. Organizacija PRESS konferencije za svjetski dan izbora.

III. Izvješće o realizaciji najvažnijih aktivnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine za period 01.01.2020. – 31.01.2020. godine

1. Organizacija okruglog stola „Suradnja Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovina sa tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini“.
Okrugli stol održan u Mostaru u periodu 22. – 24.01.2020. godine.
2. Organizacija TAIEX radionice „Financiranje političkih stranaka – iskustva i naredni
koraci“.
Radionica održana u periodu 27. – 28.01.2020. godine.

3. Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine.
Službe su u obvezi da dostave inpute za izvješće do 05.02.2020. godine.
4. Izdano je 9 preliminarnih izvješća za 2018. godinu vezanih za reviziju financiranja
političkih stranaka.
5. Izvršene su dvije terenske revizije. Još dvije su bile najavljene ali su najave vraćene.
6. Dostavljena urgencija Osnovnom sudu u Banja Luci za brisanje 7 političkih stranaka iz
registra.
7. Priprema dokumenta Mapa poslovnih procesa, Registar rizika i Plan kontrole. Dokumenti
usvojeni na 3. sjendici Središnejg izbornog povjerenstva BiH 21.01.2020. godine.
8. U periodu od 27. – 29.01.2020. godine predsjednik i jedan član Središnjeg izbornog
povjerenstva
Bosne
i
Hercegovine
učestvovali
na
konferenciji
„Subregionalna perspektiva na rješavanje izbornih preporuka vezanih za registraciju birača
- izazovi i dobre prakse“. Konferencija organizirana od strane OSCE/ODIHR-a u Varšavi.
9. U tijeku je postupak arhiviranja trajne građe i izlučivanja bezvrijedne građe Središnjeg
izbornog povjerenstva BiH za 2004. i 2005. godine kao i glasačkog materijala iz skladišta.
10. Vrši se nadogradnja software za skladište, za biračke odbore i za središnji birački popis.
11. Analize nevažećih glasačkih listića. Trenutno je izvršena analiza za 238 glasačka mjesta
od planiranih 300.
12. U tijeku je migracija sustava Windows 10 sa Windows 7 te SQL baza podataka.
13. Izvršeno je testiranje aplikacije „Imovinski kartoni“. Izvješće o izvršenom testiranju je
dostavljeno isporučitelju radi nadogradnje aplikacije.
14. Započete su pripremne aktivnosti u cilju čišćenja skladišta.
15. U tijeku su aktivnosti interne revizije koju provodi Jedinica za internu reviziju
Parlamentarne skupštine BiH.

IZVJEŠĆE IZRADIO
Goran Mišković
Glavni tajnik

