IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI ZAKLJUČAKA SA SJEDNICA SREDIŠNJEG IZBORNOG
POVJERENSTVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 01.01. – 30.09.2019. GODINE

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u periodu od 01.01. – 30.09.2019. godine je
održala 49. sjednica od kojih 29 redovitih, hitnih 11, hitnih korespondentnih 4 te korespondentnih
5 sjednica.

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

Odluke
Zaključci
Izvješća
Informacije
Normativni akti
Druge aktivnosti

Odluke:

378
84
11
4
8
12

Broj
odluka:
Prestanak i dodjela mandata
119
Provedba prijevremenih izbora u 9 gradova/općina održanih u veljači 2019. godine
27
Rješenja o davanje/nedavanju suglasnosti na imenovanje članova, zamjenskih
95
članova i predsjednika GIP/OIP
Odluke vezane za postupak javnih nabavki
10
(Poštanske usluge, tiskanje i pakiranje, ugostiteljske usluge, nabavka goriva, usluge
opravke i servisiranja službenih motornih vozila, usluga izdavanja avio karata i
izrada softwera za nadogradnju JIIS
Odluka o upisu/ispisu u CBS
28
Odluka o povratu novčanog iznosa takse za ovjeru
3
Odluka po žalbi/prigovorima
8
Odluka o sankcioniranju političkih stranaka
16
Ovjera kandidacijskih listi i kandidata za Dom naroda Parlamenta FBiH
12
Odluka o utvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata delagetima u
11
Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata delagetima u
5
Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Odluka I i II o dopuni odluke
potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata delagetima u Domu
naroda Parlamenta Federacije BiH
Odluka o utvrđivanju izvoda iz CBS
7
(Teslić, Milići, Posušje, Zavidovići, Bosanki Petrovac, Derventa, Grude)

Odluka o dodjeli 15.,16. i 17. mandata iz reda Srpskog naroda u Domu naroda
Parlamenta FBiH
Odluka o dodjeli priznanja
Odluka o uplati godišnjih članarina
(ACEEEEO i A WEB)
Odluka o sankcioniranju predsjednika i članova biračkih odbora
Odluka o povratu novčanih sredstava
Druge odluke
Ukupno:
Zaključci:
Zaključak o pokretanju postupaka utvrđivanja odgovornosti
Radni zaključak
Ukupno:

1
2
2
24
1
8
378

22
62
84

Izvještaji (usvojeni ili primljeni k znanju):
Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2019 godine
Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. - 31.03.2019 godine
Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 01.01. – 30.06.2019 godine
Izvješće o radu izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u BiH za 2018. godinu
Izvješće o radu izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u BiH za period 01.01. –
31.3.2019.
Izvješće o radu biračkih odbora na Općim izborima 2018. godine
Izvještaj o provedbi Općih izbora 2018. godine
Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti SIP BiH u 2018. godini
Izvješće monitoringa provedbe Akcijskog plana Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za
provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.
Izvješće o nedostavljenim obrascima izjave o imovinskom stanju
Izvješće o izvršenim provjerama predloženog kandidata za funkciju predsjedatelja Vijeća
ministara BiH
Ukupno:
11
Informacije (primljeno k znanju):
Informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2018. godini
Informacija o podnesenim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranka za 2018. godinu
Informacija o stanju u centrima za birački spisak
Informacija o stanju popunjenosti izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u BiH na
dan 10.6.2019. godine
Ukupno:
4

Normativni akti
Instrukcija o određivanju i postupanju na dodatnim biračkim mjestima koja su ovlaštena za
izdavanje nepotvrđenih – kovertiranih glasačkih listića za prijevremene izbore 17.2.2019.
godine
Kriteriji i postupak popune nedostajućih mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
Uputstvo o dopuni i zmjeni Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanja i razrješenju
i obuci članova izmornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
Zaključak o utvrđivanju prečišćenog teksta Jedinstvene metodologije i programa obrade i
vođenja evidencija Središnjeg biračkog popisa
Pravilnik o radu u Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
Instrukcija o postupanju izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica sa glasačkim
kutijama
Odluka o izmjenama Odluke o broju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u
BiH
Prijedlog Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u SIP BiH
Ukupno:
8
Druge aktivnosti
Planovi nabavke:
- Privremeni plan nabavki
- Odluka o dopuni privremenog plana nabavki za period 1.1 – 31.3.2019. godine
- Plan nabavki za period 1.4. – 30.6.2019 godine
- Plan nabavki za period 1.7 - 30.9.2019 godine
- Nacrt Plana nabavki za 2020.
Zahtjev za proračunskim sredstvima po Intrukciji za proračunske korisnike br. 1 – Dokument
okvirnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022.
Zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2020. godinu
Korigirani zahtjev za dodjelu sredstava iz proračuna za 2020. godinu
Godišnji plani i program edukacije izborne administracije za 2019. godine
Program rada SIP za 2020 godinu
Nacrt Srednjoročnog plana rada SIP BIH za period 2020. -2022.
Akcijski plan za realizaciju preporuka po izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji SIP BiH za
2018. godinu.
Ukupno:
12

NEREALIZIRANI ZAKLJUČCI:

1.

23. sjednica održana 21.02.2019. godine

SIP BiH je donijelo radni zaključak da se organizira sastanak/radionica sa Agencijom za
identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

2.

25. sjednica održana 27.02.2019. godine

SIP BiH je donijelo radni zaključak da Sektor za pravne poslove i upravno rješavanje i Sektor za
financijske i opće poslove pripreme analizu na osnovu Zahtjeva za dodatak na plaću osoblju Službe
za reviziju i IKT, sa prijedlogom mogućeg rješenja.

3.

31. sjednica održana 03.04.2019. godine

SIP BiH je donijelo radni zaključak da glavni tajnik stupi u kontakt sa nadležnim institucijama i
provjeri da li se vodi registar članstava institucija u međunarodnim organizacijama, te da li postoji
registar.

IZVJEŠĆE IZRADIO

Goran Mišković
Glavni tajnik

