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 IZVJEŠĆA O NAJVAŽNIJIM
AKTIVNOSTIMA TAJNIŠTVA SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA PERIOD 01.03. – 31.03.2020. GODINE

I.

Izvješće o realizaciji zaključaka sa sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine za period 01.03.2020. – 31.03.2020. godine

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u periodu od 01.03. – 31.03.2020. godine
održalo je tri sjednice i to jednu redovitu i dvije žurne sjednice.
Na tim sjednicama ukupno je doneseno ili primljeno k znanju:
-

Odluke:
Zaključci :
Izvješća/informacije:

25
5
4

Odluke:
Prestanak, odbijanje i dodjela mandata:
- Odluka o prestanku i dodjeli mandata
(Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH; Skupština HNK; GV Tuzla;
OV Sreberenik; SO Derventa; SO Milići 2 odluke; GV Gračanica 2 odluke;
OV Hadžići; OV Posušje)
- Odluka o odbijanju i dodjeli mandata
(GV Tuzla; SO Istočna Ilidža, SO Lopare)
Rješenje o davanju/nedavanju suglasnosti vezana za imenovanje članova,
zamjenskih članova i predsjednika GIP/OIP:
- Suglasnost na rješenje
(SG Gradiška – razrješenje 1 član, imenovanje 1 član; SO I.Stari Grad –
imenovanje 1 predsjednika; OV Maglaj – razrješenje 1 članice; SO Modriča
– razrješenje 1 člana; GV Visoko – imenovanje 1 članice; SO Bratunac –
imenovanje 1 člana; OV Ključ – razrješenje 1 člana)
Odluka o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe izbora za tijela
lokalne samouprave (Bosanski Petrovac)

Broj
odluka:

14

8

1

Odluka o izboru predsjednice SIP BiH

1

Odluka o postupanju SIP BiH u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja uposlenih
zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane
koronavirusom (COVID-19).
Ukupno:

1

Zaključci:
Radni zaključak
- da služba pripremi potpune statistike trenutnog stanja u izbornim
povjerenstvima sa prijedlozima mjera te presjek stanja usvojenih proračuna
za provedbu Lokalnih izbora 2020. godine.
- da se za potrebe kolegija dostavi informacija o provedenim aktivnostima
ažuriranja Središnjeg biračkog popisa
- da se od OIP-a koji se nalaze u krugu 50 km od Sarajeva zatraži informacija
o planiranim organizacijama izbora u MZ do devetog mjeseca ove godine
- da služba pripremi informaciju o trenutnom stanju JIIS BiH, modulima koji
se koriste, problemima u radu, te prijedlozima mjera koje je potrebno
preduzeti u poboljšanju modula
SIP BiH je donijela radni zaključak da se izbornim povjerenstvima uputi dopis u
kojem će ih se upoznati da je izabrana nova predsjednica, obavijestiti o novom
režimu rada SIP BiH i o mjerama koje sami trebaju poduzeti za osiguranje
minimuma procesa rada.
Ukupno:
Izvješća/Informacije (usvojeni li primljeni k znanju):
Izvješća o izvršenim provjerama predloženog kandidata za funkciju ministra ili
zamjenika ministra u VM BiH
Izvješća o realizaciji odluka i zaključaka sa sjednica i kolegija SIP BiH i izvješća o
realizaciji najvažnijih aktivnosti SIP BiH u veljači 2020. godine
SIP BiH je primila k znanju Informaciju o stanju popunjenosti izbornih
povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini na dan 5. 3. 2020.
godine, sa napomenom da će se predložene mjere dodatno razmotriti i primijeniti
kada se za to steknu uvjeti.
SIP BiH je primila k znanju Informaciju o proračunima gradova i općina vezanih za
potrebe provedbe Lokalnih izbora 2020. godine, sa napomenom da će predložene
mjere biti primijenjene kada se za to steknu uvjeti.
Ukupno:

25

4

1

5

1
1
1

1

4

Status realizacije:
-

U tjeku je realizacija zaključka o provedenim aktivnostima na ažuriranju Središnjeg
biračkog popisa.

-

Djelomično je realiziran sljedeći zaključak:
„da se od OIP-a koji se nalaze u krugu 50 km od Sarajeva zatraži informacija o planiranim
organizacijama izbora u MZ do devetog mjeseca ove godine“
Kontaktiran je polovina OIP-a i ni jedan od prozvanih OIP-a nije imao planirane izbore za
MZ do devetog mjeseca. Nakon 18.3. zbog situacije vezane za COVID 19 nisu dalje
kontaktirani GIP/OIP po ovom pitanju.

Sve ostale odluke i zaključci su realizirani

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. – 31.03.2020. godine
održalo je 10 kolegija na kojima su donesena 64 zaključka.

Realizirani zaključci
U tjeku
Ukupno:

49
15
64

Status realizacije zaključaka „u tjeku“ iz Status realizacije:
ranijeg perioda:
Uspostava On – line resursnog centra;
Izabran je izvođač radova od strane
međunarodne organizacije UN Women i to
Cookie Lab, iz Njemačke koja će raditi na
izgradnji online resursnog centra za SIP
Memorandum o suradnji sa IFES-om
Dana 04.03.2020. godine dostavljen
dorađeni prijedlog od strane IFES-a. IFES
treba da dostavi informaciju o ovlaštenom
potpisniku.
Izrada brošure sa konferencije sa temom Središnji Pripremljen nacrt brošure.
birački popis;
Formiran redaktorski tim.
Obuka zaposlenika u Centrima za birački spisak Otkazana obuka planirana u 3. mjesecu
(1 zaključak i u 2. mjesecu);
zbog situacije sa virusom COVID-19.
Služba pripremila Metodologiju za
održavanje on – line obuke.

Organizacija sastanka sa gradonačelnikom grada Nije usuglašen termin održavanja sastanka
Banja Luka, predsjednikom GV Banja Luka i
predstavnicima GIK Banja Luka;
Provedba projekta „Podrška EU Strategiji i Aktivnosti nastavljene sukladno ranije
Akcijskom planu poboljšanju integriteta, utvrđenoj dinamici.
transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa“
Podrška Vijeća Europe provedbi Lokalnih izbora Poslan upit Vijeću Europe u vezi statusa
nominacija prijeloga
2020. godine
Aktivnosti na čišćenju skladišta
(2 zaključka u 2. mjesecu)

Raspisan poziv za dostavu ponuda za otkup
papira iz skladišta. Rok za dostavu ponuda
je 12.03.2020. godine.
Pristigle 4 ponude. Povjerenstvo za izbor
najpovoljnijeg
ponuđača
pripremilo
Izvješće koje bi trebalo biti razmatrano na
nekoj od narednih sjednica SIP BiH
Status realizacije zaključaka „u tjeku“ iz 3. mjeseca

Uveđenje procedura i osiguranje podrške i osoblja
za redovito testiranje i provjeru funkcionalnosti
agregata, nabavka i zamjena uništenog hardvera,
da se izvrši odgovarajuća dijagnostika hardvera i
softvera, te nabavka i instalacija rezervnog
Onboard administratora.
Plan postupanja po preporukama interne revizije

Službenici Službe za zajedničke poslove
izvršili pregled agregata i dostavili Izvješće.
Pripremljen referat za nabavku oštećenih
hardvera.

1 preporuka provedena ostale preporuke u
pripremi
Pripreme podzakonskih akata potrebnih za Od strane kolegija razmatrani sljedeći
provedbu Lokalnih izbora 2020. godine.
podzakonski akti:
- Pravilnik o prijavi i uvjetima za
ovjeru političkih subjekta za
Lokalne izbore 2020. godine;
- Odluka o visini takse za ovjeru za
sudjelovanje na Lokalnim izborima
2020. godine;
- Odluka o logu SIP BiH koji će se
koristiti za Lokalne izbore 2020.
godine;
Pripremljeni prijedlozi izmjena i dopuna:
- Pravilnik o provedbi izbora u BiH;
- Odluka
o
diplomatsko
–
konzularnim
predstavništvima
Bosne i Hercegovine, u kojima se
planira organiziranje glasanja za
Lokalne izbore 2020. godine:

-

-

-

Pravilnik o utvrđivanu kvalifikacija
i postupku imenovanja članova
biračkih odbora.
Pravilnik o načinu i trajanju
angažovanja dodatnog osoblja za
pripremu i provedbu
Lokalnih
izbora 2020. godine
Plan zapošljavanj dodatnog osoblja.

RAK dostavio mišljenje da nema
potrebama za izmjenama i dopunama
Pravilnika o medijskom predstavljanju
političkih subjekata u periodu od dana
raspisivanja izbora do dana održavanja
izbora;.
Formiranje radne skupine sa Ministarstvom Ministarstvo vanjskih poslova BiH
vanjskih poslova BiH koja će raditi na pripremi dostavilo
nominaciju
članova
ove
izbora u DKP
institucije u radnu skupinu
Priprema dodatnog postera za Lokalne izbore Nisu započete aktivnosti
„Pravila rada biračkog odbora“
Priprema prezentacije o JIIS aplikaciji za članove Aktivnost planirana do 30.04.2020. godine
SIP BiH i zaposlene
Pripremiti informaciju o IT rješenjima koja Nije pripremljena informacija ali u praksi
trebaju omogućiti nesmetan rad institucije uspostavljen sustav održavanja sjednica,
prilikom provedbe restriktivnih mjera (on line kolegija i sastanaka sa predstavnicima
sastanci, sjednice, protokol, pristup bazama međunarodnih
organizacija
putem
podataka, edukacije)
aplikacija
viber,
skype
i
zoom.
Uspostavljen kontakt sa tvrtkom Cisco u
cilju uspostave Webex platforme.
Službenicima koji rade od kuće omogućen
pristup na daljinu računalima i bazama
podataka u sjedištu SIP BiH.
Pripremljen Naputak za pristup na daljinu.
Pripremljena metodologija za održavanje
on – line obuke za zaposlene u Centrima za
birački spisak.
Interno izvješće o naplaćenim i nenaplaćenim Izvješće vraćeno sa kolegija sa sugestijama
prihodima SIP BiH u periodu 01.01. – za doradu.
31.12.2019. godine.
Priprema Izvješća u tjeku.
Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti SIP Prvi nacrt Izvješća razmatran na kolegiju.
BiH
Izvješće na doradi u skladu sa sugestijama
sa kolegija
Zatražiti od članova kolegija oba doma, Kontaktirani svi kabineti telefonski sa
predsjedatelja VMBiH i ministra financija i zahtjevom za održavanje sastanaka. Niti
trezora BiH sastanak (on-line) vezan za rješavanje jedan kabinet nije dostavio odgovor.
pitanja financiranja Lokalnih izbora 2020 godine

Priprema prijedloga odluka o odgađanju
raspisivanja i održavanja izbora
Priprema dokumenta o kapacitetima Središnjeg
izbornog povjerenstva BiH te spremnosti
institucije za provedbu izbora
Postupanje po nalogu Agencije za zaštitu osobnih
podataka BiH
Zatražiti
od
Gradskih/općinskih
vijeća
informaciju o broju mandata za koje se raspisuju
izbori te broju garantiranih mjesta za pripadnike
nacionalnih manjina

U tjeku
U tjeku

U tjeku
Zatražena
informacija
gradskih/općinskih vijeća

od

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

III. Izvješće o realizaciji najvažnijih aktivnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine za period 01.03.2020. – 31.03.2020. godine

-

Testiranje JIIS BiH.
 završeno testiranje Modula za političke subjekte i Modula za Kandidacijske
liste
 u tjeku testiranje Izvještajnog dijela ( ZR obrasci i izvješće za sl. glasnike ).
- Nadogradnja Jedinstvenog izbornog informacijskog sustava (JIIS):
 aplikacija Središnji birački popis
 aplikacija Birački odbori.
- Pripremljene tenderske dokumentacije za provedbu javnih nabavki za potrebe Lokalnih
izbora i to:
 nabavke sitnog i kancelarijskog materijala,
 usluga poštanske dostave izbornog materijala;
 tiskanje i pakovanje izbornog materijala, nabavka ambalažnog materijala i
usluga oglašavanja u dnevnoj štampi;
 usluge medija – usluge oglašavanja u dnevnoj štampi;
 nabavka ambalažnog materijala (pvc vreće i kartonska ambalaža)
- Aktivnosti na ažuriranju Središnjeg biračkog popisa.
 izrada mjesečnog pregleda stanja Središnjeg biračkog popisa.
 pripremljen dopis MUP-ovima za ažuriranje podataka za birače nakon
odgovora IDDEEA-e.
 Prikupljanje infomacija od OIP/GIP vezano za umrle osobe i osobe koje su
navršile više od 100 godina.
- Izvršene provjere funkcionalnosti aplikacije za Unos izjava o imovinskom stanju.

-

Dostavljene primjedbe izvođaču za otklanjanje nefunkcionalnih djelova i izrada
novih.
Priprema metodologije za on-line obuku OIP/GIP
Provedba projekta IFES-a u izradi analize Cyber sigurnost
Priprema dokumentacije za Ured za reviziju u postupku financijske revizije Središnjeg
izbornog povjerenstva BiH
Priprema Odluka o sankcioniranju političkih subjekta zbog kršenja odredbi Zakona o
financiranju političkih stranaka

IZVJEŠĆE IZRADIO
Goran Mišković
Glavni tajnik

