ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ
ЧЛАНОВИМА
ИЗВЈЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СА СЈЕДНИЦА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, КОЛЕГИЈА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИЗВЈЕШТАЈ О НАЈВАЖНИЈИМ
АКТИВНОСТИМА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.02. – 29.02.2020. ГОДИНЕ

I.

Извјештај о реализацији закључака са сједница Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине за период 01.02.2020. – 29.02.2020. године

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у периоду од 01.02. – 29.02.2020. године
одржала је 4 редовне сједнице.
На тим сједницама укупно је донесено или примјено к знању:
-

Одлуке/рјешења
Закључци
Друге активности

57
3
3

Одлуке:
Престанак, одбијање и додјела мандата:
- Одлука о престанку и додјели мандата
(Народна скупштина РС, Скупштина Града Бања Лука ,Скупштина
Града Добој, Градско вијеће Ливно, СО Милићи, СО И.Н.Сарајево, СО
И. Илиџа, СО Лопаре)
- Одлука о одбијању и додјели мандата
(ОВ Крешево - 2 одлуке)
- Одлука о додјели мандата
(ОВ Бусовача)
Рјешења о давање/недавању сагласности везана за именовање чланова,
замјенских чланова и предсједника ГИК/ОИК:
- Сагласност на рјешење
(ГВ Тузла – именовање 1 чланице; Кладањ – именовање 1 чланице; ОВ
Кључ– разрјешење 1 предсједника; СО Крупа на Уни – именовање 1
чланице и СО Вукосавље – именовање 1 чланице
- Није дата сагласност
(ОВ Илиџа за именовање 4 члана, ОВ Завидовићи за именовање 1
члана, СО Крупа на Уни за именовање 1 члана)

Број
одлука:

11

8

Одлуке везане за поступак јавних набавки:
- План набавки ЦИК БиХ за 2020. годину;
- Одлуке о набавци
(штампања и паковања гласачких листића; набавке ситног и
канцеларијског материјала, услуга поштанске доставе изборног
материјала; штампања и паковања изборног материјала, набавка
амбалажног материјала и услуга оглашавања у дневној штампи)
- Одлуке о именовању комисија за набавку:
(штампање и паковања гласачких листића; набавке ситног и
канцеларијског материјала, услуга поштанске доставе изборног
материјала; штампање и паковање изборног материјала, набавка
амбалажног материјала и услуга оглашавања у дневној штампи)
Одлука о упису/испису у ЦБС
- Упис: 2
- Испис: 19
- Одбијање захтјева за упис: 2
Друге одлуке/рјешења:
- Одлука о уплати годишње чланарине АЦЕЕЕО за 2020. годину
- Одлука о уплати годишње чланарине А-WЕБ за 2020. годину
- Одлука о прикупљању понуда за продају и уништење дијела
безвриједне регистратурне грађе ЦИК БиХ
- Рјешење о одобравању захтјева за приступ информацијама
Укупно:
Закључци:
Извјештај о реализацији одлука и закључака са сједница и колегија ЦИК БиХ
и извјештај о реализацији најважнијих активности ЦИК БиХ у јануару 2020.
године
Закључак везан за ОИК Крупа на Уни, Рјешење СО Крупа на Уни у дијелу
којим се на дужност чланице именује Бојана Дражић се враћа СО на додатно
разматрање
Закључак о усвајању извјештаја о попису издвојене архивске грађе из
регистратурне грађе и одабиру безвриједне регистратурне грађе ЦИК БиХ
Укупно:
Остало:
Годишњи план и програм едукације чланова тијела за провођење избора 2020.
године
ЦИК БиХ је одобрила приједлог Захтјева за одобрење уништавања
безвриједне регистратурне грађе
ЦИК БиХ је усвојила Извјештај о извршењу Буџета ЦИК БиХ за период 1.1.31.12. 2019. године

11

23

4

57

1

1

1

3

1
1
1

Укупно:

3

Све одлуке и закључци су реализовани.

II. Извјештај о реализацији закључака са колегија Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине за период 01.01.2020. – 31.01.2020. године

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у периоду од 01.02. – 29.02.2020. године
одржала је 5. колегија на којима су донесена 33 закључка.

Рализовани закључци
Дјеломично реализовани закључци
Није реализовано
У току
Укупно:

26
0
0
7
33

Реализација закључака „у току“ из ранијег Статус реализације:
периода:
Успостава Он – лине ресурсног центра;
Пројектни тим ангажован од стране „УН
вумен“ ради на припремама центра.
Више пута обављене консултације са
службеницима ЦИК БиХ.
Меморандум о сарадњи са ИФЕС-ом
Дана 04.03.2020. године достављен
дорађени приједлог од стране ИФЕС-а.
Израда брошуре са конференције са темом Припремљен нацрт брошуре.
Централни бирачки списак;
Формиран редакторски тим.
Обука запосленика у Центрима за бирачки Обука планирана у периоду 17. –
списак (1 закључак и у 2. мјесецу);
19.03.2020. године
Организација састанка са градоначелником
града Бања Лука, предсједником ГВ Бања
Лука и представницима ГИК Бања Лука;
Провођење пројекта „Подршка ЕУ Стратегији
и Акцијском плану побољшања интегритета,
транспарентности и ефикасности изборног
процеса“

Није усаглашен
састанка

термин

одржавања

Пројектни
тим
припремио
Комуникацијску стратегију која је
усвојена од стране колегија. Активности
настављене у складу
са раније
утврђеном динамиком.
Реализација закључака „у току“ из 2. мјесеца:

Подршка Савјета Еуропе проведби Локалних Францоис Фриедрицх најавио посјету
ЦИК БиХ у периоду од 03. – 06.03.2020.
избора 2020. године
године гдје би се разматрали приједлози
достављени од стране ЦИК БиХ.
Активности на чишћењу складишта
Расписан позив за доставу понуда за
(2 закључка у 2. мјесецу)
откуп папира из складишта. Рок за
доставу понуда је 12.03.2020. године.
У току је процедура запошљавања 2
особе на основу уговора о дјелу које би
радиле на припреми складишта за
чишћење.
Упутити замолбу ОСЦЕ Мисији у БиХ за Допис у припреми.
пружањем подршке у ИТ области у циљу
проведбе Локалних избора 2020. године.

Није рализирано:
1. Организација ПРЕСС конференције за свјетски дан избора.

III. Извјештај о реализацији најважнијих активности Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине за период 01.02.2020. – 29.02.2020. године

1. Издано је 11 прелиминарних финансијских извјештаја, 1 коначан финансијски
извјештај те су извршене 4 теренске ревизије;
2. У току је израда Извјештаја о проведби закона из надлежности Централне изборне
комисије БиХ за 2019. годину;
3. 3 службеника ЦИК БиХ учествовала на обуци “Централ анд Еастерн Еуропеан
Елецторал Леадерсхип Траининг” организованој од стране ИФЕС-а у Прагу, Чешка
у периоду од 10. – 12.02.2020. године;
4. 1 члан и 1 службеник ЦИК БиХ учествовали на обуци „Политицал партy
финанцинг“ организованој од стране ИФЕС-а у Прагу, Чешка у периоду 03. –
04.02.2020. године.
5. Дана 06.02.2020. у просторијама Центра за едукацију ЦИК БиХ обиљежен Свјетски
дан избора. У склопу ове активности у Брчком је организован регионални састанак
13 представнка ГИК/ОИК из те регије на којем су учествовала и два члана ЦИК БиХ.
6. Дана 19.02.2020. године у просторијама Центра за едукацију ЦИК БиХ међународна
организација “УН Вумен” организовала промоцију брошуре “Жене на изборима”.
7. Дана 19.02.2020. године организиран састанак ЦИК БиХ са представницима
Регулаторне агенције за комуникацију, БХРТ-а и РТВФБиХ-а са темом провођења
препорука ОСЦЕ/ОДИХР-а а које се односе на медије и њихову улогу у кампањи.

8. У току су активности надоградње апликација Централни бирачки списак и Бирачки
одбори.
9. Започете су активности на тестирању ЈИИС-а;
10. Завршена је анализа неважећих гласачких листића.
11. Завршена је интерна ревизија вршена од стране Јединице за интерну ревизију
Парламентарне скупштине БиХ.
12. У току је припрема тендерске документације за провођење јавних набавки за потребе
Локалних избора и то:
- гласачких листића;
- набавке ситног и канцеларијског материјала,
- услуга поштанске доставе изборног материјала;
- штампања и паковања изборног материјала, набавка амбалажног материјала и
услуга оглашавања у дневној штампи

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗРАДИО
Горан Мишковић
Генерални секретар

