СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
sgrs.oglasi@slglasnik.org
sgrs.finansije@slglasnik.org
sgrs.online@slglasnik.org

Петак, 5. јун 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 54

www.slglasnik.org

1101
На основу члана 9. став 2. Уредбе са законском снагом
о Компензационом фонду Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 46/20) и члана 43. став 2.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
74. сједници, одржаној 4.6.2020. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА РАДИ САНИРАЊА ПОСЉЕДИЦА
ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА ЗА АПРИЛ
2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се корисници, услови, критеријуми и друга питања од значаја за додјелу средстава за
април 2020. године за пословне субјекте и предузетнике
који су дјелимично престали са радом или имали смањен
обим пословања због болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CоV-2.
Члан 2.
Циљ доношења ове уредбе је пружање подршке ради
очувања запослености код пословних субјеката и предузетника који имају финансијски губитак због болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем тексту:
вирус корона).
Члан 3.
Појмови коришћени у овој уредби имају сљедеће значење:
1) пословни субјекти су привредна друштва и друга
правна лица са сједиштем у Републици Српској и пословне
јединице привредних друштава која немају сједиште на територији Републике Српске,
2) предузетник је физичко лице које је, у складу са
прописима о регистрацији пословања самосталних предузетника, регистровано у виду основног и додатног занимања, као и лице које остварује приход по основу самосталног занимања, у складу са прописом којим се уређује
порез на доходак,
3) радник је физичко лице које је по основу уговора о
раду запослено код пословног субјекта или предузетника
и пријављено у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (у даљем тексту: Јединствени систем),
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4) средства за пружање директне подршке Компензационог фонда Републике Српске (у даљем тексту:
средства) су новчана средства која се додјељују за очување запослености и самозапослености код пословних
субјеката и предузетника који су дјелимично престали
са радом или су имали смањен обим пословања у априлу
2020. године.
Члан 4.
(1) Средства се могу одобрити пословним субјектима
и предузетницима који испуњавају услове прописане овом
уредбом.
(2) Пословни субјекти и предузетници право на средства остварују по основу дјелимичног престанка са радом
или смањеног обима пословања.
(3) Право на средства може се остварити искључиво по
једном основу из става 2. овог члана.
(4) Средства се одобравају по запосленом раднику
који због околности узрокованих пандемијом вируса корона није у априлу 2020. године обављао послове утврђене
уговором о раду или друге послове код пословног субјекта
и предузетника или ако није било одсуствовања са рада,
средства се одобравају за број радника који одговара проценту пада пословног прихода.
(5) Средства се одобравају и за предузетника регистрованог у виду основног занимања који нема запослених радника.
(6) Средства по раднику из става 4. овог члана одобравају се у износу који представља збир најниже плате у
Републици Српској за 2020. годину и пореза на доходак и
доприноса који се плаћају на ту плату.
Члан 5.
Средства се не одобравају сљедећим субјектима:
1) банкама, друштвима за осигурање и другим правним
лицима која су регистрована и обављају дјелатност пружања финансијских услуга из Подручја К – Финансијске
дјелатности и дјелатности осигурања у складу са Уредбом
о класификацији дјелатности Републике Српске,
2) пословним субјектима у којима су Република Српска,
односно јединица локалне самоуправе власници капитала
више од 50%, осим правних лица из Подручја Ц – Прерађивачка индустрија, Подручја И – Дјелатности пружања
смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство
и угоститељство и Подручја Р - у дијелу разреда дјелатности који се односи на рад скијалишта у складу са Уредбом
о класификацији дјелатности Републике Српске,
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3) пословним субјектима и предузетницима којима
је по основу одлука Републичког, односно градског или
општинског штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или ако су потпуно престали са радом,
а при чему право на исплату најниже плате и уплату доприноса за април 2020. године остварују у складу са Уредбом
са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање
економских посљедица насталих усљед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2,
4) пословним субјектима и предузетницима који су регистровани послије 29. фебруара 2020. године,
5) пословним субјектима и предузетницима за које се
не може утврдити испуњеност услова из ове уредбе.
Члан 6.
(1) За остваривање права на средства пословни субјекат
и предузетник дужни су да испуне сљедеће опште услове:
1) да имају регистровано сједиште или пословну јединицу на територији Републике Српске,
2) да, ако запошљавају мање од десет радника, нису
смањили број радника за више од 40% у периоду од 29. фебруара 2020. године до 30. априла 2020. године,
3) да, ако запошљавају више од девет радника, нису
смањили број радника за више од 10% у периоду од 29. фебруара 2020. године до 30. априла 2020. године.
(2) Код смањења броја радника из става 1. т. 2) и 3) овог
члана не узимају се у обзир радници којима је истекао уговор о раду на одређено вријеме, радници који су остварили
право на пензију и откази уговора о раду од стране радника.
Члан 7.
(1) Осим општих услова из члана 6. ове уредбе, за
остваривање права на средства пословни субјекат и предузетник дужни су испуњавати и један од сљедећих посебних
услова:
1) да су дјелимично престали са радом или
2) да имају смањен обим пословања.
(2) Дјелимични престанак са радом подразумијева престанак рада одређеног броја радника у једној или више
организационих јединица или дјелатности у априлу 2020.
године због забране обављања дјелатности или посљедица
дјеловања пандемије вируса корона.
(3) Смањен обим пословања подразумијева пад пословног прихода у априлу 2020. године у износу од најмање
20% у односу на просјечан мјесечни пословни приход у
периоду од јануара до априла 2019. године.
(4) За пословне субјекте и предузетнике који нису били
регистровани и пословали у априлу 2019. године пад пословног прихода из априла 2020. године пореди се са оствареним пословним приходом из фебруара 2020. године.
Члан 8.
(1) Поступак додјеле средстава спроводи надлежно министарство, с обзиром на област послова коју обавља.
(2) Надлежно министарство одређује се на основу дјелокруга послова министарстава и дјелатности пословног
субјекта и предузетника за коју је поднесена писана изјава
са захтјевом за средства (у даљем тексту: захтјев) и пријава за израду спискова за додјелу средстава за април 2020.
године (у даљем тексту: пријава), која се достављала електронским путем на интернет страници Регистар штета.
(3) Поступак додјеле средстава окончава се у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 9.
(1) Поступак додјеле средстава за пословне субјекте и
предузетнике који су дјелимично престали са радом или
имају смањен обим пословања, спроводи се на основу захтјева, који су Пореској управи Републике Српске (у даљем
тексту: Пореска управа) поднесени у складу са Уредбом са
законском снагом о пореским мјерама за ублажавање еко-
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номских посљедица насталих усљед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2.
(2) Пореска управа доставља захтјеве надлежном министарству.
(3) Осим података из захтјева, у поступку додјеле средстава користе се и подаци које су пословни субјекти и предузетници навели у пријави.
(4) Ако је пословни субјект и предузетник доставио
више захтјева и пријава, надлежно министарство о достављеним захтјевима одлучује у једном поступку и без доношења закључка о спајању управних ствари у један поступак.
(5) Надлежно министарство позива пословни субјекат
или предузетника да се, у року од осам дана од дана достављања позива, опредијели за један од основа по којем
захтијева средства у случајевима:
1) када се из података наведених у захтјеву и пријави
утврди да се не ради о дјелимичном престанку рада већ о
смањеном обиму пословања,
2) ако су у достављеним захтјевима и пријавама наведени различити основи за остваривање права на средства
(дјелимични престанак рада и смањен обим пословања).
(6) Ако се пословни субјекат или предузетник не опредијели у року из става 5. овог члана, надлежно министарство одбацује захтјев као неуредан.
Члан 10.
(1) Надлежно министарство испитује:
1) благовременост, што подразумијева провјеру да ли
је захтјев достављен у року који је прописан Уредбом са
законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2,
2) потпуност, што подразумијева провјеру да ли су уз
захтјев достављени сви подаци или документи који су тражени за одлучивање по захтјеву,
3) допуштеност, што подразумијева провјеру да ли је
захтјев поднијело лице које има право на средства према
овој уредби.
(2) Ако је захтјев непотпун, надлежно министарство
упућује позив пословном субјекту или предузетнику да у
року од осам дана од дана достављања позива допуни захтјев потребним подацима и документима.
(3) У случају да пословни субјекат или предузетник не
изврши допуну захтјева потребним подацима и документима у року из става 2. овог члана, као и ако је захтјев неблаговремен или недопуштен, поступак се окончава у складу
са правилима управног поступка.
Члан 11.
(1) Ако је захтјев благовремен, потпун и допуштен,
надлежно министарство провјерава испуњеност општих и
посебних услова из чл. 6. и 7. ове уредбе.
(2) Општи услов из члана 6. тачка 1) ове уредбе провјерава се на основу података из Регистра пословних субјеката.
(3) Пореска управа ће омогућити надлежним министарствима податке из Јединственог система о броју радника
код пословних субјеката и предузетника на дане 29. фебруар и 30. април 2020. године ради провјере општих услова из
члана 6. став 1. т. 2) и 3) ове уредбе.
(4) Испуњеност посебних услова из члана 7. ове уредбе
надлежно министарство провјера на основу:
1) увида у одлуке Републичког, односно градског или
општинског штаба за ванредне ситуације које се односе на
забрану обављања дјелатности,
2) увида у податке о приходима из 2019. године и 2020.
године који су наведени у пријави,
3) увида у друге податке, односно прибављање изјава и
других докумената од значаја за рјешавање по захтјеву који
се могу захтијевати од пословног субјекта и предузетника,
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4) података прибављених од инспекцијских и других
надлежних органа.
(5) Ако се у контролама од стране инспектора Пореске
управе, инспектора рада и тржишних инспектора утврди
да су у захтјеву, односно пријави наведени нетачни подаци, пословни субјекат или предузетник, осим кривичне и
материјалне одговорности, дужни су и да изврше поврат
додијељених средстава, у складу са спроведеним поступком.
Члан 12.
(1) Надлежно министарство утврђује број радника за
које пословни субјекат или предузетник остварује право на
средства на основу захтјева, пријаве, података прибављених од Пореске управе и других органа, као и испуњености
општих и посебних услова из чл. 6. и 7. ове уредбе.
(2) У случају да се утврди неусаглашеност између броја
радника који се у захтјеву, односно пријави наводе као запослени на дане 29. фебруар и 30. април 2020. године и података о пријављеним радницима у Јединственом систему,
као истинити прихватају се подаци из Јединственог система.
(3) Ако је у захтјеву, односно пријави наведен број радника из члана 4. став 4. ове уредбе, који је процентуално
у односу на укупан број радника већи него што је проценат пада пословног прихода, пословни субјекат или предузетник има право на средства за број радника који процентуално одговара паду пословног прихода.
(4) Када се у случају из става 3. овог члана, приликом
обрачуна, добије децимални број, врши се његово заокруживање на начин да ако је прва децимална цифра пет или
већа, заокружује се на већи број, а ако је мања, заокружује
се на мањи број.
(5) Изузетно од става 3. овог члана, евентуална неусаглашеност између наведеног броја радника из члана 4. став
4. ове уредбе и процента смањења пословног прихода не
разматра се код пословног субјекта и предузетника који
имају мање од десет запослених радника.
Члан 13.
Ако се утврди да пословни субјекат или предузетник
не испуњава неки од општих и посебних услова из чл. 6. и
7. ове уредбе, поступак се окончава у складу са правилима
управног поступка.
Члан 14.
(1) Ако су испуњени општи и посебни услови из чл. 6.
и 7. ове уредбе, надлежно министарство доноси рјешење о
одобравању средстава.
(2) У рјешењу из става 1. овог члана обавезно се наводи број радника за које пословни субјекат или предузетник
остварује право на средства и укупан износ средстава.
Члан 15.
Одобрена средства исплаћују се из средстава Компензационог фонда Републике Српске на број жиро рачуна пословног субјекта или предузетника.
Члан 16.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1414/20
4. јуна 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1102
На основу члана 150а. став 1. Закона о полицији и
унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) и члана 76.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/18), министар унутрашњих
послова, 5. јуна 2020. године, д о н о с и
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П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ
СЕЛЕКЦИЈЕ И ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА КАДЕТЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ У ЈЕДИНИЦИ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ
ОБУКУ - ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ

Члан 1.
У Правилнику о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску
обуку - Полицијској академији (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/20) у члану 6. ст. 1. и 2. мијењају
се и гласе:
“(1) Поступак селекције кандидата спроводе комисије
за селекцију, које именује министар из реда запослених у
Министарству, а то су:
1) Централна комисија за селекцију кандидата (у даљем
тексту: Централна комисија),
2) Комисија за спровођење практичног дијела тестирања (моторичке способности),
3) Комисија за спровођење теста опште информисаности,
4) Комисија за спровођење усменог дијела тестирања
(интервју).
(2) Министар може да именује више комисија за спровођење тестирања моторичких способности.”.
Члан 2.
У члану 10. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Комисију из става 1. овог члана рјешењем именује
министар из реда запослених у Министарству.”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: С/М-020-5/20
5. јуна 2020. године
Бањалука

Министар,
Мр Драган Лукач, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 198. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и на основу члана 53. став 1. Правилника о дигиталном геодетском плану (“Службени гласник Републике Српске”, број 43/04), директор Републичке
управе за геодетеске и имовинско-правне послове Бања
Лука д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ БАЗА ПОДАТАКА ДИГИТАЛНОГ
КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА У СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

1. Стављају се у службену употребу базе података дигиталног катастарског плана општине Србац за: катастарску општину Каоци, размјере 1:5000, катастарску општину
Пријебљези, размјере 1:2500, и катастарску општину Разбој Љевчански, размјере 1:2500.
2. Даном ступања на снагу базе података дигиталног катастарског плана за катастарске општине наведене у тачки
1. стављају се ван службене употребе катастарски планови
у аналогном облику.
3. Површине парцела преузимају се из катастарског
операта.
4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.04/951-696/20
20. маја 2020. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.
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Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. Закона
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ХАШАНИ,
ОПШТИНА КРУПА НА УНИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за катастарску општину Хашани, општина Крупа на Уни, укупне површине 12314015 м², основан у складу са Законом о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
катастарску општину Хашани, општина Крупа на Уни, ставља се ван снаге и престаје да важи пописни катастар за к.о.
Хашани, општина Крупа на Уни.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.08/951-130/19
27. маја 2020. годинe
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине
На основу члана 2.9 став (1) т. 2. и 7, а у вези с чланом 1.5,
чланом 5.3 став (1), чланом 5.4, чланом 5.6 став (2), чланом 5.7
став (1), чл 5.10 и 5.21, чланом 5.22 став (1), чланом 5.26 став (1),
чланом 5.27 став (1), чланом 5.29 и чланом 5.32 став (2), и Главе 14.
Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”,
бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16),
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, на 20. сједници, одржаној 6.5.2020. године, у т в р д и л а ј е

ПРAВИЛНИК
O СПРOВOЂEЊУ ИЗБOРA У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ
(ПРEЧИШЋEНИ ТEКСТ)
ДИО ПРВИ - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником утврђују се:
а) контрола, паковање, достава и предаја изборног материјала
од Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Централна изборна комисија БиХ) према општинској
изборној комисији, градској изборној комисији и Изборној комисији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
изборна комисија) - члан 5.4 став (3);
б) дужност предсједника бирачког одбора и улога чланова бирачких одбора, контрола, достава и предаја изборног материјала од
изборне комисије на бирачка мјеста, начин гласања и утврђивања
изборних резултата на бирачким мјестима, начин бројања гласачких листића и гласова на редовним бирачким мјестима, бирачким
мјестима за гласање у одсуству, бирачким мјестима у дипломатскоконзуларним представништвима Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: ДКПБиХ), гласача који гласају путем мобилних тимова и
путем поште, обрасци на бирачким мјестима и начин гласања бирача који гласају изван Босне и Херцеговине и начин примопредаје
изборног материјала између изборне комисије и Централне изборне комисије БиХ након дана одржаних избора - члан 1.5 став (3),
члан 3.17 став (3), члан 5.3 став (1), члан 5.4, члан 5.6 став (2), члан
5.7 став (1), члан 5.21, члан 5.22 став (1) и члан 5.24;
ц) начин паковања изборног материјала на редовним бирачким
мјестима у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
Федерација БиХ) и Републици Српској, на бирачким мјестима за
гласање у одсуству, на бирачким мјестима овлашћеним за гласање
непотврђеним-ковертираним гласачким листићима и мобилним
тимовима - члан 5.26 став (1) и
д) начин и рокови за објаву прелиминарних, незваничних и некомплетних резултата избора (у даљњем тексту: непотпуни прели-
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минарни изборни резултати), након утврђивања резултата гласања
на бирачком мјесту, начин и рокови бројања гласачких листића од
стране изборне комисије с циљем обједињавања утврђених изборних резултата, обрада и контрола утврђених изборних резултата од
стране изборне комисије и Централне изборне комисије БиХ, начин и рокови за објаву изборних резултата и стављање на увид јавности табеларног приказа изборних резултата, начин и рокови за
потврђивање изборних резултата и објава расподијељених мандата
по политичким субјектима и кандидатима унутар тих политичких
субјеката - члан 5.27 став (1), члан 5.29 и члан 5.32 став (2).
Члан 2.
(Појмови)
Поједини изрази коришћени у овом правилнику значе:
1) “Водич за гласање путем поште” подразумијева писану инструкцију за бираче о начину гласања путем поште;
2) “ЈИИС апликација” подразумијева рачунарски софтвер за
унос и обраду изборних резултата по бирачким мјестима, изборним јединицама и укупних изборних резултата политичких субјеката;
3) “У-фолија” је провидна пластична фолија у коју се пакује
изборни материјал;
4) “Мобилни тим” је бирачки одбор који омогућава гласање
бирачима који су везани за домове и установе;
5) “Систем већинског гласа” је изборни систем према којем
мандат добија кандидат који освоји највише гласова;
6) “Отворена листа” је појам који се у сврху овог правилника
користи на обрасцима приликом бројања гласова датих кандидатима унутар политичког субјекта - лични гласови у изборном систему пропорцијалне заступљености.
ДИО ДРУГИ - СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИХ ИЗБОРА
ГЛАВА I - ПРИМОПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 3.
(Изборни материјал)
(1) Централна изборна комисија БиХ обезбјеђује свим формираним бирачким мјестима, осим за бирачка мјеста из ове главе,
Одјељак Ц, изборни материјал који се састоји од:
а) осјетљивог изборног материјала:
1) гласачки листићи,
2) обрасци из члана 91. овог правилника и
3) изводи из коначног Централног бирачког списка по бирачким мјестима (за бираче који гласају на редовном бирачком мјесту,
бираче који имају статус расељеног лица, бираче који имају право
гласати непотврђеним гласачким листићима и бираче с посебним
потребама) и
б) осталог изборног материјала:
1) кандидатске листе и
2) дио потрошног бирачког материјала (постери, гласачке кабине и др.).
(2) Централна изборна комисија БиХ одговорна је за дистрибуцију и безбједност изборног материјала из става (1) овог члана
до изборне комисије.
(3) Изборна комисија, од момента преузимања изборног материјала од Централне изборне комисије БиХ, одговорна је за доставу и расподјелу изборног материјала по бирачким одборима на
подручју основне изборне јединице и за његову безбједност до момента предаје бирачким одборима. Изборна комисија, од момента
преузимања цјелокупног изборног материјала од бирачких одбора,
одговорна је за безбједност изборног материјала до његовог уручења Централној изборној комисији БиХ.
(4) За примопредају изборног материјала из става (3) овог
члана од и према Централној изборној комисији БиХ одговоран
је предсједник изборне комисије или члан изборне комисије кога
овласти предсједник.
(5) Гласачки листићи из става (1) тачка а) алинеја 1. овог члана
су:
а) гласачки листићи за редовно бирачко мјесто,
б) гласачки листићи са посебном заштитом за гласање у ДКПима и
ц) гласачки листићи са посебном заштитом за гласање путем
поште.
(6) Гласачки листићи са посебном заштитом за гласање у ДКПима имају отисак штамбиља са називом одговарајућег ДКПБиХ, а
гласачки листићи са посебном заштитом за гласање путем поште
имају ознаку “POŠTA/ПОШТА”.
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Члан 4.
(Достава изборног материјала - члан 5.3
Изборног закона БиХ)
Централна изборна комисија БиХ изборној комисији доставља
изборни материјал из члана 3. став (1) тачка а) алинеје 1) и 2) и
тачке б) алинеје 1) овог правилника, најкасније три дана прије дана
одржавања избора, а из тачке а) алинеја 3) и остали изборни материјал из тачке б) алинеја 2) овог правилника, најкасније 20 дана
прије дана одржавања избора.
Члан 5.
(Обрасци ПО-1 и ПО-2 - члан 5.4 став (2)
Изборног закона БиХ)
(1) Надлежна изборна комисија дужна је током преузимања
изборног материјала од Централне изборне комисије БиХ провјерити укупан број примљених кутија гласачких листића и осталог
изборног материјала и потврдити пријем у одговарајуће примопредајне обрасце изборног материјала - Образац ПО-1 и Образац ПО2).
(2) Потписану копију образаца из става (1) овог члана изборна
комисија задржава за своје потребе, а остале копије задржава Централна изборна комисија БиХ.
(3) Уколико изборна комисија, након пријема изборног материјала из става (1) овог члана, уочи одређене недостатке у погледу
количине и врсте примљеног изборног материјала, дужна је одмах,
а најкасније у року од 12 часова од пријема изборног материјала,
писмено извијестити Централну изборну комисију БиХ како би се
отклонили уочени, али оправдани недостаци.
Члан 6.
(Паковање и примопредаја гласачких листића - члан 5.4 ст. (1) и
(3) Изборног закона БиХ)
(1) Гласачки листићи достављају се изборној комисији запаковани у одговарајући број палета у зависности од укупног броја
кутија гласачких листића који се испоручују датој основној изборној јединици.
(2) Гласачки листићи за бирачка мјеста на територији
дате основне изборне јединице запаковани су у кутије. Свако бирачко мјесто добија једну или више кутија с гласачким
листићима одговарајућег типа у зависности од типа бирачког
мјеста (редовно бирачко мјесто или бирачко мјесто за гласање
у одсуству).
(3) Свака палета с гласачким листићима означава се сљедећим
подацима:
а) јединственом ознаком, односно серијским бројем палете;
б) називом основне изборне јединице;
ц) бројем кутија које се налазе на палети;
д) бројевима бирачких мјеста на које се кутије с те палете односе и
е) подацима о укупном броју и типу гласачких листића који се
налазе на палети.
(4) Свака кутија с гласачким листићима означава се сљедећим
подацима:
а) бројем бирачког мјеста;
б) називом основне изборне јединице;
ц) ознаком типа гласачких листића који су запаковани у кутију;
д) подацима о укупном броју гласачких листића запакованих
у кутију и
е) подацима о редном броју кутије и укупном броју кутија за
дато бирачко мјесто.
(5) Централна изборна комисија БиХ посебном одлуком одредиће лица која ће вршити надзор над израдом папира за гласачке
листиће са воденим жигом и његовим паковањем на палете.
(6) Централна изборна комисија БиХ током штампања и паковања гласачких листића у штампарији посебном одлуком именоваће комисију из реда запослених Секретаријата Централне изборне комисије БиХ за стални надзор и контролу штампања и паковања гласачких листића, што подразумијева и контролна бројања,
методом случајног узорка, гласачких листића прије паковања у
пластичне фолије. Овом одлуком Централна изборна комисија
БиХ одредиће и једног члана Централне изборне комисије БиХ за
координацију рада ове комисије.
(7) Лица из става (5), односно комисија из става (6) овог члана дужна је редовно достављати информацију у писаном облику о
току реализације одређених активности, те по завршетку подноси
писани извјештај о извршеном надзору и контроли израде папира за гласачке листиће, односно штампању и паковању гласачких
листића.
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Члан 7.
(Редовно бирачко мјесто - члан 5.4 ст. (1) и (3)
Изборног закона БиХ)
(1) Редовно бирачко мјесто добија број гласачких листића према броју бирача на изводу из Централног бирачког списка за одређено бирачко мјесто, који се заокружује на сљедећих 10.
(2) Пакети с гласачким листићима за редовно бирачко мјесто садрже одговарајући број паковања (пластичних врећица) од
100 гласачких листића истог типа. Ако је број гласачких листића
за одређено редовно бирачко мјесто мањи од 100 или ако укупан
број листића није дјељив са 100, остатак гласачких листића биће
смјештен у посебно паковање, ако та разлика буде већа од 50. Ако
та разлика буде износила 50 или мање гласачких листића, листићи
ће бити смјештени у исто паковање са 100 листића.
(3) Свако паковање означава се подацима о типу гласачких
листића, бројем редовног бирачког мјеста и укупним бројем гласачких листића који се налазе у паковању, уз нумерацију броја
паковања за сваки ниво на начин који одреди Централна изборна
комисија БиХ.
Члан 8.
(Бирачко мјесто за гласање непотврђеним-ковертираним
гласачким листићима)
(1) Централна изборна комисија БиХ за бирачка мјеста одређена за гласање непотврђеним-ковертираним гласачким листићима
пакује гласачке листиће у коверте за гласање непотврђеним-ковертираним гласачким листићима са заштитном ковертом.
(2) Коверте из става (1) овог члана пакују се у картонске кутије
на којим се налазе број бирачког мјеста, број коверата и потпис
овлашћеног лица Централне изборне комисије БиХ.
(3) Укупан број комплета с гласачким листићима из става (1)
овог члана износи 10% од броја бирача са списка бирача који имају
право гласати непотврђеним-ковертираним гласачким листићима,
увећан за број бирача који су гласали непотврђеним-ковертираним
гласачким листићима на задњим спроведеним изборима заокружен
на првих 10.
Члан 9.
(Бирачко мјесто за гласање у одсуству)
(1) Гласачки листићи за гласање у одсуству су запаковани у
коверте у којима се налази одговарајућа комбинација гласачких листића по основним изборним јединицама за које су бирачи уписани
у извод из Централног бирачког списка за бираче који имају статус
расељеног лица. Једна комбинација гласачких листића за гласање у
одсуству подразумијева по један гласачки листић за сваки изборни
ниво.
(2) Укупан број различитих комбинација гласачких листића
посебно се утврђује за сваке изборе и зависи од врсте избора који
се спроводе.
(3) Број различитих комбинација гласачких листића које добија једна основна изборна јединица одређен је бројем бирача који
су уписани у извод из Централног бирачког списка за бираче који
имају статус расељеног лица.
(4) Шифра одређене комбинације гласачких листића и називи основних изборних јединица на које се комбинација односи
одштампани су на свакој коверти с комбинацијом гласачких листића за гласање у одсуству.
(5) Бирачко мјесто за гласање у одсуству добија одговарајући
број коверти с комбинацијама гласачких листића према броју бирача у изводу из Централног бирачког списка за бираче који имају
статус расељеног лица. Овом броју додаје се резервни број сваке
комбинације у износу 10% од укупног броја бирача на изводу из
Централног бирачког списка за бираче који имају статус расељеног
лица, заокружен на сљедећих пет.
(6) Коверте с комбинацијама гласачких листића за гласање у
одсуству пакују се у кутије, с тим да су различите комбинације
унутар сваке кутије посебно одијељене. На свакој кутији за бирачка мјеста за гласање у одсуству, осим података које садрже и
кутије с гласачким листићима за редовна бирачка мјеста, укључује
се податак: листа комбинација с гласачким листићима која се налази у кутији с назначеним бројем коверти за сваку комбинацију.
Члан 10.
(Мобилни тим)
(1) Гласачки листићи за мобилни тим пакују се у заштитне коверте на којима је уписан број комбинације.
(2) Коверте из става (1) овог члана и заштитне - персонализиране коверте пакују се у картонску кутију на којој се налазе број
мобилног тима, број коверата и потпис овлашћеног лица Централне изборне комисије БиХ.
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(3) Укупан број комплета с гласачким листићима из става (1)
овог члана једнак је броју бирача на изводу из Централног бирачког списка за мобилни тим:
а) заокружен на првих 10 уколико су бирачи који гласају путем
мобилног тима из те основне изборне јединице и
б) увећан за један уколико је број бирача до пет, за два уколико
је број бирача до десет и за три уколико је број бирача већи од
десет за бираче који гласају путем мобилног тима, а нису из те
основне изборне јединице.
Члан 11.
(Записник о раду бирачког одбора - члан 5.7 став (1) Изборног
закона БиХ)
(1) За свако бирачко мјесто бирачки одбор дужан је да води
Записник о раду бирачког одбора ЗАРБО (у даљем тексту: Записник о раду бирачког одбора), који је саставни дио овог правилника. Записник о раду бирачког одбора сачињен је тако да свака
страница има своју копију на којој се пресликавају подаци уписани
на страници. За бирачке одборе у Брчко Дистрикту БиХ сачињен је
Записник о раду бирачког одбора, који има двије оригиналне странице и које имају своје копије.
(2) У Записник о раду бирачког одбора уписују се подаци
наведени у члану 5.7 став (1) т. 1. до 4. Изборног закона БиХ, те
примједбе и мишљења члана бирачког одбора, бирача или акредитованог посматрача везано за процес гласања на начин прописан
чланом 5.7 став (2) Изборног закона БиХ.
(3) У случају да је члану бирачког одбора, бирачу или акредитованом посматрачу онемогућен упис примједбе или мишљења у
Записник о раду бирачког одбора из става (2) овог члана, своје примједбе или мишљења могу доставити директно изборној комисији.
(4) Записник о раду бирачког одбора доставља се Централној
изборној комисији БиХ у складу са чланом 62. став (9) овог правилника, а изборној комисији у складу са чланом 43. став (1) овог
правилника.
Члан 12.
(Предаја изборног материјала изборној комисији - члан 5.26
Изборног закона БиХ)
(1) Након затварања бирачких мјеста и окончања процеса
бројања и свих активности на бирачком мјесту, бирачки одбор доставља изборној комисији спакован изборни материјал на начин
прописан чл. 54. до 58. овог правилника.
(2) Изборна комисија при преузимању изборног материјала од
бирачког одбора провјерава да ли је изборни материјал спакован
на прописан начин и потврђује пријем у примопредајном обрасцу
изборног материјала БО-ИК. Уколико уочи одређене недостатке,
враћа изборни материјал бирачком одбору да отклони уочене недостатке. Изборна комисија припрема примљени изборни материјал
с бирачких мјеста за предају Централној изборној комисији БиХ.
Члан 13.
(Предаја изборног материјала Централној изборној комисији БиХ
- члан 5.27 Изборног закона БиХ)
(1) Централна изборна комисија БиХ приликом преузимања
изборног материјала од изборне комисије провјерава да ли је
изборни материјал спакован у складу с чл. 54. до 58. овог правилника потврђује пријем у одговарајуће примопредајне обрасце
изборног материјала, како слиједи:
а) примопредајни образац бирачког материјала ПО-3 - изборни
материјал с бирачких мјеста за гласање у одсуству и непотврђеним
гласачким листићима;
б) примопредајни образац бирачког материјала ПО-4 - документација за Централну изборну комисију БиХ и
ц) примопредајни образац бирачког материјала ПО-5 - изборни материјал с редовних бирачких мјеста.
(2) У случају да основна изборна јединица има већи број бирачких мјеста од броја рубрика наведених у примопредајном обрасцу, употребиће већи број претходно припремљених примопредајних образаца, уз назнаку на сваком обрасцу о називу и шифри
основне изборне јединице за коју се образац попуњава.
(3) Потписану копију образаца из става (1) овог члана изборна
комисија задржава за своје потребе, а остале копије задржава Централна изборна комисија БиХ.
Члан 14.
(Гласачка кутија)
(1) Изборна комисија дужна је гласачке кутије прописно
ускладиштити, евидентирати њихово бројно стање и евентуална
оштећења и недостатке те чувати за потребе наредних избора као
стално материјално средство.

54

5.6.2020.

(2) Евиденцију бројног стања гласачких кутија из става (1)
овог члана изборна комисија доставља Централној изборној комисији БиХ уз редовни извјештај о раду.
Члан 15.
(Дужност предсједника бирачког одбора и улога чланова бирачког
одбора у процесу гласања)
(1) Предсједник управља радом бирачког одбора и заједно с
члановима бирачког одбора одговоран је за законитост рада на
бирачком мјесту; одржава интегритет процеса гласања, односно
бројања и одржава мир и ред на бирачком мјесту и његовој околини; попуњава све потребне обрасце; осигурава да на бирачком мјесту не буде оружја или опасних предмета; помаже бирачима којима
треба додатно објашњење о процесу гласања; рјешава сва питања
која се односе на идентификацију и право гласа бирача и евидентира у Записник вријеме и околности свих изнимних догађаја на
бирачком мјесту, на начин да на сваки приговор уписан у Записник
напише да ли је приговор оправдан или неоправдан те шта је предузето уколико је приговор оправдан и одређује дужности сваком
члану бирачког одбора. Предсједник бирачког одбора за бираче
чије име није уписано на бирачком списку на том бирачком мјесту
обавезан је да изврши провјеру са надлежном изборном комисијом
на којем бирачком мјесту тај бирач гласа.
(2) Члан бирачког одбора задужен за контролу реда обезбјеђује
контролу кретања бирача на бирачком мјесту.
(3) Члан бирачког одбора задужен за идентификацију провјерава идентитет бирача; проналази бирачево име у изводу из Централног бирачког списка; упозорава бирача да се мора потписати
идентично као на идентификационом документу и обезбјеђује да
се бирач потпише поред свог имена у изводу из Централног бирачког списка након чега наглас изговара име и презиме бирача
на начин да сва лица која су се затекла на бирачком мјесту то
јасно чују.
(4) Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких
листића издаје гласачке листиће бирачу; објашњава бирачу како
треба исправно да испуни гласачке листиће и упућује бирача према слободном простору на којем му се омогућава тајност гласања
(у даљњем тексту: гласачка кабина). Ако бирач оштети гласачки
листић, поступа се у складу са чланом 5.20 Закона, а под оштећеним гласачким листићем подразумијева се неупотребљив гласачки листић: физички оштећен или погрешно попуњен гласачки
листић.
(5) Члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије
упућује бирача да убаци све преузете гласачке листиће, један по
један у гласачку кутију и напусти бирачко мјесто; обезбјеђује да
ниједан бирач не напусти бирачко мјесто док у гласачку кутију не
убаци гласачке листиће и осигурава да се само гласачки листићи
убацују у гласачку кутију.
(6) Ако се бирачки одбор састоји од предсједника и два члана,
члан бирачког одбора задужен за контролу реда истовремено ће
обављати и контролу гласачке кутије, док ће члан бирачког одбора задужен за идентификацију истовремено обављати и издавање
гласачких листића.
(7) Чланови бирачког одбора индивидуално одговарају за
учињене неправилности у оквиру задужења које добију од предсједника бирачког одбора у складу са Изборним законом БиХ и
подзаконским актима Централне изборне комисије БиХ.
(8) Предсједник бирачког одбора одговоран је и за учињене
неправилности члана бирачког одбора, уколико није евидентирао
уочене неправилности и одмах извијестио надлежну изборну комисију.
(9) Предсједник и чланови бирачког одбора одговорни су за
осигурање и правилности, тајности гласања, правилно бројање,
евидентирање гласачких листића и исправно паковање изборног
материјала на бирачком мјесту.
(10) Предсједник и чланови бирачког одбора морају бити
присутни током цијелог процеса гласања, укључујући и процес
бројања гласачких листића сходно одредби члана 5.5 Изборног
закона БиХ, осим у случају када је потребно обавити гласање на
другом бирачком мјесту за које су уписани у извод из Централног бирачког списка или због здравствених и других оправданих
разлога нису у могућности да наставе даље да обављају своје дужности.
(11) Предсједник бирачког одбора обавезан је да обавијести изборну комисију о потреби његовог одсуства или одсуства
чланова бирачког одбора са бирачког мјеста како би изборна комисија могла ангажовати њихове замјенике да дођу на бирачко
мјесто и преузму њихове функције. Предсједник бирачког одбора
обавезан је да све промјене особља на бирачком мјесту евидентира у дио З3 Записника о раду бирачког одбора “Евиденција о
присуству”.
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Члан 16.
(Дан уочи избора на редовном бирачком мјесту - члан 5.3 став (1)
Изборног закона БиХ)
(1) Изборна комисија доноси план предаје изборног материјала бирачком одбору.
(2) Према плану из става (1) овог члана изборна комисија ће
дан прије, а најкасније 12 часова прије отварања бирачких мјеста,
доставити бирачком одбору изборни материјал на бирачко мјесто:
а) извод из Централног бирачког списка за одређено бирачко
мјесто;
б) одговарајући број гласачких листића;
ц) одговарајући број гласачких кутија;
д) комплет образаца за бирачко мјесто;
е) кандидатске листе, односно постере с изгледом гласачких
листића на којима се гласа у тој изборној јединици;
ф) постере с упутствима о начину гласања и информативним
садржајима за бираче;
г) Записник из члана 11. став (1) овог правилника и
х) потрошни материјал према спецификацији из Записника неопходан за процес гласања и бројања гласачких листића.
(3) Бирачки одбор провјерава да ли је изборни материјал који
је примио од изборне комисије комплетан и у исправном стању
и потписује у Записник, као и начин складиштења оригинално
преузетог изборног материјала од момента преузимања до момента почека рада бирачког одбора. Уколико бирачки одбор утврди
да изборни материјал није комплетан, одмах о томе обавјештава
изборну комисију која је обавезна да у контакту с Централном изборном комисијом БиХ отклони све недостатке у најкраћем року.
(4) Након примљеног изборног материјала предсједник и чланови бирачког одбора провјеравају простор који је предвиђен за
бирачко мјесто и отклањају евентуалне недостатке ако утичу на
законитост рада бирачког одбора. Запажање о стању бирачког мјеста уписује се у Записник. Предсједник и чланови бирачког одбора
одговорни су за безбједност бирачког материјала на бирачком мјесту од тренутка пријема материјала па до завршетка свих својих
дужности након затварања бирачког мјеста, окончања процеса
бројања и уручења гласачког материјала.
(5) Бирачки одбор уклања с бирачког мјеста све ознаке и
обиљежја која упућују на политичке странке, вјерске симболе, као
и остале ознаке које могу имати дискриминацијско значење. Бирачки одбор поставља на видном мјесту ознаку бирачког мјеста,
улаза и излаза, смјера локације бирачког мјеста, забране уношења
и показивања оружја и опасних предмета, забране пушења, забране употребе фото-апарата, камере, мобитела или других средстава
којима се може снимити или испоручити звучни, видео или текстуални садржај на бирачком мјесту од момента преузимања гласачког листића па до напуштања бирачког мјеста и излаже кандидатске листе.
(6) Предсједник и чланови бирачког одбора уређују бирачко
мјесто тако да се омогући несметано кретање бирача на бирачком
мјесту.
Члан 17.
(Прије отварања бирачког мјеста - члан 5.8
Изборног закона БиХ)
(1) Сви чланови бирачког одбора морају доћи на бирачко мјесто најмање сат времена прије почетка отварања бирачког мјеста.
У том временском периоду само чланови бирачког одбора и акредитовани посматрачи могу да буду присутни на бирачком мјесту.
(2) Бирачки одбор одређује мјесто за сваку гласачку кабину, водећи рачуна да нико унутар или ван бирачког мјеста не може видјети бирача док гласа. Отвор гласачке кабине треба да буде окренут
према зиду. Изузетно, ако није могуће гласачку кабину поставити
поред зида, може да се постави поред прозора, тако да се прозор
покрије и да се онемогући поглед извана у гласачку кабину.
(3) Прије почетка гласања предсједник, односно чланови бирачког одбора:
а) исписују све неопходне податке на коверте, односно пакете;
б) предсједник уписује у Образац за бројно стање број бирача
који су уписани у извод из Централног бирачког списка;
ц) ручно броје примљене гласачке листиће за сваки изборни
ниво и предсједник у Образац за бројно стање уписује укупан број
примљених гласачких листића;
д) показују празну гласачку кутију, након чега на њу стављају
пластичне печате;
е) предсједник у Образац за бројно стање уписује серијске
бројеве печата гласачке кутије;
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ф) постављају запечаћену гласачку кутију на мјесто гдје је сви
присутни могу да виде;
г) предсједник уписује у Записник вријеме отварања бирачког
мјеста;
х) предсједник провјерава посматрачев идентификациони документ с фотографијом, који задржава до момента када посматрач
напушта бирачко мјесто, утврђује да ли се име посматрача налази
на акредитацији и у Записник уписује име посматрача, назив субјекта који га је акредитирао, број његове акредитације, вријеме
када је посматрач стигао и вријеме када је посматрач напустио бирачко мјесто и
и) предсједник упућује посматраче на мјесто гдје могу сјести
и посматрати изборне активности, те их упозорава да се не могу
мијешати у изборни процес нити гледати у гласачку кабину, али да
могу постављати питања у вези с изборним процесом и стављати
мишљења или примједбе на изборни процес у Записник о раду или
предати исте у писаној форми, уз обавезан потпис.
Члан 18.
(Поступање бирачког одбора у случају неисправности у
паковањима гласачких листића)
(1) У случају да бирачки одбор, приликом спровођења процедуре прописане чланом 17. став (3) тачка ц) овог правилника,
утврди неправилности:
а) у паковањима гласачких листића нађу материјал који није
гласачки листић, или гласачке листиће на којима нема одштампаних кандидата, или гласачки листић не садржи кандидатске листе
за изборну јединицу, или гласачке листиће које није прописала Централна изборна комисија БиХ, обавезан је да их одвоји и
утврди њихов број, као и да утврди број гласачких листића који
су исправни,
б) у пакетима гласачких листића приме мањи број гласачких
листића од предвиђеног броја, а утицао би на процес гласања због
недостатка гласачких листића, одмах по сазнању о неправилностима из т. а) и б) овог става, обавјештава изборну комисију.
(2) Изборна комисија по обавјештењу бирачког одбора из става (1) овог члана обавезна је отићи на бирачко мјесто и утврђену
неправилност записати у Записник о раду бирачког одбора у дио
“Прије отварања бирачког мјеста”, те доставити писани извјештај
о утврђеној неправилности Централној изборној комисији БиХ.
(3) Уколико наведене неправилности утичу на рад бирачког одбора у смислу недостатка гласачких листића за њихов рад,
изборна комисија од бирачких одбора, са ближих бирачких мјеста
узима максимално по 100 гласачких листића, те их доставља бирачком одбору којем недостају гласачки листићи.
(4) Поступак прописан у ставу (3) овог члана изборна комисија обавља записнички, а бирачки одбор исте те чињенице уписује
у Образац бројног стања у дио 3 “Број накнадно задужених гласачких листића”, гдје бирачки одбор којем су изузети гласачки листићи уписује број изузетних гласачких листића, а бирачки одбор
којем су дати гласачки листићи уписује број преузетих гласачких
листића.
Члан 19.
(Идентификација, издавање гласачких листића и гласање - члан
5.13 Изборног закона БиХ)
(1) Приликом уласка на бирачко мјесто ради идентификације и
гласања сваки бирач мора предочити један од важећих личних докумената, у складу с чланом 5.12 Изборног закона БиХ. Након што
бирач докаже свој идентитет члану бирачког одбора и његово име
буде пронађено у изводу из Централног бирачког списка, бирач се
потписује идентично као на идентификационом документу поред
свог имена у изводу из Централног бирачког списка.
(2) Када бирач буде идентификован и потпише се у извод из
Централног бирачког списка, члан бирачког одбора издаје му гласачке листиће или комплете гласачких листића и одмах га упућује
према једној од слободних гласачких кабина како би попунио гласачке листиће. У гласачкој кабини у исто вријеме смије да се налази само једно лице, осим ако се ради о бирачима из члана 21. овог
правилника.
(3) Испуњавање гласачког листића на бирачком мјесту је тајно,
гласање је лично. Предсједник и чланови бирачког одбора дужни
су да осигурају тајност гласања и онемогуће да неко лице гласа
умјесто другог лица под његовим именом или да поново гласа.
(4) Након попуњавања гласачких листића бирач их пресавија
тако да се заштити тајност гласа и један по један гласачки листић
убацује у гласачку кутију. Члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије води рачуна да сви гласачки листићи буду
убачени у гласачку кутију.
(5) У случају да бирач не убаци све гласачке листиће који су
му издати на бирачком мјесту, члан бирачког одбора задужен за
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контролу гласачке кутије упозориће га да је обавезан да то уради. Ако се бирач оглуши на ово упозорење, предсједник бирачког
одбора ће у Записник о раду бирачког одбора да евидентира овај
случај, записујући и податке с идентификационог документа бирача.
(6) У случају да бирач покуша у гласачку кутију убацити гласачки листић који се по боји или на други начин разликује од
оригиналних гласачких листића који се издају на бирачким мјестима, члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије
обавијестиће о томе предсједника бирачког одбора, који ће прекинути процес гласања и уз интервенцију полиције тај гласачки
листић одузети бирачу. Предсједник бирачког одбора у Записник
о раду бирачког одбора евидентираће овај случај, записујући и
податке с идентификационог документа бирача. О наведеним
случајевима предсједник бирачког одбора одмах обавјештава
изборну комисију.
(7) Предсједник и чланови бирачког одбора, ако им се имена
налазе на изводу из Централног бирачког списка за то бирачко мјесто, гласају непосредно послије отварања бирачког мјеста.
(8) Извод из Централног бирачког списка за бираче у Брчко
Дистрикту БиХ састављен је из два дијела, и то тако да је:
а) дио А са уписаним именима бирача који гласају за све нивое
власти у БиХ (осим за ниво кантоналне скупштине) за које бирачи
гласају у Федерацији БиХ;
б) дио Б са уписаним именима бирача који гласају за све нивое
власти у БиХ за које бирачи гласају у Републици Српској.
(9) Члан бирачког одбора бирачу из става (4) овог члана издаје
комбинацију гласачких листића у зависности од тога да ли се бирачево име налази уписано у дијелу А или Б извода из Централног
бирачког списка.
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Члан 22.
(Бирачка мјеста за гласање у одсуству)
(1) На бирачким мјестима за гласање у одсуству примјењују
се процедуре гласања утврђене за редовна бирачка мјеста. Бирачу
који гласа на бирачком мјесту за гласање у одсуству издају се коверте које садрже гласачке листиће који се издају у основној изборној јединици за коју бирач гласа.
(2) Бирачки одбор, прије отварања бирачког мјеста за гласање
у одсуству, обавља исте радње као и бирачки одбор на редовним
бирачким мјестима, како је утврђено чланом 17. овог правилника, осим што на тим бирачким мјестима ручно броје коверте које
садрже гласачке листиће по основним изборним јединицама за које
бирачи гласају. Добијене бројеве пребројаних коверти предсједник
уноси у Образац за бројно стање.

Члан 20.
(Издавање непотврђеног-ковертираног гласачког листића - члан
5.18 Изборног закона БиХ)
(1) Бирачу који је први пут уписан у Централни бирачки списак од дана закључења Централног бирачког списка до дана избора, а који бирачком одбору преда потврду издату од центра за бирачки списак којом потврђује да се његово име не налази уписано
ни на једном изводу из Централног бирачког списка, бирачки одбор ће омогућити гласање непотврђеним-ковертираним гласачким
листићима.
(2) Бирачу са пребивалиштем у Брчко Дистрикту БиХ чије се
име не налази на изводу из Централног бирачког списка омогућиће
се да гласа непотврђеним-ковертираним гласачким листићима уколико бирач приложи потврду из става (1) овог члана и увјерење о
ентитетском држављанству.
(3) Бирачки одбор ће бирачу који се налази на списку који је
доставила Централна изборна комисија БиХ о држављанима БиХ
који су уписани у извод из Централног бирачког списка за гласање
изван земље, а вратио се у Босну и Херцеговину, омогућити да гласа непотврђеним-ковертираним гласачким листићима.

Члан 23.
(Гласање непотврђеним-ковертираним гласачким листићима члан 3.16 став (6) и члан 3.17 Изборног закона БиХ)
(1) По једно бирачко мјесто у свакој основној изборној јединици биће одређено за издавање непотврђених-ковертираних гласачких листића.
(2) Након што члан бирачког одбора задужен за идентификацију идентификује бирача из члана 20. овог правилника и упише
потребне податке у извод из Централног бирачког списка за бираче
који гласају непотврђеним гласачким листићима, бирач се потписује у предвиђено поље за потпис у овом изводу.
(3) Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића на основу идентификационог документа бирача испуњава
неопходне податке на предњој страници коверте с непотврђенимковертираним гласачким листићима, на основу којих се може провјерити бирачко право.
(4) На предњу страницу коверте за непотврђене-ковертиране
гласачке листиће уписују се сљедећи подаци:
а) број бирачког мјеста;
б) презиме и име бирача;
ц) јединствени матични број бирача;
д) датум рођења и
е) подаци о називу и броју предоченог идентификационог документа и назив органа који је издао овај документ.
(5) Образац изгледа коверте саставни је дио овог правилника.
(6) Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића задржава идентификациони документ бирача до момента
када бирач врати непотврђене-ковертиране гласачке листиће запаковане у заштитној бијелој коверти, а документацију из члана 20.
овог правилника прилаже уз извод из Централног бирачког списка.
Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића ставља сигурносну бијелу коверту у коверту с подацима о бирачу који
гласа непотврђеним-ковертираним гласачким листићима. Коверта
се печати и бирач је убацује у гласачку кутију.

Члан 21.
(Помоћ другог лица - члан 5.19 Изборног закона БиХ)
(1) Члан бирачког одбора у дио предвиђен за потпис уписује
“XX”, број идентификационог документа бирача који гласа, а
слијеп је, неписмен или физички неспособан и бирача који му помаже, поред његовог потписа.
(2) Физички неспособни бирачи су и они бирачи који дођу
до бирачког мјеста, али због физичких препрека и неприлагодбе
простора њиховој инвалидности, не могу ући. Друго лице које тај
бирач изабере доноси важећи идентификациони документ физички неспособног бирача на бирачко мјесто и изјављује да бирач
не може ући на бирачко мјесто. Члан бирачког одбора задужен
за идентификацију провјерава да ли је име физички неспособног
бирача уписано у извод из Централног бирачког списка. Ако је
име тог бирача уписано у извод из Централног бирачког списка,
члан бирачког одбора одлази према физички неспособном бирачу,
након што обавијести предсједника, са Записником о раду бирачког одбора ЗАРБО, у којем је и Образац З6, гласачким листићима,
оловком и ковертом. Члан бирачког одбора уписује име и личне
податке физички неспособног бирача с бројем идентификационог
документа. Физички неспособни бирач потписује се поред тих
података и попуњава гласачке листиће које ставља у предвиђену
коверту. Лице које је физички неспособни бирач изабрао односи
коверту с гласачким листићима до гласачке кутије, отвара је и ставља гласачке листиће у њу. Члан бирачког одбора у дио предвиђен
за потпис, поред имена физички неспособног бирача, уписује број
идентификационог документа тог бирача. Лице које помаже физички неспособном бирачу уписује своје име штампаним словима
покрај имена физички неспособног бирача у извод из Централног
бирачког списка и потписује се.

Члан 24.
(Гласање бирача с посебним потребама - члан 5.21 став (2)
Изборног закона БиХ)
(1) У сврху гласања бирача везаних за домове, хоспитализираних лица или бирача који ће гласати у затворима и притворским
јединицама, изборне комисије ће у року до десет дана прије дана
одржавања избора, узимајући у обзир територијалну распоређеност и број институција, организовати мобилне тимове који ће
посјетити бираче из ове категорије у њиховим домовима или институцијама. Мобилни тим има једног предсједника и два члана.
Предсједник руководи радом мобилног тима и одговоран је за његову законитост. Изборна комисија један сат прије отварања бирачких мјеста предаје сваком формираном мобилном тиму материјал,
како слиједи:
а) извод из Централног бирачког списка за бираче који су
пријављени за гласање на овај начин;
б) одговарајући број гласачких листића запакованих у заштитне коверте, које су стављене у персонализоване - заштитне коверте
на којима су уписане шифре основних изборних јединица за које се
гласа - Образац изгледа коверте саставни је дио овог правилника;
ц) одговарајући број помоћних гласачких кутија (картонске
кутије);
д) Образац за бројно стање - мобилни тим;
е) потрошни материјал који је неопходан у процесу гласања и
бројања гласачких листића;
ф) Записник о раду бирачког одбора и
г) списак бирача с адресама и контакт-телефонима из тачке а)
овог става.
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(2) По преузимању изборног материјала од изборне комисије,
предсједник и чланови мобилног тима:
а) уписују своја имена у Записник и потписују се у дијелу Записника који је за то предвиђен -назнаком мобилни тим;
б) уписују број бирача с извода из става (1) тачка а) овог члана на предвиђено мјесто у Обрасцу за бројно стање - МОБИЛНИ
ТИМ;
ц) ручно броје примљене персонализоване - заштитне коверте
са комплетима гласачких листића према шифрама основних изборних јединица за које се гласа, а према бирачкој опцији бирача који
су уписани у извод из става (1) тачка а) овог члана и уписују тај
број у Образац за бројно стање;
д) формирају помоћну гласачку кутију за мобилни тим и стављају папирни самољепљиви печат на отвор гласачке кутије и
е) уписују серијске бројеве печата с помоћне гласачке кутије у
Образац за бројно стање.
(3) Начин гласања бирача с посебним потребама не разликује
се од начина гласања утврђеног чл. 19. и 21. овог правилника, с том
разликом што на персонализовану - заштитну коверту уписују име
/ име оца / презиме бирача и ЈМБ који је гласао путем мобилног
тима. Мобилни тим приликом рада на терену, након гласања бирача с посебним потребама на одређеној локацији, самољепљивом
траком лијепи отвор гласачке кутије који потписују предсједник и
чланови мобилног тима. Након завршетка рада на терену мобилни
тим ставља на отвор помоћне гласачке кутије самољепљиви папирни печат на који се потписују предсједник и чланови мобилног тима, а серијски број печата евидентира на Обрасцу за бројно
стање.
(4) Мобилни тим почиње радити у 7.00 часова, а завршава у
19.00 часова. Мобилни тим у 19.00 часова у сједишту изборне комисије пакује свој изборни материјал у складу с чланом 58. овог
правилника и предаје га изборној комисији.
Члан 25.
(Удаљавање с бирачког мјеста - члан 6.5 Изборног закона БиХ)
(1) Изборна комисија може да са бирачког мјеста удаљи предсједника и чланове бирачког одбора који су својим активностима
нарушили континуитет гласања, односно поступали супротно правилима у току гласања или бројања гласачких листића. Изборна
комисија о томе обавезна је писаним путем обавијестити Централну изборну комисију БиХ и доставити комплетну документацију о
предузетим радњама.
(2) Изборна комисија поступак из става (1) овог члана покреће
по пријави предсједника или члана бирачког одбора, акредитованих посматрача или бирача или по службеној дужности.
Члан 26.
(Затварање бирачког мјеста - члан 5.9 став (2) Изборног закона
БиХ)
(1) Бирачима који су у реду за гласање у тренутку затварања
бирачког мјеста одобрава се гласање, гдје бирачки одбор продужава свој рад иза 19,00 часова и то најдуже до 22,00 часа. Процедура
затварања за редовна бирачка мјеста и за бирачка мјеста за гласање
у одсуству је:
а) предсједник 15 минута прије затварања бирачког мјеста
објављује свим присутним, унутар и испред бирачког мјеста,
вријеме затварања бирачког мјеста;
б) члан бирачког одбора задужен за контролу реда у вријеме
затварања бирачког мјеста обавезан је стати на крај реда како би
се обезбиједило да се ниједно лице не прикључи након затварања
бирачког мјеста и затвара врата одмах након што посљедњи бирач
из реда гласа и
ц) предсједник у Записник уписује вријеме затварања бирачког мјеста и затвара отвор гласачке кутије самољепљивом траком
и потписује је.
(2) Приликом затварања бирачког мјеста предсједник у Записник евидентира присутне акредитоване посматраче у дијелу З8
Записника.
Одјељак Б. Начин спровођења избора на бирачким мјестима у
ДКПБиХ - члан 1.5 став (3) Изборног закона БиХ
Члан 27.
(Достава изборног материјала)
(1) Централна изборна комисија БиХ ће најкасније десет дана
прије отварања бирачких мјеста доставити Министарству спољних послова БиХ изборни материјал:
а) извод из Централног бирачког списка за одређено бирачко
мјесто у ДКПБиХ;
б) одговарајући број комплета гласачких листића са посебном
заштитом;
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ц) одговарајући број гласачких кутија;
д) комплет образаца за бирачко мјесто;
е) постере с упутствима о начину гласања и информативним
садржајима за бираче;
ф) Записник и
г) потрошни материјал према спецификацији из Записника,
неопходан за процес гласања и бројања гласачких листића.
(2) Министарство спољних послова БиХ три дана прије, а
најкасније 12 часова прије отварања бирачких мјеста у ДКПБиХ,
доставиће бирачком одбору одговарајућег ДКП-а БиХ изборни материјал из става (1) овог члана.
(3) Бирачки одбор провјерава да ли је изборни материјал који
је примио од Министарства спољних послова БиХ комплетан и у
исправном стању, што уписује у Записник.
(4) Након примљеног изборног материјала, предсједник и чланови бирачког одбора поступају у складу с чл. 16. и 17. овог правилника, осим у дијелу складиштења изборног материјала који се
обавезно складишти на бирачком мјесту.
Члан 28.
(Процедуре гласања)
(1) Гласање на бирачком мјесту у ДКПБиХ спроводи се по процедури утврђеној у члану 22. овог правилника.
(2) Важећи идентификациони документ за гласање бирача у
ДКПБиХ утврђен је у члану 5.12, односно 3.15 став (4) Изборног
закона БиХ.
Одјељак Ц. Начин гласања бирача који гласају путем поште члан 5.21 став (1) Изборног закона БиХ
Члан 29.
(Бирачки пакет)
Централна изборна комисија БиХ свим бирачима који су уписани у извод из Централног бирачког списка за гласање путем
поште доставља путем препоручене пошиљке бирачки пакет, који
садржи:
а) Образац с личним подацима бирача: име и презиме, јединствени матични број, датум рођења, тренутну адресу изван БиХ
(улица и број, град, поштански број, држава), комбинацијски број
за гласачке листиће те упутства како треба гласати (одштампана на
полеђини тог обрасца);
б) одговарајуће гласачке листиће са посебном заштитом који
се издају за основну изборну јединицу за коју гласа бирач;
ц) повратну коверту с одштампаном (повратном) адресом Централне изборне комисије БиХ и
д) коверту за гласачке листиће, која осигурава тајност гласања.
Члан 30.
(Повратна коверта)
Бирач који гласа путем поште шаље назад Централној изборној комисији БиХ повратну коверту, која садржи:
а) коверту за гласачке листиће, која обезбјеђује тајност гласа, с
упакованим гласачким листићима и која је залијепљена како би се
обезбиједила тајност гласања;
б) копију једног од важећих идентификационих докумената, у
складу с чланом 5.12, односно чланом 3.15 став (4) Изборног закона БиХ;
ц) Образац с личним подацима бирача, који садржи податке
наведене у члану 29. став (1) тачка а) овог правилника.
Члан 31.
(Рок за прихватање повратне коверте - члан 5.21 Изборног закона
БиХ)
Повратна коверта која је послана Централној изборној комисији БиХ најкасније на дан одржавања избора биће прихваћена
и пребројана уколико стигне у Централну изборну комисију БиХ
најкасније пет дана од дана одржавања избора и ако је на повратној
коверти отисак поштанског печата земље / бар-кода из које се гласа
с датумом не каснијим од датума одржавања избора.
Члан 32.
(Водич за гласање путем поште)
Централна изборна комисија БиХ дистрибуисаће Водич за
гласање путем поште, чији садржај утврђује Централна изборна
комисија БиХ, преко:
а) ДКПБиХ;
б) клубова и удружења грађана БиХ у иностранству;
ц) интернет странице Централне изборне комисије БиХ и
осталих ауторизованих интернет страница и
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д) канцеларија владиних и невладиних организација које се
баве избјеглицама и питањима миграције.
ГЛАВА II - БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И ГЛАСОВА
Одјељак А. Редовна бирачка мјеста - члан 5.22 Изборног
закона БиХ
Члан 33.
(Вријеме бројања)
Гласачки листићи броје се одмах након затварања редовних
бирачких мјеста.
Члан 34.
(Утврђивање задужених гласачких листића)
(1) Након затварања бирачког мјеста у присуству акредитованих посматрача предсједник и чланови бирачког одбора:
а) све оловке које нису црвене боје са бирачког мјеста одлажу
у врећу за неискоришћене гласачке листиће,
б) обавезно броје и уписују укупан број преосталих неискоришћених гласачких листића за сваки изборни ниво у Образац за
бројно стање;
ц) пакују неискоришћене гласачке листиће за сваки изборни
ниво у оригиналну кутију;
д) броје и уписују у Образац за бројно стање број потписа гласача с извода из Централног бирачког списка;
е) уписују број оштећених гласачких листића за сваки изборни
ниво и пакују их у одговарајућу коверту и
ф) предсједник и чланови бирачког одбора потписују Образац
за бројно стање.
(2) Попуњавање свих образаца на бирачком мјесту врши се
искључиво хемијском оловком црвене боје.
Члан 35.
(Редослијед радњи приликом бројања)
Радње приликом бројања на бирачком мјесту обављају се сљедећим редослиједом:
а) утврђивање гласачких листића у гласачкој кутији;
б) бројање гласачких листића у гласачкој кутији;
ц) бројање гласова (систем већинског гласа);
д) бројање гласова добијених системом отворених листи - гласови за политичке субјекте;
е) бројање гласова добијених системом отворених листи - гласови за кандидате унутар политичких субјеката.
Члан 36.
(Бројање гласачких листића - члан 5.25 Изборног закона БиХ)
(1) Након затварања бирачког мјеста у присуству акредитованих посматрача предсједник и чланови бирачког одбора:
а) отварају гласачку кутију и садржај стављају на празан сто
за бројање;
б) предочавају празну гласачку кутију присутнима, доказујући
тиме да у кутији нема преосталих гласачких листића;
ц) разврставају гласачке листиће по изборним нивоима у групе
од по 25 комада;
д) слажу групе од по 25 гласачких листића једну на другу
унакрсно;
е) утврђују број група од по 25 гласачких листића којима додају број преосталих гласачких листића како би се добио укупан
број гласачких листића;
ф) број гласачких листића из тачке е) овог члана за сва четири
изборна нивоа и за Брчко Дистрикт А - три изборна нивоа, предсједник уписује у обрасце за збирне резултате и
г) радње из т. ц), д), е) и ф) врше се приликом бројања тог
нивоа.
(2) Гласачки листићи који нису потребни за сљедећи процес
бројања пакују се посебно за сваки изборни ниво у провидне пластичне вреће, које се одлажу на радној површини, тако да их сви
присутни могу видјети.
Члан 37.
(Гласачки листићи за поједине изборне нивое - чл. 5.14 и 5.25
Изборног закона БиХ)
(1) Гласачки листићи за поједине изборне нивое броје се сљедећим редослиједом:
а) у Федерацији БиХ:
1) Предсједништво БиХ,
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2) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ,
3) Представнички дом Парламента Федерације БиХ,
4) кантонална скупштина;
б) у Републици Српској:
1) Предсједништво БиХ,
2) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ,
3) предсједник и потпредсједници Републике Српске,
4) Народна скупштина Републике Српске.
(2) Бројање гласачких листића врши се уз присуство предсједника и свих чланова бирачког одбора или замјеника предсједника
или замјеника члана бирачког одбора на бирачком мјесту гдје предсједник или члан бирачког одбора из оправданих разлога не може
да присуствује бројању гласачких листића. Уколико на бирачком
мјесту приликом бројања гласачких листића из тачке а) и тачке б)
овог става предсједник или члан бирачког одбора напусти бирачко
мјесто без одобрења, бирачки одбор обавезан је да одмах извијести надлежну изборну комисију о тој чињеници. Изборна комисија
дужна је одмах на бирачко мјесто да упути замјеника предсједника
или замјеника члана бирачког одбора који је напустио бирачко мјесто, а бирачки одбор зауставља своје бројање гласачких листића и
остаје на бирачком мјесту док на бирачко мјесто не дође позвани
замјеник. Прекид рада у бројању гласачких листића предсједник
или замјеник предсједника евидентира у записник о раду бирачког
одбора у дио З8.
(3) Бирачки одбор у Брчко Дистрикту БиХ прво броји гласачке
листиће из тачке б), а након тога гласачке листиће из тачке а) овог
члана.
Члан 38.
(Бројање гласова - за члана Предсједништва БиХ и за
предсједника и потпредсједнике Републике Српске)
По систему већинског гласа врши се гласање и бројање гласачких листића за избор члана Предсједништва БиХ и за предсједника
и потпредсједнике Републике Српске.
Члан 39.
(Процедура бројања гласова - за члана Предсједништва БиХ и за
предсједника и потпредсједнике Републике Српске)
(1) Приликом бројања гласова добијених системом већинског
гласа предсједник и чланови бирачког одбора:
а) разврставају гласачке листиће за тај изборни ниво у посебне
групе по кандидатима;
б) приликом разврставања гласачких листића из тачке а) овог
става бирачки одбор на сваком гласачком листићу на захтјев акредитованог посматрача или члана бирачког одбора провјерава да ли
има важећи заштитни знак (водени печат). Уколико бирачки одбор
утврди да има листића без заштитног знака, проглашавају их неважећим гласачким листићима и број тих листића обавезно уписује у
Записник о раду бирачког одбора у дио З6;
ц) праве посебну групу листића који нису попуњени (неозначени), као и гласачких листића који су попуњени тако да није могуће са сигурношћу утврдити којем кандидату је бирач дао свој
глас, а њихову исправност утврђују предсједник и чланови бирачког одбора;
д) броје гласачке листиће за сваког кандидата и увезују их у
групе од по 25 комада;
е) утврђују исправност гласачких листића из тачке ц) овог
става - гласачки листићи за које предсједник и чланови бирачког
одбора утврде да су важећи додају се групи за одговарајућег кандидата и
ф) утврђују укупан број важећих гласова за сваког кандидата.
(2) Неважећи гласачки листићи дијеле се у двије групе:
а) неважећи неозначени гласачки листићи и
б) неважећи остали гласачки листићи.
(3) Предсједник и чланови бирачког одбора:
а) броје листиће сваке категорије неважећих гласачких листића и добијени број предсједник уписује на Образац за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР (већински глас) за тај изборни ниво.
Пакују неважеће гласачке листиће у заштитне вреће за изборни
материјал у складу с чланом 54. став (2) и чланом 55. став (2) овог
правилника;
б) предсједник уписује резултате бројања гласова за сваког
кандидата на Образац за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР
(већински глас) за тај изборни ниво. Ако кандидат не добије ниједан глас, уписује се “0” поред имена тог кандидата и
ц) пакују важеће гласачке листиће у заштитне вреће за изборни
материјал у складу с чланом 54. став (2) и чланом 55. ст. (2) и (3)
овог правилника.
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(4) Предсједник, свим присутним, објављује резултате бројања
гласова на бирачком мјесту добијене по систему већинског гласа у
складу с чланом 5.26 став (2) Изборног закона БиХ, а жуту копију
Обрасца ЗР (већински глас) излаже на бирачком мјесту. Предсједник предаје зелену копију са изборним резултатима за тај ниво
лицу које је овластила изборна комисија.
Члан 40.
(Бројање гласова добијених системом отворених листи за све
изборне нивое)
(1) По систему отворених листи врши се гласање и бројање
гласачких листића за изборне нивое, како слиједи:
а) у Федерацији БиХ:
1) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ,
2) Представнички дом Парламента Федерације БиХ,
3) кантоналне скупштине;
б) у Републици Српској:
1) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ,
2) Народна скупштина Републике Српске.
(2) Гласачки листић је важећи ако је бирач означио квадратић:
а) поред назива само једне политичке странке, или коалиције,
или листе независних кандидата, или имена једног независног кандидата;
б) поред имена једног или више кандидата унутар листе само
једне изабране политичке странке, или коалиције, или листе независних кандидата и
ц) поред назива једне политичке странке, или једне коалиције,
или једне листе независних кандидата, и кандидата (једног или
више) унутар те одабране политичке странке, или коалиције или
листе независних кандидата.
Члан 41.
(Утврђивање броја гласова за политичке субјекте)
(1) Приликом првог бројања гласова који су добијени системом отворених листи утврђује се број гласова које је освојио политички субјект.
(2) Процедура првог бројања гласова је:
а) разврставање гласачких листића, према утврђеном редослиједу за одређени изборни ниво, у групе по политичким
субјектима - у групу за један политички субјект улазе гласачки листићи које је бирач означио на начин прописан у члану 40. став (2)
овог правилника;
б) приликом разврставања гласачких листића из тачке а) овог
става бирачки одбор на сваком гласачком листићу провјерава да ли
има заштитни знак (водени жиг). Уколико бирачки одбор утврди да
има листића без заштитног знака, проглашава их неважећим гласачким листићима и број тих листића обавезно уписује у Записник о
раду бирачког одбора у дио З6;
ц) прављење посебних група неозначених, као и гласачких листића који су испуњени тако да није могуће са сигурношћу утврдити којем политичком субјекту је бирач дао свој глас - њихову
исправност утврђују предсједник и чланови бирачког одбора;
д) дупло бројање гласачких листића који се слажу у групе од
по 25 комада и њихово увезивање еластичном гумицом за сваког
политичког субјекта и
е) утврђивање броја гласова за сваки политички субјект.
(3) Предсједник и чланови бирачког одбора провјеравају гласачке листиће из става (2) тачка б) овог члана. Гласачки листићи за
које предсједник и чланови бирачког одбора утврде да су важећи
додају се групи за политички субјект.
(4) Преостали неважећи гласачки листићи који се дијеле у
двије групе:
а) неважећи неозначени гласачки листићи и
б) неважећи остали гласачки листићи броје се и утврђује се
њихов број.
(5) Предсједник бирачког одбора у Образац за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР (отворена листа) за тај изборни ниво
уписује податке утврђене у ставу (2) тачка е) и ставу (4) овог члана.
(6) Предсједник, свим присутним, објављује резултате првог
бројања гласова добијених по систему отворених листи и доставља изборној комисији резултате бројања на бирачком мјесту добијене након првог бројања по систему отворене листе на начин
који одреди изборна комисија.
(7) Предсједник и чланови бирачког одбора броје гласове тако
да акредитованим посматрачима омогуће увид у цијели процес.
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Члан 42.
(Утврђивање броја гласова по кандидатима унутар политичких
субјеката)
(1) Приликом другог бројања утврђује се број гласова за сваког
кандидата унутар листе политичке странке, коалиције или листе
независних кандидата.
(2) Друго бројање гласова за кандидате свих политичких странака, коалиција или листи независних кандидата обавља се посебно. Поступак се спроводи ишчитавањем редних бројева кандидата
и евидентирањем усправним цртицама у помоћном обрасцу за други круг бројања гласова по кандидатима.
(3) Изузетно од процедуре из става (2) овог члана на бирачком
мјесту са три члана бирачког одбора, предсједник бирачког одбора
чита редне бројеве кандидата испред којих су бирачи у оквиру тог
политичког субјекта стављали ознаку, а два члана бирачког одбора
сваки за себе у свој Помоћни образац за други круг бројања гласова по кандидатима уписује усправне цртице.
(4) Предсједник и чланови бирачког одбора пакују гласачке листиће у заштитне вреће за изборни материјал у складу с чланом 54.
ст. (3), (4) и (5) и чланом 55. ст. (4) и (5) овог правилника.
(5) Прво и друго бројање гласова који су добијени системом
отворених листи понављају се за сваки изборни ниво користећи
Помоћни образац за бројање и Образац за збирне резултате на бирачком мјесту ЗР (отворена листа) за тај изборни ниво на начин
утврђен овим чланом.
Члан 43.
(Достава изборног материјала с бирачких мјеста изборној
комисији)
(1) Бирачки одбор одмах, а најкасније 12 сати након затварања
бирачког мјеста, доставља надлежној изборној комисији:
а) Записник о раду бирачког одбора и
б) копије образаца и остали изборни материјал из чл. 54. и 55.
овог правилника.
(2) Копије образаца о резултатима гласања за све изборне нивое за ово бирачко мјесто задржава предсједник бирачког одбора.
(3) Препис записника о раду бирачког одбора акредитованом
посматрачу омогућиће се на погодан начин, што подразумијева и
сликање путем мобилног апарата.
Одјељак Б. Бирачка мјеста за гласање у одсуству - члан
5.24 Изборног закона БиХ
Члан 44.
(Бројање коверти са гласачким листићима)
(1) Након затварања бирачког мјеста, предсједник и чланови
бирачког одбора бирачког мјеста за гласање у одсуству броје коверте с гласачким листићима.
(2) Коверте с гласачким листићима с бирачких мјеста за гласање у одсуству отварају се и броје се гласачки листићи у Главном
центру за бројање.
(3) Коверте с непотврђеним-ковертираним гласачким листићима (ако одређено бирачко мјесто за гласање у одсуству издаје непотврђене-ковертиране гласачке листиће) предсједник и чланови
бирачког одбора достављају на верификацију Главном центру за
бројање и ако бирачко право за датог бирача буде потврђено, ови
гласачки листићи броје се у Главном центру за бројање.
(4) Предсједник и чланови бирачког одбора:
а) након попуне Обрасца за бројно стање за бирачко мјесто за
гласање у одсуству отварају гласачку кутију и стављају садржај на
сто тако да то виде сви присутни;
б) разврставају коверте с гласачким листићима на:
1) коверте с непотврђеним гласачким листићима (за она бирачка мјеста у одсуству која издају непотврђене гласачке листиће)
и
2) коверте с гласачким листићима за гласање у одсуству;
ц) разврставају коверте с гласачким листићима за гласање
у одсуству по основним изборним јединицама за које су бирачи
гласали, односно по ознакама комбинација гласачких листића на
ковертама;
д) броје коверте с непотврђеним гласачким листићима, контролишу бројање, а добијени број предсједник уписује у Образац за
бројно стање за гласање непотврђеним гласачким листићима;
е) броје коверте с гласачким листићима за гласање у одсуству,
контролишу бројање, а добијени број коверти по основним изборним јединицама за које су бирачи гласали предсједник уписује у
Образац за бројно стање за гласање у одсуству;
ф) вежу заједно коверте за гласање у одсуству с истим комбинацијама гласачких листића по основним изборним јединицама

12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

и пакују их у одговарајућу заштитну врећу за паковање изборног
материјала у одсуству, у складу с чланом 56. овог правилника;
г) пакују коверте с непотврђеним-ковертираним гласачким
листићима у одговарајућу заштитну врећу за паковање изборног
материјала, у складу с чланом 57. овог правилника, и
х) попуњавају и потписују Образац за бројно стање за бирачка
мјеста за гласање у одсуству и Образац за бројно стање за бирачка
мјеста која издају непотврђене гласачке листиће.
Одјељак Ц. Мобилни тимови - члан 5.21 став (2) Изборног
закона БиХ
Члан 45.
(Бројање коверти с гласачким листићима)
(1) Након што посјете све бираче који гласају путем мобилног
тима предсједник и чланови мобилног тима у сједишту изборне
комисије броје коверте с гласачким листићима на сљедећи начин:
а) броје и уписују укупан број преосталих неискоришћених коверти с гласачким листићима за сваки изборни ниво у Образац за
бројно стање за гласање путем мобилног тима;
б) пакују неискоришћене коверте с гласачким листићима у
врећу утврђену у члану 58. став (1) тачка б) овог правилника;
ц) броје и уписују у Образац за бројно стање укупан број потписа гласача из члана 24. став (1) тачка а) овог правилника;
д) броје и уписују укупан број коверти оштећених гласачких
листића и пакују их у одговарајућу коверту;
е) након уписа претходно утврђених података у Образац за
бројно стање мобилног тима отварају гласачку кутију и стављају
садржај на сто тако да то виде сви присутни;
ф) разврставају коверте с гласачким листићима за гласање путем мобилног тима по основним изборним јединицама за које су
бирачи гласали, односно по ознакама комбинација гласачких листића на ковертама;
г) броје коверте с гласачким листићима за гласање путем мобилног тима, што значи да се контролишу и броје коверте а не гласачки листићи, а добијени број коверти по основним изборним јединицама за које су бирачи гласали предсједник уписује у Образац
за бројно стање за гласање путем мобилног тима;
х) вежу заједно коверте с гласачким листићима и пакују их у
одговарајућу заштитну врећу за паковање изборног материјала мобилног тима, у складу с чланом 58. овог правилника, и
и) попуњавају и потписују Образац за бројно стање за мобилне
тимове.
(2) Оригинални Образац бројног стања, Записник, Образац
бројног стања за гласање путем мобилног тима и упаковани изборни материјал мобилни тим доставља изборној комисији.
Одјељак Д. Бирачка мјеста за гласање у ДКПБиХ
Члан 46.
(Бројање коверти с гласачким листићима)
Бројање коверти са гласачким листићима на бирачким мјестима у ДКПБиХ врши се по процедури утврђеној у Одјељку Б. овог
поглавља.
Члан 47.
(Поврат изборног материјала)
Оригинални Образац бројног стања, Записник и упаковани
изборни материјал бирачки одбор у ДКПБиХ, путем Министарства вањских послова БиХ, доставља Централној изборној комисији БиХ најкасније пет дана од дана одржавања избора.
Одјељак Е. Бројање гласова у Главном центру за бројање
Члан 48.
(Активности за бројање)
(1) Група за бројање гласачких листића организована је као
одређени број тимова бројача. Један тим бројача окупљен је око
једног стола. Осим особља које чине бројачи, сваки од тимова има
по једног вођу тима.
(2) У простору групе за бројање гласачких листића надзорник
ове групе прима кутије са сортираним серијама гласачких листића
и расподјељује их по тимовима за бројање. Заједно са серијама гласачких листића, надзорник групе за бројање гласачких листића задужује тимове бројача комплетима образаца за резултате бројања
гласова у Главном центру за бројање.
(3) У зависности од типа гласачких листића који се налазе у одређеној серији, а који одговарају одређеној комбинацији
гласачких листића, надзорник групе припрема одговарајући сет
образаца за збирне резултате бројања гласова и доставља их тиму
бројача.
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Члан 49.
(Организација процеса бројања)
(1) Процес бројања и структура тимова за бројање у Центру
за бројање организовани су на начин идентичан структури чланова једног бирачког одбора на редовним бирачким мјестима.
Један тим са бројачима задужен је за бројање једне кутије са
одређеном серијом и броји у правилу све типове листића које
серија садржи.
(2) Тимови за бројање у наредним фазама могу бројати и гласачке листиће са редовних бирачких мјеста за потребе контроле
изборних резултата са бирачких мјеста. Централна изборна комисија БиХ о томе доноси посебну одлуку.
(3) Редослијед активности у оквиру процеса бројања подразумијева контролно бројање гласачких листића за све сортиране групе листића унутар једне серије, једног бројања гласова за гласање
по систему већинског гласа и првог и другог бројања за гласање по
систему отворених листа.
Члан 50.
(Контролно бројање гласачких листића)
(1) Тим бројача, заједно са вођом тима, након пријема кутије
у којој се налази садржај једне серије, требају да ураде сљедеће:
а) отворе једну врећу са групом листића за један изборни ниво
и испразне је на празан сто за бројање,
б) поредају свежњеве од по 25 сортираних гласачких листића
један на други,
ц) преброје свежњеве од по 25 гласачких листића и провјере
слагање добијеног броја са подацима из обрасца за праћење и контролу кретања серије које упишу тимови припреме бројања,
д) упишу укупан број гласачких листића из вреће са сортираном групом листића на одговарајуће обрасце за збирне резултате у
Главном центру за бројање,
е) податак о укупном броју гласачких листића упишу и у образац за праћење кретања серије, као и у образац за збирне резултате
бројања у Главном центру за бројање и контролишу тачност уписаних бројева и
ф) понове претходне кораке за све преостале типове листића
из једне серије за остале изборне нивое.
(2) По завршетку испуњавања образаца све гласачке листиће
који нису потребни за сљедећи процес бројања пакују, посебно за
сваки изборни ниво, у провидне пластичне вреће које се одлажу
тако да могу да их виде сви присутни.
Члан 51.
(Поступак бројања)
Бројање гласачких листића у Главном центру за бројање врши
се по процедури утврђеној у чл. 37, 38, 39, 40, 41. и 42. овог правилника.
Члан 52.
(Комплетирање документације са резултатима
бројања и унос резултата)
(1) Након завршетка фазе бројања, сви оригинални обрасци за
збирне резултате у Главном центру за бројање гласова који су се
бројали, шаљу се на унос резултати бројања гласова са ових образаца и врши се њихова консолидација и обједињавање.
(2) Надзорник групе за бројање гласачких листића прикупља
све оригиналне обрасце за збирне резултате из једне серије која је
пребројана и предаје их надзорнику контроле резултата.
(3) Копије образаца из става (2) пакују се у вреће са пребројаним гласовима за одређени ниво које се печате (плава копија).
(4) Копије образаца из става (3) овог члана на захтјев посматрача дају им се на увид (жута копија).
Члан 53.
(Обрада изборних резултата)
(1) Одјел за пријем, контролу, унос и утврђивање изборних резултата, путем посебне апликације, уноси све неопходне податке
о резултатима гласања са образаца у базу података за контролу и
обраду изборних резултата која је посебно урађена за ову намјену.
(2) Одјел за пријем, контролу, унос и утврђивање изборних резултата, у складу са ставом (1) овог члана, врши два уноса, од којих
је други унос контролни.
(3) Уноси података из става (2) овог члана усклађују се, што је
основ за контролу изборних резултата.
(4) Обрада изборног материјала и унос података у Главном
центру за бројање врши се по приспјећу изборног материјала који
достављају изборне комисије према редослиједу достављања, као
и редослиједу обраде у Главном центру за бројање.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ГЛАВА III - ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 54.
(Редовна бирачка мјеста ФБиХ - члан 5.26 Изборног закона БиХ)
(1) На редовним бирачким мјестима у Федерацији БиХ изборни материјал пакује бирачки одбор на начин утврђен одредбама
овог члана.
(2) Гласачки листићи за Предсједништво БиХ пакују се у
СИВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (већински глас) - плава копија.
(3) Гласачки листићи за Парламентарну скупштину БиХ пакују
се у ПЛАВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (отворена листа) - плава копија.
(4) Гласачки листићи за Представнички дом Парламента
ФБиХ пакују се у ЉУБИЧАСТЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што
се у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (отворена листа) - плава копија.
(5) Гласачки листићи за кантоналне скупштине пакују се у
БОРДО ЦРВЕНЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (отворена листа) - плава копија.
(6) Неискоришћени и оштећени гласачки листићи за Предсједништво БиХ, Парламентарну скупштину БиХ, Представнички дом
ФБиХ, кантоналне скупштине пакују се у ПРОВИДНЕ ВЕЋЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ по једна, тако што се у њих стављају:
а) неискоришћени гласачки листићи (упаковани у оригиналне
кутије) и
б) коверта упропаштени гласачки листићи.
(7) У ПРОВИДНЕ МАЊЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ пакују се:
а) помоћни обрасци за бројање, који су коришћени за други
круг бројања гласова по кандидатима;
б) Записник - оригинал у корицама и
ц) извод из коначног Централног бирачког списка за редовне
бираче.
(8) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту за предсједника бирачког одбора стављају се:
1) Образац за бројно стање БС - црвена копија,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - црвена
копија,
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - црвена
копија;
б) у коверту за предсједника изборне комисије стављају се:
1) Образац за бројно стање БС - зелена копија,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - зелена копија,
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - зелена
копија и
4) Записник о раду бирачког одбора ЗАРБО - зелена копија.
(9) Оригинал обрасце које је бирачки одбор користио током
гласања и бројања гласачких листића на бирачком мјесту бирачки
одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту А3 за Централну изборну комисију БиХ стављају се:
1) Образац за бројно стање БС - оригинал у корицама,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - оригинал
у корицама и
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - оригинал
у корицама.
(10) Бирачки одбор сваку од наведених врећа означава црним
маркером (на примјер: број бирачког мјеста 133А025 на два мјеста
на заштитној врећи. Свака врећа мора бити чврсто затворена пла-
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стичним печатом чији се број уписује у одговарајућем обрасцу на
предвиђеном мјесту).
(11) Бирачки одбор у основној изборној јединици Брчко Дистрикт БиХ изборни материјал за нивое власти у Федерацији БиХ
пакује на начин утврђен у ст. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9) и (10) овог
члана.
(12) Изборна комисија, по преузимању изборног материјала од бирачког одбора, обавезна је у достављене регистраторе
и У-фолије паковати изборни материјал на начин да у једну Уфолију пакује цијели изборни материјал из става (9) овог члана.
Тако формиране У-фолије пакује у регистраторе на којима мора
да буде исписано: код и назив општине, почетни и крајњи број
бирачког мјеста, чије су У-фолије стављене у тај регистратор и
редни број регистратора (на примјер: 133А, Нови Град Сарајево,
001-015, 1-9).
Члан 55.
(Редовна бирачка мјеста у Републици Српској)
(1) На редовним бирачким мјестима у Републици Српској
изборни материјал пакује бирачки одбор на начин утврђен одредбама овог члана.
(2) Гласачки листићи за Предсједништво БиХ пакују се у
СИВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (већински глас) - плава копија.
(3) Гласачки листићи за предсједника и потпредсједнике Републике Српске пакују се у ЖУТЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се
у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (већински глас) - плава копија.
(4) Гласачки листићи за Парламентарну скупштину БиХ пакују
се у ПЛАВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (отворена листа) - плава копија.
(5) Гласачки листићи за Народну скупштину Републике Српске пакују се у СМЕЂЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих
стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа с ковертом с Обрасцем за збирне
резултате ЗР (отворена листа) - плава копија.
(6) Неискоришћени и оштећени гласачки листићи за Предсједништво БиХ, Парламентарну скупштину БиХ, Народну скупштину Републике Српске пакују се у ПРОВИДНЕ ВЕЋЕ ЗАШТИТНЕ
ВРЕЋЕ по једна, тако што се у њих стављају:
а) неискоришћени гласачки листићи (упаковани у оригиналне
кутије) и
б) коверта упропаштени гласачки листићи.
(7) У ПРОВИДНЕ МАЊЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ пакују се:
а) помоћни обрасци за бројање, који су коришћени за други
круг бројања гласова по кандидатима;
б) Записник - оригинал у корицама и
ц) извод из коначног Централног бирачког списка за редовне
бираче.
(8) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту за предсједника бирачког одбора стављају се:
1) Образац за бројно стање БС - црвена копија,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - црвена копија и
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - црвена
копија;
б) у коверту за предсједника изборне комисије стављају се:
1) Образац за бројно стање БС - зелена копија,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - зелена копија и
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - зелена
копија.
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(9) Оригинал обрасце, које је бирачки одбор користио током
гласања и бројања гласачких листића на бирачком мјесту, бирачки
одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту А3 за Централну изборну комисију БиХ стављају
се:
1) Образац за бројно стање БС - оригинал у корицама,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - оригинал
у корицама и
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - оригинал
у корицама.
(10) Бирачки одбор сваку од наведених врећа означава црним
маркером (на примјер: број бирачког мјеста 146Б012 на два мјеста
на заштитној врећи). Свака врећа мора бити чврсто затворена пластичним печатом чији се број уписује у одговарајућем обрасцу на
предвиђеном мјесту.
(11) Бирачки одбор у основној изборној јединици Брчко Дистрикт БиХ изборни материјал за нивое власти у Републици Српској пакује на начин утврђен у ст. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и
(10) овог члана.
(12) Изборна комисија, по преузимању изборног материјала
од бирачког одбора, обавезна је у достављене регистраторе и Уфолије паковати изборни материјал на начин да у једну У-фолију
пакује цијели изборни материјал из става (9) овог члана. Тако
формиране У-фолије пакује у регистраторе на којима мора бити
исписано: код и назив општине, почетни и крајњи број бирачког
мјеста, чије су У-фолије стављене у тај регистратор и редни број
регистратора (на примјер: 146Б, Рогатица, 001-015, 1-2).
Члан 56.
(Бирачка мјеста за гласање у одсуству)
(1) На бирачким мјестима за гласање у одсуству бирачки одбори пакују изборни материјал на сљедећи начин:
а) у ЦРВЕНУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) пребројане коверте са сетовима гласачких листића увезане
по основним изборним јединицама и
2) плава копија Обрасца за бројно стање БСО;
б) у ПРОВИДНУ ВЕЋУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) неискоришћене коверте са сетовима гласачких листића упаковане у оригиналне кутије и
2) оштећене коверте са сетовима гласачких листића и
ц) у ПРОВИДНУ МАЊУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) Образац за бројно стање БСО (оригинал у корицама),
2) Записник (оригинал у корицама) и
3) извод из коначног Централног бирачког списка за бираче
који имају статус расељеног лица.
(2) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања коверти с гласачким листићима на бирачком мјесту
бирачки одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту за предсједника бирачког одбора ставља се Образац за бројно стање БСО (црвена копија) и
б) у коверту за предсједника изборне комисије ставља се Образац за бројно стање БСО (зелена копија).
Члан 57.
(Бирачко мјесто за издавање непотврђених-ковертираних
гласачких листића)
(1) На бирачким мјестима овлашћеним за издавање непотврђених-ковертираних гласачких листића у Федерацији БиХ и
Републици Српској бирачки одбори пакују изборни материјал на
сљедећи начин:
а) у ЗЕЛЕНУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) пребројане коверте с непотврђеним гласачким листићима и
2) плава копија Обрасца за бројно стање БСН;
б) у ПРОВИДНУ ВЕЋУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) неискоришћене коверте са сетовима гласачких листића упаковане у оригиналне кутије и
2) оштећене коверте са сетовима гласачких листића и
ц) у ПРОВИДНУ МАЊУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) Образац за бројно стање БСН (оригинал у корицама),
2) Записник (оригинал у корицама) и
3) списак бирача који имају право гласати непотврђеним гласачким листићима.
(2) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања коверти с непотврђеним гласачким листићима на
бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин:
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а) у коверту за предсједника бирачког одбора ставља се Образац за бројно стање БСН (црвена копија),
б) у коверту за предсједника изборне комисије ставља се Образац за бројно стање БСН (зелена копија) и
ц) извод из коначног Централног бирачког списка.
Члан 58.
(Мобилни тим)
(1) Мобилни тим пакује изборни материјал на сљедећи начин:
а) у НАРАНЏАСТУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) пребројане коверте са сетовима гласачких листића увезане
по основним изборним јединицама и
2) плава копија Обрасца за бројно стање БСМ;
б) у ПРОВИДНУ ВЕЋУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) неискоришћене коверте са сетовима гласачких листића упаковане у оригиналне кутије и
2) оштећене коверте са сетовима гласачких листића и
ц) у ПРОВИДНУ МАЊУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ стављају се:
1) Образац за бројно стање БСМ (оригинал у корицама),
2) Записник (оригинал у корицама) и
3) извод из коначног Централног бирачког списка (за бираче
који су везани за своје домове због старости, болести или инвалидитета и бираче који су затвореници или су везани за установе, а
имају право гласати).
(2) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања коверти с гласачким листићима на бирачком мјесту
бирачки одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту за предсједника бирачког одбора ставља се Образац за бројно стање БСМ (црвена копија) и
б) у коверту за предсједника изборне комисије ставља се Образац за бројно стање БСМ (зелена копија).
Члан 59.
(Бирачко мјесто у ДКПБиХ)
(1) Бирачки одбор на бирачком мјесту у ДКПБиХ пакује изборни материјал на начин утврђен у члану 56. овог правилника.
ГЛАВА IV - ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ
Одјељак А. Прелиминарни изборни резултати - чл. 5.29 и
5.29а Изборног закона БиХ
Члан 60.
(Први непотпуни прелиминарни резултати)
(1) Изборна комисија обавезна је са зелених копија утврђене изборне резултате са свих редовних бирачких мјеста за ниво
власти из члана 38. став (1) тачка а) алинеја 1) или тачка б) алинеја 1) до 21,00 часа унијети у ЈИИС апликацију. За остале нивое власти из члана 37. став (1) тачка а) алинеје 2), 3) и 4) или
тачка б) алинеје 2), 3) и 4) овог правилника изборна комисија
утврђене изборне резултате са зелених копија достављених са
редовних бирачких мјеста уноси у ЈИИС апликацију интензивно до 24.00 часа.
(2) За процес из става (1) овог члана изборна комисија може
ангажовати и овластити лица која ће са редовних бирачких мјеста преузети вјеродостојне изборне резултате од стране бирачког
одбора, те ангажовати и овластити особље које ће вршити унос
резултата избора, о чему доноси посебно рјешење.
(3) Након завршене процедуре из става (2) овог члана, контролор изборних резултата изборне комисије врши контролу изборних резултата прописану у члану 64. овог правилника.
(4) На основу поступка утврђеног у ст. (1) и (2) овог члана,
Централна изборна комисија БиХ најкасније пет сати по затварању
бирачких мјеста, у складу с чланом 5.29а Изборног закона БиХ,
објављује прве непотпуне прелиминарне резултате с редовних бирачких мјеста.
(5) Изборна комисија одговорна је за тачност извјештаја које
доставља Централној изборној комисији БиХ.
Члан 61.
(Други непотпуни прелиминарни изборни резултати - члан 5.29
став (1) Изборног закона БиХ)
Изборна комисија по истом поступку из члана 60. ст. (2), (3),
(4) и (5) овог правилника наставља сукцесивно уносити изборне
резултате у ЈИИС апликацију са зелених копија за ниво власти из
члана 37. став (1) тачка а) алинеје 2), 3) и 4) или тачка б) алинеје
2), 3) и 4) овог правилника, а најкасније до 17.00 часова наредног
дана.
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Одјељак Б. Обједињени изборни резултати - члан 5.29
Изборног закона БиХ
Члан 62.
(Обједињени изборни резултати)
(1) Након што од бирачких одбора преузме сву документацију
и материјале за изборе, изборна комисија утврђује обједињене
изборне резултате гласања које је спроведено на територији те
основне изборне јединице за све нивое власти и о томе сачињава записник који се подноси Централној изборној комисији БиХ
у року од 24 часа након затварања бирачких мјеста, најкасније до
19.00 часова, дан послије одржавања избора.
(2) Уколико изборна комисија није у могућности објединити
утврђене изборне резултате због тога што бирачки одбор није правилно извршио бројање гласачких листића или ради одступања
која указују на нерегуларности предсједника и чланова бирачког
одбора код бројања гласова, изборна комисија подноси извјештај
Централној изборној комисији БиХ, са захтјевом за отварање
вреће, како би се извршило правилно бројање гласачких листића
с циљем правилног обједињавања утврђених изборних резултата.
Централна изборна комисија БиХ на основи тог захтјева доноси
наредбу о отварању вреће са гласачким материјалом и бројање
гласачких листића с циљем правилног обједињавања утврђених
изборних резултата.
(3) По добијању наредбе из става (2) овог члана, изборна комисија врши припреме за бројање на начин да именује тим за отварање врећа и бројање гласачких листића у складу са чланом 21.
Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања
чланова бирачких одбора који ће вршити бројање гласачких листића с циљем правилног обједињавања утврђених изборних резултата и писаним путем обавјештава акредитоване посматраче који
имају право посматрати рад изборне комисије и овог тима о мјесту
и времену наведеног бројања гласачких листића.
Изборна комисија организује бројање гласачких листића одмах по добијању наредбе од Централне изборне комисије БиХ,
водећи рачуна о обавезном присуству акредитованих посматрача.
Тим за отварање вреће и бројање гласачких листића врши
бројање гласачких листића у складу с процедурама за бројање
утврђеним у чл. 39, 40, 41. и 42. овог правилника.
За потребе овог бројања гласачких листића изборна комисија
ће тиму за отварање вреће и бројање гласачких листића доставити сљедећи сет материјала: образац Записника са отварања вреће
који предсједник изборне комисије овјерава својим потписом и
печатом изборне комисије; одговарајући образац за збирне резултате са комплетом помоћних образаца, уколико се броје гласачки
листићи за ниво отворене листе; два пластична печата за заштиту
врећа и једну провидну пластичну мању врећу. Централна изборна
комисија БиХ, за потребе бројања гласачких листића из овог става, изборним комисијама доставиће резервне количине образаца
за збирне резултате за нивое за које се спроводе избори, који на
корицама имају наљепницу са ознаком: “ПОНОВНО ОТВАРАЊЕ
ВРЕЋЕ”. Све резервне обрасце који не буду искоришћени изборне
комисије су обавезне вратити Централној изборној комисији БиХ
са изборним материјалом.
(4) За потребе правилног обједињавања утврђених изборних
резултата и бројање гласачких листића из става (3) овог члана
изборна комисија дужна је обезбиједити адекватан простор, са
обученим и сертификованим особљем и мјерама безбједности.
(5) Све измјене података изборна комисија дужна је изложити
јавно, како би биле доступне јавности.
(6) По завршеној процедури правилног обједињавања
утврђених изборних резултата из става (3) овог члана, а најкасније 3 (три) дана до 19,00 сати послије одржаних избора, изборна
комисија доставља Централној изборној комисији БиХ запечаћену провидну пластичну мању врећу са оригиналним обрасцем
за збирне резултате у корицама; помоћне обрасце за други круг
бројања гласачких листића по кандидатима, уколико је тим користио помоћне обрасце и Записник са отварање вреће из става (3)
овог члана.
(7) Обједињени изборни резултати гласања у основној изборној јединици уписују се у обрасце за збирне резултате ЗР (већински глас и отворена листа) на нивоу основне изборне јединице.
Обрасци за збирне резултате на нивоу основне изборне јединице
садрже све податке које садрже и обрасци за збирне резултате на
редовним бирачким мјестима.
(8) Изборна комисија одмах, након пријема извода из коначног
Централног бирачког списка за бирачко мјесто за издавање непотврђених гласачких листића из члана 23. став (2) овог правилника,
уноси податке о бирачима који су гласали на овом бирачком мјесту у одговарајућу апликацију ЈИИС, те наведени извод доставља
Централној изборној комисији БиХ путем факс-апарата или електронским путем.
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(9) Изборна комисија, након пријема изборног материјала са
свих бирачких мјеста на територији основне изборне јединице, а у
року од 12 до 24 часа по затварању бирачких мјеста, предаје Централној изборној комисији БиХ заштитне вреће с гласачким листићима и материјалом који се броје у Главном центру за бројање
(коверте с гласачким листићима бирача који су гласали у одсуству
и непотврђеним гласачким листићима са свих бирачких мјеста у
тој основној изборној јединици) оригиналне обрасце са редовних
бирачких мјеста, заједно са свим провидним пластичним врећама
у којима су изводи из Централног бирачког списка, записници и
помоћни обрасци за други круг бројања по кандидатима. Све заштитне вреће морају да буду запечаћене одговарајућим пластичним печатима на бирачким мјестима и јасно означене шифрама
бирачких мјеста.
(10) Изборна комисија гласачке листиће с редовних бирачких мјеста и преостали изборни материјал предаје Централној
изборној комисији БиХ, почевши од четвртог дана од дана избора, а најкасније до осмог дана након дана избора. Заштитне вреће
морају бити запечаћене одговарајућим пластичним печатима на
бирачким мјестима и јасно означене шифрама нивоа и бирачких
мјеста.
Одјељак Ц. ОБРАДА И КОНТРОЛА ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА
Члан 63.
(Обрада изборних резултата)
(1) Централна изборна комисија БиХ врши контролу и обједињавања података са свих оригиналних образаца резултата који
се утврђују у Главном центру за бројање, док контролу резултата са редовних бирачких мјеста врши изборна комисија основне
изборне јединице.
(2) Послове обједињавања и контроле изборних резултата из
става (1) овог члана врше у Главном центру за бројање главни контролор, замјеник главног контролора и контролори за обраду, унос
и потврду резултата, које именује Централна изборна комисија
БиХ посебном одлуком, док контролу резултата са редовних бирачких мјеста врше контролори Центра за правилно обједињавање
резултата које именује изборна комисија основе изборне јединице.
(3) Именовани из става (2) овог члана директно су одговорни
Централној изборној комисији БиХ, односно изборној комисији
основне изборне јединице.
Члан 64.
(Контрола изборних резултата - члан 5.30 Изборног закона БиХ)
(1) Контрола достављених изборних резултата обавља се на
основу провјера тачности података који се обједињавају с образаца
за збирне резултате гласања са свих бирачких мјеста и образаца за
збирне резултате Главног центра за бројање:
а) упоређивањем укупног броја потписа из Централног бирачког списка с укупним бројем гласачких листића у гласачким кутијама;
б) систем већинског гласа, упоређивањем укупног броја гласова за свакога појединог кандидата и укупног броја неважећих
гласачких листића с укупним бројем издатих гласачких листића;
ц) систем отворене листе, упоређивањем укупног броја гласова за сваки политички субјект и укупног броја неважећих гласачких листића с укупним бројем издатих гласачких листића и
д) систем отворених листи, упоређивањем укупног броја гласова за свакога појединог кандидата унутар једног политичког
субјекта с укупним бројем гласова које је освојио тај политички
субјект у цјелини.
(2) Ако се утврди да су тачни подаци уписани у погрешна
поља на обрасцу, као и погрешна сумирања предсједника и чланова бирачког одбора, именовани из члана 63. став (2) овог правилника имају овлашћења да изврше и овјере исправку погрешака у
ЈИИС апликацији.
(3) Изузетно, уколико изборна комисија не поступи у складу са
чланом 62. овог правилника, на захтјев главног контролора у Главном центру за бројање, Централна изборна комисија БиХ доноси
закључак којим се наређује Главном центру за бројање правилно
бројање гласова. Главни центар за бројање провјерава и броји важеће, неважеће и неискоришћене гласачке листиће за ниво за који
је донесен закључак.
Одјељак Д. Утврђивање изборних резултата - члан 5.29
Изборног закона БиХ
Члан 65.
(Утврђивање изборних резултата)
Централна изборна комисија БиХ утврђује и објављује изборне резултате након обједињавања резултата гласања с редовних
бирачких мјеста и резултата добијених пребројавањем гласова у
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Главном центру за бројање најкасније 20 дана након одржавања
избора.
Члан 66.
(Увид у објављене изборне резултате)
Централна изборна комисија БиХ одмах по доношењу одлуке
о објављивању изборних резултата у детаљном табеларном приказу резултата гласања на нивоу бирачког мјеста по политичким
субјектима и кандидатима ставља на располагање јавности путем
интернет странице Централне изборне комисије БиХ.
Одјељак Е. Потврђивање изборних резултата
Члан 67.
(Потврђивање изборних резултата - члан 5.32
Изборног закона БиХ)
(1) Централна изборна комисија БиХ, након завршетка поновног бројања гласачких листића и истека рока за подношење жалбе,
односно након правоснажности одлука, а најкасније 30 дана од
дана одржавања избора, потврђује изборне резултате.
(2) Централна изборна комисија БиХ потврђене изборне резултате, с расподијељеним мандатима и именима кандидата унутар
тих политичких субјеката, објављује у службеним гласилима, на
интернет страници Централне изборне комисије БиХ и у средствима јавног информисања.
ДИО ТРЕЋИ - СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА
ГЛАВА V - ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ, ПРИМОПРЕДАЈА И
НАЧИН ГЛАСАЊА
Члан 68.
(Изборни материјал)
Централна изборна комисија БиХ за локалне изборе формираним бирачким мјестима обезбјеђује изборни материјал који је
прописан у члану 3. овог правилника за опште изборе.
Члан 69.
(Примопредаја)
Примопредаја изборног материјала врши се по поступку
утврђеном у чл. 4. до 14. овог правилника.
Члан 70.
(Гласање)
Гласање на локалним изборима проводи се за ниво начелника,
односно градоначелника општине, односно града, градоначелника
Града Источно Сарајево у основним изборним јединицама: Соколац 121Б, Источна Илиџа 132Б, Источни Стари Град 138Б, Источно
Ново Сарајево 140Б, Трново 142Б и Пале 144Б, општинско вијеће,
скупштину општине односно скупштину града по процедури
утврђеној у чл. 15. до 32. овог правилника.
Члан 71.
(Први непотпуни прелиминарни резултати)
(1) Изборна комисија обавезна је са зелених копија утврђене изборне резултате са свих редовних бирачких мјеста за ниво
власти из члана 73. став (1) тачка а) овог правилника до 21,00
часа унијети у ЈИИС апликацију. За остале нивое власти из члана
73. став (1) тачка б) овог правилника изборна комисија утврђене
изборне резултате са зелених копија достављених са редовних
бирачких мјеста уноси у ЈИИС апликацију интензивно до 24.00
часа.
(2) За процес из става (1) овог члана изборна комисија може
ангажовати и овластити лица која ће са редовних бирачких мјеста преузети вјеродостојне изборне резултате од стране бирачког
одбора, те ангажовати и овластити особље које ће вршити унос
резултата избора, о чему доноси посебно рјешење.
(3) Након завршене процедуре из става (2) овог члана, контролор изборних резултата изборне комисије врши контролу изборних резултата прописану у члану 64. овог правилника.
(4) Ако изборна комисија није у могућности да правилно
обједини изборне резултате због неправилности које је направио
бирачки одбор, поступиће у складу са чланом 62. овог правилника.
(5) На основу поступка утврђеног у ст. (1) и (2) овог члана,
Централна изборна комисија БиХ најкасније пет часова по затварању бирачких мјеста, у складу с чланом 5.29а Изборног закона
БиХ објављује прве непотпуне прелиминарне резултате с редовних бирачких мјеста.
(5) Изборна комисија одговорна је за тачност извјештаја које
доставља Централној изборној комисији БиХ.
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Члан 72.
(Други непотпуни прелиминарни изборни резултати - члан 5.29
став (1) Изборног закона БиХ)
Изборна комисија, по истом поступку из члана 71. ст. (2), (3),
(4) и (5) овог правилника, наставља сукцесивно уносити изборне
резултате у ЈИИС апликацију са зелених копија за ниво власти из
члана 73. став (1) тачка ц) овог правилника, а најкасније до 10.00
часова наредног дана.
ГЛАВА VI - БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА, ПАКОВАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА И ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ
Члан 73.
(Редослијед бројања гласачких листића)
Гласачки листићи за изборне нивое броје се сљедећим редослиједом:
а) начелник општине, односно градоначелник града када се
бира непосредно,
б) градоначелник Града Источно Сарајево у основним изборним јединицама гдје се спроводе избори и
ц) општинско вијеће, односно скупштина општине, односно
скупштина града.
Члан 74.
(Бројање гласачких листића)
Бројање гласачких листића врши се по процедури утврђеној
у чл. 33. до 36, члану 40. став (2) и чл. 41. до 47. овог правилника.
Члан 75.
(Паковање изборног материјала - редовна бирачка мјеста)
(1) На редовним бирачким мјестима изборни материјал пакује
бирачки одбор на начин утврђен одредбама овог члана.
(2) Гласачки листићи за начелника општине и градоначелника
града пакују се у СИВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих
стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа у којој је коверта с Обрасцем за
збирне резултате ЗР (већински глас) - плава копија.
(3) Гласачки листићи за градоначелника града Источно Сарајево пакују се у ЖУТЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих
стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа у којој је коверта с Обрасцем за
збирне резултате ЗР (већински глас) - плава копија.
(4) Гласачки листићи за општинско вијеће, скупштину општине, скупштину града и скупштину Брчко Дистрикта БиХ пакују се
у ПЛАВЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ, тако што се у њих стављају:
а) пребројани важећи гласачки листићи и неважећи гласачки
листићи,
б) провидна пластична врећа у којој је коверта с Обрасцем за
збирне резултате ЗР (отворена листа) - плава копија.
(5) Неискоришћени и оштећени гласачки листићи за начелника општине, градоначелника града градоначелника Града
Источно Сарајево у основним изборним јединицама гдје се проводе избори, општинско вијеће, скупштину општине, скупштину града и скупштину Брчко Дистрикта БиХ пакују се у ПРОВИДНЕ ВЕЋЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋE по једна, тако што се у њих
стављају:
а) неискоришћени гласачки листићи (упаковани у оригиналне
кутије) и
б) коверта упропаштени гласачки листићи.
(6) У ПРОВИДНЕ МАЊЕ ЗАШТИТНЕ ВРЕЋЕ пакују се:
а) помоћни обрасци за бројање, који су коришћени за други
круг бројања гласова по
кандидатима;
б) Записник - оригинал у корицама и
ц) извод из коначног Централног бирачког списка за редовне
бираче.
(7) Копије образаца које је бирачки одбор користио током гласања и бројања гласачких листића на бирачком мјесту бирачки одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту за предсједника бирачког одбора стављају се:
1) Образац за бројно стање БС - црвена копија,
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2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - црвена
копија,
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - црвена
копија;
б) у коверту за предсједника изборне комисије стављају се:
1) Образац за бројно стање БС - зелена копија,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - зелена копија,
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - зелена
копија и
4) Записник - зелена копија.
У основним изборним јединицама у којима се спроводе избори
за градоначелника Града Источно Сарајево у алинејама а) и б) додају се копије, црвена и зелена Обрасца за збирне резултате већински глас за градоначелника Града Источно Сарајево.
(8) Оригинал обрасце које је бирачки одбор користио током
гласања и бројања гласачких листића на бирачком мјесту бирачки
одбор пакује на сљедећи начин:
а) у коверту А3 за Централну изборну комисију БиХ стављају
се:
1) Образац за бројно стање БС - оригинал у корицама,
2) Образац за збирне резултате ЗР (већински глас) - оригинал
у корицама и
3) Образац за збирне резултате ЗР (отворена листа) - оригинал
у корицама.
У основним изборним јединицама у којима се спроводе избори
за градоначелника Града Источно Сарајево у алинеји а) додаје се
оригинал Обрасца за збирне резултате већински глас за градоначелника Града Источно Сарајево.
(9) Бирачки одбор сваку од наведених врећа означава црним
маркером (на примјер: број бирачког мјеста 133А025 на два мјеста
на заштитној врећи). Свака врећа мора бити чврсто затворена пластичним печатом чији се број уписује у одговарајућем обрасцу на
предвиђеном мјесту.
(10) Изборна комисија, по преузимању изборног материјала од
бирачког одбора, обавезна је да у достављене регистраторе и У-фолије пакује изборни материјал на начин да у једну У-фолију пакује
цијели изборни материјал из става (8) овог члана. Тако формиране
У-фолије пакује у регистраторе на којима мора бити исписано: код
и назив општине, почетни и крајњи број бирачког мјеста, чије су
У-фолије стављене у тај регистратор и редни број регистратора (на
примјер: 133А, Нови Град Сарајево, 001-015, 1-9).
(11) Одредбе става (2) овог члана не примјењују се за бирачке
одборе у Брчко Дистрикту БиХ јер се градоначелник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине не бира директно.
Члан 76.
(Паковање након бројања и обједињавања)
(1) Бирачки одбор или тим из члана 62. став (4) овог правилника изборни материјал пакује на начин како је прописано овим правилником, и то у исту врећу, заједно са печатом којим је бирачки
одбор претходно запечатио ту врећу.
(2) Бирачки одбор или тим врећу из става (1) овог члана печати
новим печатом чији је број уписан на оригиналном обрасцу којег
је тим пребројао.
Члан 77.
(Паковање изборног материјала на другим бирачким мјестима)
Изборни материјал на бирачким мјестима за гласање у одсуству, за издавање непотврђених-ковертираних гласачких листића
и мобилним тимовима пакује се на начин утврђен у чл. 56. до 58.
овог правилника.
Члан 78.
(Изборни резултати)
Поступак за изборне резултате на општим изборима прописан
у чл. 60. до 67. овог правилника примјењује се и на изборне резултате на локалним изборима.
ДИО ЧЕТВРТИ - ПРИЈЕВРЕМЕНИ, ПОНОВЉЕНИ И
ОДГОЂЕНИ ИЗБОРИ
ГЛАВА VII - ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ - члан 14.3 став
(1) Изборног закона БиХ
Члан 79.
(Примјена)
Пријевремени избори за органе власти у Босни и Херцеговини спроводе се у складу са Изборним законом БиХ, посебним

54

17

прописима којима су регулисани пријевремени избори за избор
појединих органа власти и по процедури утврђеној у овом правилнику.
Члан 80.
(Рокови изборних активности)
Рокове изборних активности за пријевремене изборе утврђује
Централна изборна комисија БиХ посебним Упутством о роковима
изборних активности за одржавање пријевремених избора.
Члан 81.
(Пријава политичких партија и независних кандидата који су
учествовали на редовним изборима)
(1) Политичке партије и независни кандидати који су били
овјерени за учествовање на посљедњим редовним изборима не
морају поновно подносити цјелокупну потребну документацију за
овјеру учешћа на пријевременим изборима, већ се пријава с документацијом која је поднесена за редовне изборе прихвата уз подношење новог попуњеног обрасца њихове пријаве.
(2) Политичке партије и независни кандидати који су овјерени
на посљедњим редовним изборима за општинског начелника нису
у обавези прикупити потписе подршке нити извршити уплату таксе за учествовање на пријевременим изборима.
(3) Политичке партије које нису биле овјерене за учествовање на посљедњим редовним изборима за општинског начелника, а
биле су овјерене за општинско/градско вијеће нису у обавези прикупити потписе подршке, али су обавезне извршити уплату таксе
за учествовање на пријевременим изборима.
Члан 82.
(Пријава политичких партија и независних кандидата који нису
учествовали на редовним изборима)
(1) Политичке партије и независни кандидати који нису учествовали на посљедњим редовним изборима уз пријаву учествовања на пријевременим изборима подносе сљедећу документацију:
а) Рјешење о упису у регистар код надлежног тијела, уколико
је рјешење старије од 60 дана, доставити и извод из судског регистра који није старији од 60 дана у складу са чланом 4.3 Изборног
закона БиХ (подносе само политичке странке);
б) потписе подршке у складу с чланом 4.4 Изборног закона
БиХ;
ц) изјаву прописану чл. 1. 6 и 1.13 Изборног закона БиХ;
д) доказ о уплаћеном новчаном износу таксе за овјеру у складу
са чланом 4.16 Изборног закона БиХ и
е) финансијски извјештај који обухвата период три (3) мјесеца
прије подношења пријаве у складу са чланом 15.1 Изборног закона
БиХ.
(2) Политичке партије и независни кандидати који нису учествовали на редовним изборима дужни су уплатити таксу за овјеру
учествовања на пријевременим изборима у износу прописаном
чланом 4.16 Изборног закона БиХ.
Члан 83.
(Пријава коалиција)
Све коалиције које су овјерене на посљедњим редовним изборима за општинског начелника не морају да врше додатну пријаву
већ само потврде ранију пријаву, подношењем новог попуњеног
обрасца пријаве.
Члан 84.
(Бирачи уписани у Централни бирачки списак)
(1) Сви бирачи који су уписани у Централни бирачки списак
могу гласати на пријевременим изборима.
(2) Централна изборна комисија БиХ образац пријаве за гласање путем поште за нове регистранте објавиће на званичној интернет страници Централне изборне комисије БиХ и доставити их
свим ДКП-има Босне и Херцеговине у иностранству.
(3) Бирачима који имају статус расељеног лица остаје изражена бирачка опција коју су имали на задњим спроведеним редовним
изборима.
Члан 85.
(Обавјештење бирачима)
Изборна комисија која спроводи пријевремене изборе обавезна је прослиједити изборним комисијама на чијем подручју се
налазе бирачи који су уписани у извод из Централног бирачког
списка за расељена лица БиХ списак расељених лица с податком
гдје и на којем бирачком мјесту могу да остваре своје бирачко пра-
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во. Изборна комисија на чијем подручју се налазе расељена лица
дужна је на пригодан начин и правовремено обавијестити та лица
гдје и на који начин ће гласати.
Члан 86.
(Главни центар за бројање)
Централна изборна комисија БиХ може да посебном одлуком
формира Главни центар за бројање за сваке пријевремене изборе.
Истом одлуком се утврђују послови који се обављају у Главном
центру за бројање, локација на којој се успоставља Главни центар
за бројање и одређује временски период у којем ће радити Главни
центар за бројање.
ГЛАВА VIII - ПОНОВЉЕНИ ИЗБОРИ - члан 14.1 Изборног закона БиХ
Члан 87.
(Процедура)
(1) Уколико Централна изборна комисија БиХ установи да је за
вријеме гласања или бројања гласачких листића дошло до неправилности које могу утицати на резултате избора и поништи изборе
у изборној јединици или на неком бирачком мјесту, спроводе се
поновљени избори.
(2) Поновљени избори спроводе се на основу истих кандидатских листи и истих извода из Централног бирачког списка који су
коришћени на поништеним изборима.
(3) Централна изборна комисија БиХ одређује дан одржавања
поновљених избора, а најкасније 14 дана од дана правоснажности
одлуке Централне изборне комисије БиХ о поништењу избора.
(4) Поновљени избори спроводе се на истој локацији бирачког
мјеста и по процедури прописаној у Дијелу II овог правилника.
ГЛАВА IX - ОДГОЂЕНИ ИЗБОРИ - члан 14.2 Изборног
закона БиХ
Члан 88.
(Поступак спровођења)
(1) Уколико у некој изборној јединици или бирачком мјесту
гласање није обављено оног дана који је утврђен за гласање, спроводе се одгођени избори.
(2) На основу чињеница које указују да изборе није могуће
спровести у складу с одредбама Изборног закона БиХ, Централна
изборна комисија БиХ доноси одлуку о одгађању избора на одређеном бирачком мјесту или у изборној јединици, а најкасније 30
дана од дана који је одређен за гласање на редовним изборима.
(3) Одгођене изборе расписује Централна изборна комисија
БиХ.
(4) Одгођени избори у правилу спроводе се у року од седам
дана, а најкасније 30 дана од дана који је одређен за гласање на
редовним изборима.
(5) Одгођени избори спроводе се по процедури прописаној у
Дијелу II овог правилника.
ДИО ПЕТИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 89.
(Измјена законске регулативе)
Уколико се измијени законска регулатива по питању процедура
прописаних овим правилником, Централна изборна комисија БиХ
донијеће измјене и допуне овог правилника или нови правилник
како би се усагласиле процедуре са новом законском регулативом.
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Члан 90.
(Шематски приказ)
Шематски прикази начина паковања изборног материјала саставни су дио овог правилника.
Члан 91.
(Обрасци)
Саставни дио овог правилника су:
а) Записник о раду бирачког одбора - ЗАРБО,
б) Образац за бројно стање БС - редовно бирачко мјесто,
ц) Образац за бројно стање БСО - бирачко мјесто за гласање у
одсуству (који се користи и у ДКПБиХ),
д) Образац за бројно стање БСН - бирачко мјесто за гласање
непотврђеним гласачким листићима,
е) Образац за бројно стање БСМ - мобилни тим,
ф) Образац за збирне резултате ЗР - већински глас (за бирачко
мјесто, за Главни центар за бројање и изборну комисију),
г) Образац за збирне резултате ЗР - отворена листа (за бирачко
мјесто, за Главни центар за бројање и изборну комисију),
х) Помоћни образац за бројање,
и) Обрасци изгледа коверти за непотврђене-ковертиране гласачке листиће и за мобилне тимове,
ј) Примопредајни обрасци ПО,
к) Примопредајни образац БО-ИК и
л) Записник са отварања вреће.
Члaн 92.
(Oбaвeзe учeсникa у избoрнoм прoцeсу)
Сви учeсници у избoрнoм прoцeсу aктивнoсти прoписaнe
oвим прaвилникoм спрoвoдиће пo прeпoрукaмa и мjeрaмa кoje су
прoписaнe oд стрaнe нaдлeжних oргaнa у Бoсни и Хeрцeгoвини
зa вриjeмe трajaњa стaњa прирoднe нeпoгoдe и другe нeсрeћe, oднoснo вaнрeднe ситуaциje.
Члaн 93.
(Прoписи oбухвaћeни oвим прaвилникoм)
Oвaj прaвилник oбухвaтa Прaвилник o спрoвoђeњу избoрa у
Бoсни и Хeрцeгoвини (“Службeни глaсник БиХ”, брoj 29/18), Прaвилник o измjeнaмa Прaвилникa o спрoвoђeњу избoрa у Бoсни и
Хeрцeгoвини (“Службeни глaсник БиХ”, брoj 62/18), Прaвилник o
измjeни Прaвилникa o спрoвoђeњу избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини
(“Службeни глaсник БиХ”, брoj 69/18) и Прaвилник o измjeнaмa и
дoпунaмa Прaвилникa o спрoвoђeњу избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини (“Службeни глaсник БиХ”, брoj 25/20).
Члaн 94.
(Oбjaвљивање у службeним глaсилимa)
Oвaj прeчишћeни тeкст прaвилникa oбjaвићe сe у “Службeнoм
глaснику БиХ”, “Службeним нoвинaмa ФБиХ”, “Службeнoм глaснику Републике Српске”, “Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa
БиХ” и нa интeрнeт стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ
www.избoри.бa.
Брoj: 05-1-02-2-389-2/20
6. маја 2020. гoдинe
Сaрajeвo

Прeдсjeдницa,
Вaњa Бjeлицa Прутинa, с.р.

5.6.2020.
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Ȼɪɨʁɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɨɥɢɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚɢɥɢ
ɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ɂɛɢɪ

Ȼɪɨʁɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɨɛɪɚɡɚɰɡɚɛɪɨʁɚʃɟ
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ɍɄɍɉɇɈ
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5.6.2020.
2

Ƚɥɚɫɨɜɢ

Ȼɪɨʁɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɨɥɢɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚɢɥɢ
ɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ɂɛɢɪ

Ƚɥɚɫɨɜɢ

Ȼɪɨʁɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɨɥɢɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚɢɥɢ
ɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ɂɛɢɪ

Ƚɥɚɫɨɜɢ

Ȼɪɨʁɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɨɥɢɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚɢɥɢ
ɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ɂɛɢɪ

Ȼɪɨʁɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɨɛɪɚɡɚɰɡɚɛɪɨʁɚʃɟ
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ɍɄɍɉɇɈ

28

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɉɈɌɉɂɋ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

ɑɅȺɇ ɂɆȿɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

Ȼɢɪɚɱɤɢɨɞɛɨɪ

ɇȺɄɈɇɁȺȼɊɒȿɇɈȽȻɊɈȳȺȵȺɂɍɉɂɋɂȼȺȵȺȻɊɈȳȺȽɅȺɋɈȼȺɋȼȺɄɂɑɅȺɇɌɂɆȺɆɈɊȺɋȿɉɈɌɉɂɋȺɌɂ
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3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
Koverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL /Obrazac za zbirne
rezultate =5YHüLQVNLJODV (plava kopija)

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)
2. Koverta RãWHüHQL JODVDþNLOLVWLüL

54

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)
2. Koverta RãWHüHQL JODVDþNLOLVWLüL

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
Koverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL /Obrazac za zbirne
rezultate ZR otvorena lista (plava kopija)

%RUGRFUYHQD]DãWLWQDYUHüD

Kantonalna skupština – NIVO 201 - 210

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)
2. Koverta RãWHüHQLJODVDþNLOLVWLüL

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
Koverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL /Obrazac za zbirne
rezultate ZR otvorena lista (plava kopija)

3ODYD]DãWLWQDYUHüD

Parlamentarna skupština BiH – NIVO 511- 515

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
3. Koverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL /Obrazac za zbirne
rezultate ZR otvorena lista (plava kopija

/MXELþDVWD]DãWLWQDYUHüD

=DVWXSQLþNL dom Parlamenta F BiH – NIVO 401- 412

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)
2. Koverta RãWHüHQLJODVDþNLOLVWLüL

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

6LYD]DãWLWQDYUHüD

Predsjedništvo BiH – NIVO 701/702

Šema pakovanja/pakiranja izbornog materijala
QDUHGRYQRPELUDþNRPPMHVWXX)%L+

30
5.6.2020.

1DVYDNXYUHüXSRWUHEQRMH
XSLVDWLEURMELUDþNRJPMHVWD

NAPOMENA:

1. Obrazac brojnog stanja (zelena kopija)
2. Obrazac ]D]ELUQHUH]XOWDWH=5YHüLQVNLJODV]DQLYR
701/702 (zelena kopija)
3. Obrazac za zbirne rezultate ZR otvorena lista za
nivoe 200,400,500 (zelena kopija)
4. Zapisnik RUDGXELUDþNRJRGERUD ]HOHQDNRSLMD

Koverta za Predsjednika izborne komisije:

1. Obrazac brojnog stanja (crvena kopija)
2. Obrazac ]D]ELUQHUH]XOWDWH=5YHüLQVNLJODV]DQLYR
701/702 (crvena kopija)
3. Obrazac za zbirne rezultate ZR otvorena lista za
nivoe 200,400,500 (crvena kopija)

.RYHUWD]D3UHGVMHGQLNDELUDþNRJRGERUD

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1. Obrazac brojnog stanja (original)
2. Obrazac ]D]ELUQHUH]XOWDWH=5YHüLQVNLJODV]DQLYR
701/702 (original)
3. Obrazac za zbirne rezultate ZR otvorena lista za nivoe
200,400,500 (original)

Koverta A3 za Centralnu izbornu komisiju BiH

(original u koricama)

=DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD

,]YRGL]&HQWUDOQRJELUDþNRJVSLVND

1. Knjige pRPRüQLh obrazaca

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD PDQMD

5.6.2020.
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,]YRGL]&HQWUDOQRJELUDþNRJVSLVND

2. =DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD RULJLQDOXNRULFDPD

1. Obrazac brojnog stanja (original u koricama)

QDVYDNXYUHüXSRWUHEQRMH
XSLVDWLEURMELUDþNRJPMHVWD

NAPOMENA:

1. Obrazac brojnog stanja (zelena kopija)
2. =DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD ]HOHQDNRSLMD

Koverta za Predsjednika izborne komisije:

1. Obrazac brojnog stanja (crvena kopija)

.RYHUWD]D3UHGVMHGQLNDELUDþNRJRGERUD:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD PDQMD

2. 2ãWHüHQH NRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD

1HLVNRULãWHQHNRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD
upakovane u originalne kutije

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

2. Obrazac brojnog stanja (plava kopija)

1. 3UHEURMDQHNRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD
uvezane po izbornim jedinicama

&UYHQD]DãWLWQDYUHüD

Šema pakovanja/pakiranja izbornog materijala
QDELUDþNRPPMHVWXza glasanje u odsutnosti u FBiH

32
54
5.6.2020.

1. Obrazac brojnog stanja (original u koricama)
=DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD RULJLQDOXNRULFDPD
'RSXQVNLL]YRGL]&HQWUDOQRJELUDþNRJVSLVND VSLVDN
SRWHQFLMDOQLKELUDþDNRMLLPDMXSUDYRJODVDWL
QHSRWYUÿHQLPJODVDþNLPOLVWLüLPD 

1DVYDNXYUHüXSRWUHEQRMH
XSLVDWLEURMELUDþNRJPMHVWD

NAPOMENA:

1. Obrazac brojnog stanja (zelena kopija)
2. =DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD ]HOHQDNRSLMD

Koverta za Predsjednika izborne komisije:

1. Obrazac brojnog stanja (crvena kopija)

.RYHUWD]D3UHGVMHGQLNDELUDþNRJRGERUD:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD PDQMD

2. 2ãWHüHQH NRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD

1HLVNRULãWHQHNRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD
upakovane u originalne kutije

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

2. Obrazac brojnog stanja (plava kopija)

1. 3UHEURMDQHNRYHUWHVDQHSRWYUÿHQLP
JODVDþNLPOLVWLüLPD

=HOHQD]DãWLWQDYUHüD

âHPDSDNRYDQMDSDNLUDQMDL]ERUQRJPDWHULMDODQDELUDþNRPPMHVWX
ovlaštenom ]DL]GDYDQMHQHSRWYUÿHQLKJODVDþNLKOLVWLüDu FBiH

5.6.2020.
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sa posebnim potrebama

3. Dodatni i]YRGL]&HQWUDOQRJELUDþNRJVSLVND ]DELUDþH

2. =DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD RULJLQDOXNRULFDPD

1. Obrazac brojnog stanja (original u koricama)

1DVYDNXYUHüXSRWUHEQRMHXSLVDWL
EURMELUDþNRJPMHVWD

NAPOMENA:

1. Obrazac brojnog stanja (zelena kopija)
2. =DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD ]HOHQDNRSLMD

Koverta za Predsjednika izborne komisije:

1. Obrazac brojnog stanja (crvena kopija)

.RYHUWD]D3UHGVMHGQLNDELUDþNRJRGERUD:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD PDQMD

2. 2ãWHüHQH NRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD

1HLVNRULãWHQHNRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD
upakovane u originalne kutije

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

2. Obrazac brojnog stanja (plava kopija)

1. 3UHEURMDQHNRYHUWHVDVHWRYLPDJODVDþNLKOLVWLüD
uvezane po izbornim jedinicama

1DUDQGåDVWD]DãWLWQDYUHüD

Šema pakovanja/pakiranja izbornog materijala
Mobilni tim u FBiH

34
54
5.6.2020.

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ (ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ (ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɇɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ /
Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚ ɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
(ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ)

ɋɦɟɻɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɇɚɪɨɞɧɚɫɤɭɩɲɬɢɧɚɊɋ– ɇɂȼɈ 301-309

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
(ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ /
Ɉɛɪɚɡɚɰ ɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
(ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ)

ǷȓȈȊȈȏȈȠȚȐȚȕȈȊȘȍȲȈ

ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ Ȼɢɏ – ɇɂȼɈ 521 - 523
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ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ /
Ɉɛɪɚɡɚɰ ɡa ɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
(ɩɥɚɜɚ ɤɨɩɢʁɚ)

ɀɭɬɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɊɋ – ɇɂȼɈ 600

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
(ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ /
Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚ ɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ 3Ɋɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
(ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ)

ɋɢɜɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɲɬɜɨȻɢɏ – ɇɂȼɈ 703

ɒɟɦɚɩɚɤɨɜɚʃɚɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɧɚɪɟɞɨɜɧɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦɦʁɟɫɬɭɭ Ɋɋ

5.6.2020.
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ɭɩɢɫɚɬɢɛɪɨʁɛɢɪɚɱɤɨɝɦʁɟɫɬɚ

ɧɚɫɜɚɤɭɜɪɟʄɭɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ

ɇȺɉɈɆȿɇȺ

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
2. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
ɡɚ ɧɢɜɨe 300, 500 (ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
3. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɡɚ ɧɢɜɨe 600, 703 (ɡɟɥɟɧɚ ɤɨɩɢʁɚ
4. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ:

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
2. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
ɡɚ ɧɢɜɨe 300, 500 (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
3. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫɡɚ
ɧɢɜɨe 600, 703 (ɰɪɜɟɧɚ ɤɨɩɢʁɚ)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɨɪɢɝɢɧɚɥ)
2. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
ɡɚ ɧɢɜɨe 300 500 (ɨɪɢɝɢɧɚɥl)
3. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɡɚ ɧɢɜɨe 600, 703 (ɨɪɢɝɢɧɚɥ)

ɄɨɜɟɪɬɚȺɡɚɐɟɧɬɪɚɥɧɭɢɡɛɨɪɧɭɤɨɦɢɫɢʁɭȻɢɏ:

3. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ
(ɨɪɢɝɢɧɚɥɭɤɨɪɢɰɚɦɚ)

2. ɂɡɜɨɞɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ

1. Ʉʃɢɝɟɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛɪɚɡɚɰɚ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ(ɦɚʃɚ)

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ:
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1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭɤɨɪɢɰɚɦɚ
2. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ
ɤɨɪɢɰɚɦɚ
ɂɡɜɨɞɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ

ɭɩɢɫɚɬɢɛɪɨʁɛɢɪɚɱɤɨɝɦʁɟɫɬɚ

ɧɚɫɜɚɤɭɜɪɟʄɭɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ

ɇȺɉɈɆȿɇȺ

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
2. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ:

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ:
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ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ ɦɚʃɚ)

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɟɤɨɜɟɪɬɟɫɚɫɟɬɨɜɢɦɚɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚɭɩɚɤɨɜɚɧɟɭɨɪɢɝɢɧɚɥɱɧɟɤɭɬɢʁɟ
2. Ɉɲɬɟʄɟɧɟɤɨɜɟɪɬɟɫɚɫɟɬɨɜɢɦɚɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚ

ɉɪɨɜɢɞɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɟɤɨɜɟɪɬɟ ɫɚ ɫɟɬɨɜɢɦɚ ɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚ ɭɜɟɡɚɧɟ ɩɨ ɢɡɛɨɪɧɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ
2. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ

ɐɪɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɒɟɦɚɩɚɤɨɜɚʃɚɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɧɚɛɢɪɚɱɤɨɦɦʁɟɫɬɭɡɚɝɥɚɫɚʃɟɭɨɞɫɭɫɬɜɭɊɋ

5.6.2020.

54
37

3.

1.
2.

Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɨɪɢɝɢɧɚɥɭɤɨɪɢɰɚɦɚ)
Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ (ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ
ɤɨɪɢɰɚɦɚ)
Ⱦɨɩɭɧɫɤɢɢɡɜɨɞ ɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
(ɫɩɢɫɚɤɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɛɢɪɚɱɚ ɤɨʁɢɢɦɚʁɭɩɪɚɜɨ
ɝɥɚɫɚɬɢɧɟɩɨɬɜɪɻɟɧɢɦɝɥɚɫɚɱɤɢɦɥɢɫɬɢʄɢɦɚ)

Mɟɭɩɢɫɚɬɢɛɪɨʁɛɢɪɚɱɤɨɝɦʁɟɫɬɚ

ɧɚɫɜɚɤɭɜɪɟʄɭɩɨɬɪɟɛɧɨ

ɇȺɉɈɆȿɇȺ

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
2. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ:

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ:
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ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ(ɦɚʃɚ)

2. Ɉɲɬɟʄɟɧɟɤɨɜɟɪɬɟɫɚɫɟɬɨɜɢɦɚɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚ

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɟɤɨɜɟɪɬɟ ɫɚɫɟɬɨɜɢɦɚ ɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚɭɩɚɤɨɜɚɧɟɭɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

ɈɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃD ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɟɤɨɜɟɪɬɟ ɫɚɧɟɩɨɬɜɪɻɟɧɢɦ
ɝɥɚɫɚɱɤɢɦɥɢɫɬɢʄɢɦɚ

Ɂɟɥɟɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɒɟɦɚɩɚɤɨɜɚʃD ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧɚɛɢɪɚɱɤɨɦɦʁɟɫɬɭ
ɨɜɥɚɲɬɟɧɨɦɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɧɟɩɨɬɜɪɻɟɧɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɭ Ɋɋ
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1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭɤɨɪɢɰɚɦɚ
2. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ
ɤɨɪɢɰɚɦɚ
Ⱦɨɞɚɬɧɢɢɡɜɨɞɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚɡɚ
ɛɢɪɚɱɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚ

ɧɚɫɜɚɤɭɜɪɟʄɭɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɭɩɢɫɚɬɢɛɪɨʁɛɢɪɚɱɤɨɝɦʁɟɫɬɚ

ɇȺɉɈɆȿɇȺ

1. ǶȉȘȈȏȈȞȉȘȖȯȕȖȋșȚȈȱȈ (ȏȍȓȍȕȈȒȖȗȐȯȈ)
2. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ (ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ:

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ:
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ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ(ɦɚʃɚ)

2. Ɉɲɬɟʄɟɧɟɤɨɜɟɪɬɟɫɚɫɟɬɨɜɢɦɚɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚ

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɟɤɨɜɟɪɬɟɫɚɫɟɬɨɜɢɦɚɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚɭɩɚɤɨɜɚɧɟɭɨɪɢɝɢɧɚɥɱɧɟɤɭɬɢʁɟ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

2. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ

ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɟɤɨɜɟɪɬɟ ɫɚ ɫɟɬɨɜɢɦɚ ɝɥɚɫɚɱɤɢɯ
ɥɢɫɬɢʄɚ ɭɜɟɡɚɧɟ ɩɨ ɢɡɛɨɪɧɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ

ɇɚɪɚɧʇɚɫɬɚ ɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɒɟɦɚɩɚɤɨɜɚʃɚɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦɭ Ɋɋ

5.6.2020.
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3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
Koverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL /Obrazac za zbirne
rezultate =5YHüLQVNLJODV (plava kopija)

54

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)
2. Koverta RãWHüHQL JODVDþNLOLVWLüL

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)
2. Koverta RãWHüHQLJODVDþNLOLVWLüL

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
Koverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL /Obrazac za zbirne
rezultate ZR otvorena lista (plava kopija)

3ODYD]DãWLWQDYUHüD

Parlamentarna skupština BiH – NIVO 515
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3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
Koverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL /Obrazac za zbirne
rezultate ZR otvorena lista (plava kopija

/MXELþDVWD]DãWLWQDYUHüD

=DVWXSQLþNLGRP3DUODPHQWD)%L+– NIVO 402

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)
2. Koverta RãWHüHQLJODVDþNLOLVWLüL

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD YHüD

6LYD]DãWLWQDYUHüD

Predsjedništvo BiH – NIVO 701/702

âHPDSDNRYDQMDL]ERUQRJPDWHULMDODQDUHGRYQRPELUDþNRPPMHVWXX%UþNR
'LVWULNWX%L+]DELUDþHVDHQWLWHWVNLPGUåDYOMDQVWYRP)%L+

40
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NAPOMENA:
1DVYDNXYUHüXSRWUHEQRMH
XSLVDWLEURMELUDþNRJPMHVWD

1. Obrazac brojnog stanja (zelena kopija)
2. Obrazac za zbirne rezultate =5YHüLQVNLJODV]D
nivo 701/702 (zelena kopija)
3. Obrazac za zbirne rezultate ZR otvorena lista za
nivoe 402,515 (zelena kopija)
=DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD ]HOHQDNRSLMD

Koverta za Predsjednika izborne komisije:

1. Obrazac brojnog stanja (crvena kopija)
2. Obrazac ]D]ELUQHUH]XOWDWH=5YHüLQVNLJODV]Dnivo
701/702 (crvena kopija)
3. Obrazac za zbirne rezultate ZR otvorena lista za
nivoe 402,515 (crvena kopija))

.RYHUWD]D3UHGVMHGQLNDELUDþNRJRGERUD

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1. Obrazac brojnog stanja (original)
2. Obrazac za zbirne rezultate =5YHüLQVNLJODVza
nivoe 701/702 (original)
3. Obrazac za zbirne rezultate ZR otvorena lista za
nivoe 402,515 (original)

Koverta A3 za Centralnu izbornu komisiju BiH:

1. Zapisnik o radu
(original u koricama)

2. ,]YRGL]&HQWUDOQRJELUDþNRJ
spiska - Dio A

1. Knjige pRPRüQLh obrazaca

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD PDQMD

5.6.2020.
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1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ (ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

54

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ (ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɇɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ / Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚ
ɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
(ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ)

ɋɦɟɻɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɇɚɪɨɞɧɚɫɤɭɩɲɬɢɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟ– ɇɂȼɈ306

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ (ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ / Ɉɛɪɚɡɚɰ
ɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
(ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ)

ɉɥɚɜɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɚɫɤɭɩɲɬɢɧɚȻɢɏ– ɇɂȼɈ2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ / Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚ
ɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
(ɩɥɚɜɚ ɤɨɩɢʁɚ)

ɀɭɬɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ Ɋɋ – ɇɂȼɈ

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ (ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)
2. Ʉɨɜɟɪɬɚ– ɨɲɬɟʄɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ (ɜɟʄɚ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
Ʉɨɜɟɪɬɚ – ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ /Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚ
ɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ 3Ɋɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
(ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ)

ɋɢɜɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɲɬɜɨȻɢɏ– ɇɂȼɈ

ɒɟɦɚɩɚɤɨɜɚʃɚɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧɚɪɟɞɨɜɧɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦɦʁɟɫɬɭɭȻɪɱɤɨ
ȾɢɫɬɪɢɤɬɭȻɢɏɡɚɛɢɪɚɱɟɫɚɟɧɬɢɬɟɬɫɤɢɦɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɨɦ Ɋɋ
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1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (original)
2. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
ɡɚ 306, 522 (original)
3. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɡɚ 600, 703 (original)

ɇȺɉɈɆȿɇȺ
ɧɚɫɜɚɤɭɜɪɟʄɭɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɭɩɢɫɚɬɢɛɪɨʁɛɢɪɚɱɤɨɝɦʁɟɫɬɚ

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
2. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
ɡɚ ɧɢɜɨe 306, 522 (ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
3. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɡɚ ɧɢɜɨe 600, 703 (ɡɟɥɟɧɚ ɤɨɩɢʁɚ
4. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ(ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ:

1. Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁɧɨɝɫɬɚʃɚ (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
2. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
ɡɚ ɧɢɜɨe 306, 522 (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
3. Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫɡɚ
ɧɢɜɨe 600, 703 (ɰɪɜɟɧɚ ɤɨɩɢʁɚ)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ɄɨɜɟɪɬɚȺɡɚɐɟɧɬɪɚɥɧɭɢɡɛɨɪɧɭɤɨɦɢɫɢʁɭȻɢɏ:

3. Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ
(ɨɪɢɝɢɧɚɥɭɤɨɪɢɰɚɦɚ)

2. ɂɡɜɨɞɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝ
• ɫɩɢɫɤɚ – ǬȐȖǩ

Ʉʃɢɝɟɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛɪɚɡɚɰɚ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ ɦɚʃɚ)

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ:
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ɇɚɩɨɦɟɧɚɧɚɫɜɚɤɭɜɪɟʄɭɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɧɚɩɢɫɚɬɢɛɪɨʁɛɢɪɚɱɤɨɝɦʁɟɫɬɚ

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ:
- Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟ Ȼɋ(ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ)
-ɈɛɪɚɫɰɢɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɁɊ–ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫɢ
ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ
- ɁɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚɁȺɊȻɈ
ɡɟɥɟɧɚɤɨɩɢʁɚ

Ʉɨɜɟɪɬɚɡɚɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ:
- ɈɛɪɚɡɚɰɡɚɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟȻɋ ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ
- ɈɛɪɚɫɰɢɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɁɊ–ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫɢ
ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ (ɰɪɜɟɧɚɤɨɩɢʁɚ

ɂɡɜɨɞɢɡɤɨɧɚɱɧɨɝ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɫɩɢɫɤɚ
Ɂɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ
ɁȺɊȻɈ ɨɪɢɝɢɧɚɥ
ɉɨɦɨʄɧɢɨɛɪɚɫɰɢɡɚɛɪɨʁɚʃɟ

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ ɆȺȵȺ –ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɡɚɐɂɄȻɢɏ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Ʉɨɜɟɪɬɚ ɡɚ ɐɂɄȻɢɏ:
- Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟ Ȼɋ(ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ
ɤɨɪɢɰɚɦɚ)
- ɈɛɪɚɫɰɢɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɁɊ–ɜɟʄɢɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɢɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥ

2. Ʉɨɜɟɪɬɚɫɚɨɲɬɟʄɟɧɢɦɝɥɚɫɚɱɤɢɦɥɢɫɬɢʄɢɦɚ

1. ɇɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ (ɭɩɚɤɨɜɚɧɢɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɤɭɬɢʁɟ)

ɉɪɨɜɢɞɧɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ ȼȿȶȺ)

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ ɡɚ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɭɨɩɲɬɢɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɭɝɪɚɞɚ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
- Ʉɨɜɟɪɬɚ –ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
- Ʉɨɜɟɪɬɚ –ɈɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɁɊ
(ɩɥɚɜɚɤɨɩɢʁɚ)

ɉɥɚɜɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

1. ɉɪɟɛɪɨʁɚɧɢɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ ɡɚ
ɧɚɱɟɥɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɢɤɚ
2. ɉɪɨɜɢɞɧɚɩɥɚɫɬɢɱɧɚɜɪɟʄɚɫɚ:
- Ʉɨɜɟɪɬɚ –ɧɟɜɚɠɟʄɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
- Ʉɨɜɟɪɬɚ –Ɉɛɪɚɡɚɰɡɚɡɛɢɪɧɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɁɊ(ɩɥɚɜɚ
ɤɨɩɢʁɚ)

ɋɢɜɚɡɚɲɬɢɬɧɚɜɪɟʄɚ

ɒɟɦɚɩɚɤɨɜɚʃɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧɚɪɟɞɨɜɧɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦɦʁɟɫɬɭ – ɤɨɞɩɪɨɜɟɞɛɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɢɡɛɨɪɚɭ Ɋɋ
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3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL ]DQDþHOQLNDRSüLQH
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
- Koverta/kuverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
- Koverta /kuverta -Obrazac za zbirne rezultate ZR
(plava kopija/preslik)

54

1DSRPHQD1DVYDNXYUHüXSRWUHEQRSRWUHELWRMHQDSLVDWLEURMELUDþNRJ
mjesta!!

Koverta/kuverta za predsjednika izborne
komisije/povjerenstva:
- Obrazac za brojno stanje BS (zelena kopija/preslik)
- Obrasci za zbirne/zbrojne rezultate ZR –YHüLQVNLJODVL
otvorena lista (zelena kopija/preslik)
- =DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD=$5%2 ]HOHQD
kopija/preslik)

Koverta/kuverta A3 za CIK/SIP BiH
- Obrazac za brojno stanje BS (original u koricama)
- Obrasci za zbirne/zbrojne rezultate ZR –YHüLQVNL
glas i otvorena lista (original)

,]YRGL]YDGDNL]NRQDþQRJ
&HQWUDOQRJ6UHGLãQMHJELUDþNRJVSLVNDSRSLVD
=DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUD=$5%2
(original)
3RPRüQLREUDVFL]DEURMDQMH

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD 0$1-$ - dokumentacija
za CIK/SIP BiH

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Koverta/kuverta za pUHGVMHGQLNDELUDþNRJRGERUD
- Obrazac za brojno stanje BS (crvena kopija/preslik)
-Obrasci za zbirne/zbrojne rezultate ZR –YHüLQVNLJODVL
otvorena lista (crvena kopija/preslik)

2. Koverta/kuverta sa RãWHüenim JODVDþNLm OLVWLüLma

1HLVNRULãWHQLJODVDþNLOLVWLüL XSDNRYDQLXRULJLQDOQH
kutije)

3URYLGQD]DãWLWQDYUHüD 9(û$

3UHEURMDQLYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL ]DRSüLQVNRYLMHüH
3URYLGQDSODVWLþQDYUHüDVD
- Koverta /kuverta - QHYDåHüLJODVDþNLOLVWLüL
- Koverta /kuverta -Obrazac za zbirne rezultate ZR
(plava kopija/preslik)

3ODYD]DãWLWQDYUHüD

6LYD]DãWLWQDYUHüD

âHPDSDNRYDQMDSDNLUDQMDPDWHULMDODQDUHGRYQRPUHGRYLWRPELUDþNRPPMHVWX–
kod provedbe lokalnih izbora u FBiH

5.6.2020.
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46

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

54

5.6.2020.

8NXSDQEURMSRWSLVDQDL]YRGXL]&HQWUDOQRJELUDþNRJVSLVND6UHGLãQMHJELUDþNRJSRSLVD
(red / redak 5 iz Obrasca za brojno stanje)
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɨɬɩɢɫɚɧɚɢɡɜɨɞɭ ɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɪɟɞɢɡɈɛɪɚɫɰɚɡɚɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟ
%URMJODVDþNLKOLVWLüDXJODVDþNRMNXWLML
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɭɝɥɚɫɚɱɤɨʁɤɭɬɢʁɢ
7HVWWDþQRVWL WRþQRVWL
red / redak 1 = red / redak 2; ako nisu isti upisati razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ
1HYDåHüLQHR]QDþHQLJODVDþNLlLVWLüL
ɇɟɜɚɠɟʄɢɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚɧɚɨɜɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦ
ɦʁɟɫɬɭ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/AN 3
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ
ý/$1
ɑɅȺɇ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

6HULMVNLEURMSODVWLþQRJSHþDWD]a zaštitnu YUHüXVDGRNXPHQWDFLMRP]D&HQWUDOQXL]ERUQXNRPLVLMX%L+
(PROVIDNA MANJA)
ɋɟɪɢʁɫɤɢɛɪɨʁɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɩɟɱɚɬɚɡɚɡɚɲɬɢɬɧɭ ɜɪɟʄɭɫɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɡɚɐɟɧɬɪɚɥɧɭɢɡɛɨɪɧɭɤɨɦɢɫɢʁɭȻɢɏ
ɉɊɈȼɂȾɇȺ ɆȺȵȺ)

6HULMVNLEURMSODVWLþQRJSHþDWD]Dzaštitnu YUHüXVDJODVDþNLPOLVWLüLPD – otvorena lista
%2-$95(û(8=$9,61267,2'1,92$)
ɋɟɪɢʁɫɤɢɛɪɨʁɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɩɟɱɚɬɚɡɚɡɚɲɬɢɬɧɭ ɜɪɟʄɭɫɚɝɥɚɫɚɱɤɢɦɥɢɫɬɢʄɢɦɚ – ɨɬɜɨɪɟɧɚɥɢɫɬɚ
(ȻɈȳȺȼɊȿȶȿɍɁȺȼɂɋɇɈɋɌɂɈȾɇɂȼɈȺ)

ý/$1
ɑɅȺɇ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ŠIFRA %,5$ý.2*0-(67$
ɒɂɎɊȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

6HULMVNLEURMSODVWLþQRJSHþDWD]D]DãWLWQXYUHüXVDQHLVNRULãWHQLPJODVDþNLPOLVWLüLPD
3529,'1$9(û$)
ɋɟɪɢʁɫɤɢɛɪɨʁɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɩɟɱɚɬɚɡɚɡɚɲɬɢɬɧɭɜɪɟʄɭɫɚɧɟɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɦɝɥɚɫɚɱɤɢɦɥɢɫɬɢʄɢɦɚ
(ɉɊɈȼɂȾɇȺȼȿȶȺ)

PREDSJEDNIK
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

F
Ɏ

ȿ
E

D
Ⱦ

D2
Ⱦ

D1
Ⱦ

C
ɐ

B
Ȼ

A
A

3

2

1

ZBIR / ZBROJ GLASOVA
ɁȻɂɊȽɅȺɋɈȼȺ

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja na ovom
ELUDþNRPPMHVWX

D2) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD nacionalna manjina)
Ⱦ2) ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɦɚʃɢɧɚ)
8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD
D) (red / redak D1 + red / redak D2)
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
ɪɟɞȾɪɟɞȾ
Ukupan broj svih glDVDþNLKlLVWLüD
ȿ (red / redak C + red / redak D)
E) ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɫɜɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞɐ ɪɟɞȾ
7HVWWDþQRVWLWRþQRVWL
F) red / redak E = red / redak 2; ako nisu isti upisati razliku
Ɏ Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞȿ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ

1HYDåHüLRVWDOLJOasaþNL lLVWLüL
ɇɟɜɚɠɟʄɢɨɫɬɚɥɢɝɥaɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
8NXSDQEURMQHYDåHüLKJODVDþNLK OLVWLüD
C) (red / redak A + red / redak B)
ɐ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɧɟɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞȺɪɟɞȻ
D1) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD SROLWLþNDVWUDQNDNRDOLFLMDOLVWDQH]DYLVQLKQHRYLVQLh kandidata ili nezavisni / neovisni kandidat)
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ

B)
Ȼ

Ⱥ
A)

3)

2)

1)

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿ ɁɊ (ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ)

5.6.2020.
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ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚɧɚɨɜɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦ
ɦʁɟɫɬɭ

ý/$1
ɑɅȺɇ

17

17

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

UKUPNO ( = red / redak D1)
ɍɄɍɉɇɈ ( = ɪɟɞ Ⱦ)

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

54

ý/$1
ɑɅȺɇ

16

16

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

15

15

ý/$1
ɑɅȺɇ

14

14

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

13

13

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

12

8

8

12

7

7

11

6

6

11

5

5

9

4

4

10

3

3

9

2

2

10

1

PREDSJEDNIK
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ

ŠIFRA %,5$ý.2*0-(67$
ɒɂɎɊȺȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja na ovom
ELUDþNRPPMHVWX

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

RB. 3ROLWLþND stranka, koalicija, lista nezavisnih / neovisnih kandidata ili nezavisni / neovisni kandidat %URMYDåHüLKJODVRYD
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤDɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
ɊȻ

1

RB. 3ROLWLþNDVWUDQNDNRDOLFLMDOLVWDQH]DYLVQLK/ neovisnih kandidata ili nezavisni / neovisni kandidat %URMYDåHüLKJODVRYD
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤDɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
ɊȻ

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿ ɁɊ(ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

48
5.6.2020.

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚɧɚɨɜɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦ
ɦʁɟɫɬɭ

ý/$1
ɑɅȺɇ
ý/$1
ɑɅȺɇ

PREDSJEDNIK
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ

ý/$1
ɑɅȺɇ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

22

5

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

21

4

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

20

3

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

UKUPNO ( = red / redak D2)
ɍɄɍɉɇɈ ( = ɪɟɞ Ⱦ)

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

ŠIFRA %,5$ý.2*0-(67$
ɒɂɎɊȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

54

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

Kandidat - Predlagaþ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ - ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja na ovom
ELUDþNRPPMHVWX

19

RB.
ɊȻ

2

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
18

Kandidat - Predlagaþ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ - ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ

1

RB.
ɊȻ

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

5.6.2020.

49

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ý/$1
ɑɅȺɇ
ý/$1
ɑɅȺɇ

PREDSJEDNIK
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ

ý/$1
ɑɅȺɇ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RB.
ɊȻ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

ý/$1
ɑɅȺɇ
ý/$1
ɑɅȺɇ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RB.
ɊȻ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ::

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

ŠIFRA %,5$ý.2*0-(67$
ɒɂɎɊȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

54

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚɧɚɨɜɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦ
ɦʁɟɫɬɭ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

3

3

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja na ovom
ELUDþkom mjestu.

2

RB.
ɊȻ
1

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

2

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

1

RB.
ɊȻ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

50
5.6.2020.

%URMJODVDþNLKOLVWLüDQDNRQNRQWUROQRJEURMDQMDXRGMHOX]DEURMDQMH
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɧɚɤɨɧɤɨɧɬɪɨɥɧɨɝɛɪɨʁɚʃɚɭɨɞɫʁɟɤɭɡɚɛɪɨʁɚʃɟ
7HVWWDþQRVWL WRþQRVWL
red / redak 1 = red / redak 2; ako nisu isti upisati razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ
1HYDåHüLQHR]QDþHQLJODVDþNLlLVWLüL
ɇɟɜɚɠɟʄɢɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

%URMJODVDþNLKOLVWLüDSUHPDSUDWHüHPNRQWUROQRPREUDVFX
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɩɪɟɦɚɩɪɚɬɟʄɟɦɤɨɧɬɪɨɥɧɨɦɨɛɪɚɫɰɭ

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢ
ɬɚɱɧɨɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ

SMJENA
ɋɆȳȿɇȺ

VRIJEME
ȼɊɂȳȿɆȿ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

BROJ KUTIJE / SERIJE
ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȿ / ɋȿɊɂȳȿ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ɋɟɪɢʁɫɤɢ ɛɪɨʁ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝ ɩɟɱɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɧɭ ɜɪɟʄɭ ɫɚ ɩɪɟɛɪɨʁɚɧɢɦ ɝɥɚɫɚɱɤɢɦ
ɥɢɫɬɢʄɢɦɚ

6HULMVNLEURMSODVWLþQRJSHþDWD]D]DãWLWQXYUHüXVDSUHEURMDQLPJODVDþNLPOLVWLüLPD

KATEGORIJA GL. /,67,û$
ɄȺɌȿȽɈɊɂȳȺȽɅɅɂɋɌɂȶȺ

54

ȻɊɈȳɌɂɆȺ
BROJ TIMA

ɇȺȾɁɈɊɇɂɄɌɂɆȺ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

F
Ɏ

ȿ
E

D
Ⱦ

D2
Ⱦ

D1
Ⱦ

C
ɐ

B
Ȼ

A
A

3

2

1

ZBIR / ZBROJ GLASOVA
ɁȻɂɊȽɅȺɋɈȼȺ

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQR
WRþQRRGUDåDYDMXDNWLYQRVWLEURMDQMDEURMHQMD NADZORNIK TIMA

D2) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD nacionalna manjina)
Ⱦ2) ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɦɚʃɢɧɚ)
8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD
D) (red / redak D1 + red / redak D2)
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
ɪɟɞȾɪɟɞȾ
Ukupan broj svih glDVDþNLKlLVWLüD
ȿ (red / redak C + red / redak D)
E) ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɫɜɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞɐɪɟɞȾ
7HVWWDþQRVWLWRþQRVWL
F) red / redak E = red / redak 2; ako nisu isti upisati razliku
Ɏ Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞȿ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ

1HYDåHüLRVWDOLJOasaþNL lLVWLüL
ɇɟɜɚɠɟʄɢɨɫɬɚɥɢɝɥaɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
8NXSDQEURMQHYDåHüLKJODVDþNLK OLVWLüD
C) (red / redak A + red / redak B)
ɐ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɧɟɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞȺɪɟɞȻ
D1) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD SROLWLþNDVWUDQNDNRDOLFLMDOLVWDQH]DYLVQLKQHRYLVQLKNDQGLGDWDLli nezavisni / neovisni kandidat)
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ

B)
Ȼ

Ⱥ
A)

3)

2)

1)

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ɈɌȼɈɊȿɇA ɅɂɋɌA)

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

5.6.2020.

51

12

13

14

15

16

17

12

13

14

15

16

17

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢ
ɬɚɱɧɨɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ

ý/$1
ɑɅȺɇ

11

11

VRIJEME
ȼɊɂȳȿɆȿ

10

10

SMJENA
ɋɆȳȿɇȺ

9

9

ȻɊɈȳɌɂɆȺ
BROJ TIMA

8

8

ý/$1
ɑɅȺɇ

7

7

NADZORNIK TIMA
ɇȺȾɁɈɊɇɂɄɌɂɆȺ

6

6

BROJ KUTIJE / SERIJE
ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȿ / ɋȿɊɂȳȿ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

UKUPNO ( = red / redak D1)
ɍɄɍɉɇɈ ( = ɪɟɞ Ⱦ1)

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

54

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

5

5

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

4

4

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

3

3

KATEGORIJA GL. /,67,û$
ɄȺɌȿȽɈɊɂȳȺȽɅɅɂɋɌɂȶȺ

PROLWLþNa stranka, koalicija, lista nezavisnih / neovisnih kandidata ili nezavisni / neovisni kandidat %URMYDåHüLKJODVRYD
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯ ɝɥɚɫɨɜɚ

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQR/
WRþQRRGUDåDYDMXDNWLYQRVWLEURMDQMDEURMHQMD

2

2

RB.
ɊȻ

1

PROLWLþNa stranka, koalicija, lista nezavisnih / neovisnih kandidata ili nezavisni / neovisni kandidat Broj YDåHüLKJODVRYD
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯ ɝɥɚɫɨɜɚ

1

RB.
ɊȻ

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿ ɁɊ (ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ)

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

52
5.6.2020.

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢ
ɬɚɱɧɨɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ

ȻɊɈȳɌɂɆȺ
BROJ TIMA

ɌɂɆȺ
SMJENA
ɋɆȳȿɇȺ

VRIJEME
ȼɊɂȳȿɆȿ

ý/$1
ɑɅȺɇ

17

17

ý/$1
ɑɅȺɇ

16

16

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

15

15

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

14

14

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

13

13

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

Kandidat - Predlagaþ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ - ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ

KATEGORIJA GL. /,67,û$
ɄȺɌȿȽɈɊɂȳȺȽɅɅɂɋɌɂȶȺ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

UKUPNO ( = red / redak D2)
ɍɄɍɉɇɈ ( = ɪɟɞ Ⱦ2)

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

BROJ KUTIJE / SERIJE
ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȿ / ɋȿɊɂȳȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQR
WRþQRRGUDåDYDMXDNWLYQRsti brojanja /
NADZORNIK TIMA
brojenja.
ɇȺȾɁɈɊɇɂɄ

12

12

8

8

11

7

7

11

6

6

9

5

5

10

4

4

9

3

3

10

2

RB.
ɊȻ

2

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
1

Kandidat - Predlagaþ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ - ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ

1

RB.
ɊȻ

Naziv i datum održavanja izbora

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿ ɁɊ ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

5.6.2020.

54
53

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢ
ɬɚɱɧɨɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ

ȻɊɈȳɌɂɆȺ
BROJ TIMA

5

5

NADZORNIK TIMA
ɇȺȾɁɈɊɇɂɄ
ɌɂɆȺ

4

4

SMJENA
ɋɆȳȿɇȺ

VRIJEME
ȼɊɂȳȿɆȿ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RB.
ɊȻ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

RB.
ɊȻ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ::

KATEGORIJA GL. /,67,û$
ɄȺɌȿȽɈɊɂȳȺȽɅɅɂɋɌɂȶȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

Broj YDåHüLKJODsova
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

BROJ KUTIJE / SERIJE
ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȿ / ɋȿɊɂȳȿ

54

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

3

3

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQR
WRþQRRGUDåDYDMX aktivnosti brojanja / brojenja.

2

RB.
ɊȻ
1

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

2

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

1

RB.
ɊȻ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

Naziv i datum održvanja izbora

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

54
5.6.2020.

8NXSDQEURMSRWSLVDQDL]YRGLPDL]&HQWUDOQRJELUDþNRJVSLVND6UHGLãQMHJELUDþNRJSRSLVD
(red / redak 5 iz Obrazaca za brojno stanje)
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɨɬɩɢɫɚɧɚɢɡɜɨɞɢɦɚ ɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɪɟɞɢɡɈɛɪɚɡɚɰɚɡɚɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟ
%URMJODVDþNLKOLVWLüDXJODVDþNLPNXWLMDPD
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɭɝɥɚɫɚɱɤɢɦɤɭɬɢʁɚɦɚ
7HVWWDþQRVWL WRþQRVWL
red / redak 1 = red / redak 2; ako nisu isti upisati razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ
1HYDåHüLQHR]QDþHQLJODVDþNLlLVWLüL
ɇɟɜɚɠɟʄɢɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

54

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ.

PREDSJEDNIK IK / IP
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄ ɂɄ

F
Ɏ

ȿ
E

D
Ⱦ

D2
Ⱦ

D1
Ⱦ

C
ɐ

B
Ȼ

A
A

3

2

1

ZBIR / ZBROJ GLASOVA
ɁȻɂɊȽɅȺɋɈȼȺ

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja.

1HYDåHüLRVWDOLJOasaþNL lLVWLüL
ɇɟɜɚɠɟʄɢɨɫɬɚɥɢɝɥaɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢ
Ukupan brRMQHYDåHüLKJODVDþNLK OLVWLüD
C) (red / redak A + red / redak B)
ɐ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɧɟɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞȺɪɟɞȻ
8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD SROLWLþNDVWUDQNDNRDOLFLMDOLVWDQH]DYLVQLKQHRYLVQLKNDQGLGDWDLOLQH]DYLVQLQHRYLVQL
D1)
kandidat)
Ⱦ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ
D2) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD nacionalna manjina)
Ⱦ2) ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɦɚʃɢɧɚ)
8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD
D) (red / redak D1 + red / redak D2)
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
ɪɟɞȾɪɟɞȾ
Ukupan broj svih glDVDþNLKlLVWLüD
ȿ (red / redak C + red / redak D)
E) ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɫɜɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞɐɪɟɞȾ
Test taþQRVWLWRþQRVWL
F) red / redak E = red / redak 2; ako nisu isti upisati razliku
Ɏ Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞȿ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ

B)
Ȼ

Ⱥ
A)

3)

2)

1)

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

Naziv i datum održavanja izbora

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

5.6.2020.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ.

UKUPNO ( = red / redak D1)
ɍɄɍɉɇɈ ( = ɪɟɞ Ⱦ1)

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯ ɝɥɚɫɨɜɚ

54

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

5

5

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

4

4

PREDSJEDNIK OIK /
OIP
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄɈɂɄ

3

3

PROLWLþND stranka, koalicija, lista nezavisnih / neovisnih kandidata ili nezavisni / neovisni kandidat
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja.

2

2

RB.
ɊȻ

1

Broj YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁ ɜɚɠɟʄɢɯ ɝɥɚɫɨɜɚ

1

3ROLWLþND stranka, koalicija, lista nezavisnih / neovisnih kandidata ili nezavisni / neovisni kandidat
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɤɨɚɥɢɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢɤɚɧɞɢɞɚɬ

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

RB.
ɊȻ

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

56
5.6.2020.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

UKUPNO ( = red / redak D2)
ɍɄɍɉɇɈ ( = ɪɟɞ Ⱦ)

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

54

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ.

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

5

5

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

4

4

PREDSJEDNIK OIK /
OIP
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄɈɂɄ

3

3

Kandidat - Predlagaþ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ - ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja.

2

RB.
ɊȻ

2

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
1

Kandidat - Predlagaþ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ - ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ

1

RB.
ɊȻ

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

5.6.2020.
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1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ.

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

Brɨʁ YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪoj ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RB.
ɊȻ

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Brɨʁ YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪoj ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RB.
ɊȻ

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ::

Brɨʁ YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪoj ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

54

PREDSJEDNIK OIK /
OIP
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄɈɂɄ

3

3

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

ZR ɁɊ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja.

2

RB.
ɊȻ

1

Brɨʁ YDåHüLKJODVRYD
Ȼɪoj ɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

2

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

1

RB.
ɊȻ

Glasovi za / Ƚɥɚɫɨɜɢɡɚ:

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA

OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (OTVORENA LISTA) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ɈɌȼɈɊȿɇȺɅɂɋɌȺ

58
5.6.2020.

5.6.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

54

59

NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA
OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (9(û,16.,*/$6) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ȼȿȶɂɇɋɄɂȽɅȺɋ) ZR / ɁɊ
â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

1)

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog
ELUDþNRJVSLVND6UHGLãQMHJELUDþNRJSRSLVD
(red / redak 5 iz Obrasca za brojno stanje)
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɨɬɩɢɫɚɧɚɢɡɜɨɞɭ ɢɡ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɪɟɞɢɡɈɛɪɚɫɰɚɡɚɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟ

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

ŠIFRA %,5$ý.2*0-(67$
ɒɂɎɊȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

PROLWLþNa stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidat
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ

%URMYDåHüLK glasova
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

1
2)

%URMJODVDþNLKOLVWLüDXJODVDþNRMNXWLML
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɭɝɥɚɫɚɱɤɨʁɤɭɬɢʁɢ

3)

7HVWWDþQRVWL WRþQRVWL
red / redak 1 = red / redak 2; ako nisu isti upisati
razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ

2

3
Ⱥ
Ⱥ

1HYDåHüLQHR]QDþHQLJODVDþNL lLVWLüL
ɇɟɜɚɠɟʄɢɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢ ɝɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɫɬɢʄɢ
Ⱥ
A

B) 1HYDåHüLRVWDOLJODVDþNL OLVWLüL
Ȼ ɇɟɜɚɠɟʄɢɨɫɬɚɥɢɝɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɫɬɢʄɢ
B
Ȼ
8NXSDQEURMQHYDåHüLKJODVDþNLK OLVWLüD
C) (red / redak A + red / redak B)
ɐ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɧɟɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞȺɪɟɞȻ
C
ɐ
D) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
D
Ⱦ
ȿ
ȿ

Ukupan broj svih glDVDþNLK lLVWLüD
(red / redak C + red / redak D)
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɫɜɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞɐɪɟɞȾ
ȿ
ȿ

F)
Ɏ

7HVWWDþQRVWLWRþQRVWL
red / redak E = red / redak 2; ako nisu isti upisati
razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞȿ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ
F
Ɏ

6HULMVNL EURM SHþDWD ]D ]DãWLWQX YUHüX VD JODVDþNLP
OLVWLüLPD (B2-$ 95(û( 8 =$9,61267, 2'
NIVOA)
ɋɟɪɢʁɫɤɢ ɛɪɨʁ ɩɟɱɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɧɭ ɜɪɟʄɭ ɫɚ
ɝɥɚɫɚɱɤɢɦ ɥɢɫɬɢʄɢɦɚ
ȻɈȳȺ ȼɊȿȶȿ ɍ
ɁȺȼɂɋɇɈɋɌɂɈȾɇɂȼɈȺ)

UKUPNO ( = red / redak D)
ɍɄɍɉɇɈ  ɪɟɞȾ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿ ɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ
ɋɅɈȼɂɆȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

PotpisXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQR
odražavaju aktivnosti brojanja / brojenja na ovom
ELUDþNRPPMHVWX

PREDSJEDNI
K
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇ
ɂɄ

ý/$
N3
ɑɅȺ
ɇ

ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨ
ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚɧɚɨɜɨɦ
ɛɢɪɚɱɤɨɦɦʁɟɫɬɭ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$
N4
ɑɅȺ
ɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$
N5
ɑɅȺ
ɇ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ
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NAZIV I DATUM ODRŽAVANJA IZBORA
OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (9(û,16.,*/$6) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ(ȼȿȶɂɇɋɄɂȽɅȺɋ ZR / ɁɊ
â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

ZBIR / ZBROJ GLASOVA
ɁȻɂɊȽɅȺɋɈȼȺ

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

1)

%URMJODVDþNLKOLVWLüDSUHPDSUDWHüHP
kontrolnom obrascu
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɩɪɟɦɚɩɪɚɬɟʄɟɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨɦɨɛɪɚɫɰɭ

2)

%URMJODVDþNLKOLVWLüDQDNRQNRntrolnog brojanja
u odjelu za brojanje
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɧɚɤɨɧɤɨɧɬɪɨɥɧɨɝ
ɛɪɨʁɚʃɚɭɨɞɫʁɟɤɭɡɚɛɪɨʁɚʃɟ

3)

7HVWWDþQRVWL WRþQRVWL
red / redak 1 = red / redak 2; ako nisu isti upisati
razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ

KATEGORIJA GL. /,67,û$
ɄȺɌȿȽɈɊɂȳȺȽɅɅɂɋɌɂȶȺ

PROLWLþNa stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidat
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɤɨɚɥɢɰɢʁɚ ɢɥɢɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ

BROJ KUTIJE / SERIJE
ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȿ / ɋȿɊɂȳȿ

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

1

2

3
Ⱥ 1HYDåHüLQHR]QDþHQL glDVDþNL lLVWLüL
A) ɇɟɜɚɠɟʄɢɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢɝɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɫɬɢʄɢ
Ⱥ
A
B) 1HYDåHüLRVWDOL glɚsaþNL OLVWLüL
Ȼ ɇɟɜɚɠɟʄɢɨɫɬɚɥɢ ɝɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɫɬɢʄɢ
B
Ȼ
8NXSDQEURMQHYDåHüLKJODVDþNLK OLVWLüD
C) (red / redak A + red / redak B)
ɐ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɧɟɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞȺɪɟɞȻ
C
ɐ
D) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
D
Ⱦ
ȿ
E)

Ukupan broj svih gODVDþNLK lLVWLüD
(red / redak C + red / redak D)
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɫɜɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞɐɪɟɞȾ
ȿ
E

F)
Ɏ

7HVWWDþQRVWLWRþQRVWL
red / redak E = red / redak 2; ako nisu isti upisati
razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞȿ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ
F
Ɏ

6HULMVNL EURM SODVWLþQRJ SHþDWD ]D ]DãWLWQX YUHüX VD
SUHEURMDQLPJODVDþNLPOLVWLüLPD
ɋɟɪɢʁɫɤɢ ɛɪɨʁ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝ ɩɟɱɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɧɭ
ɜɪɟʄɭɫɚɩɪɟɛɪɨʁɚɧɢɦɝɥɚɫɚɱɤɢɦɥɢɫɬɢʄɢɦɚ

UKUPNO ( = red / redak D)
ɍɄɍɉɇɈ  ɪɟɞȾ

PoWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYL
WDþQRWRþQRRGUDåDYDMXDNWLYQRVWL
brojanja / brojenja.
ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢ
ɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ.

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

NADZORNIK TIMA
ɇȺȾɁɈɊɇɂɄɌɂɆȺ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

ý/$1
ɑɅȺɇ

BROJ TIMA
ȻɊɈȳɌɂɆȺ

SMJENA
ɋɆȳȿɇȺ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ

VRIJEME
ȼɊɂȳȿɆȿ
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Naziv i datum održavanja izbora
OBRAZAC ZA ZBIRNE / ZBROJNE REZULTATE ZR (9(û,16.,*/$6) / ɈȻɊȺɁȺɐɁȺɁȻɂɊɇȿɊȿɁɍɅɌȺɌȿɁɊ ȼȿȶɂɇɋɄɂȽɅȺɋ ZR / ɁɊ
â,)5$23û,1(
ɒɂɎɊȺɈɉɒɌɂɇȿ

1$=,923û,1(
ɇȺɁɂȼɈɉɒɌɂɇȿ

ZBIR / ZBROJ GLASOVA
ɁȻɂɊȽɅȺɋɈȼȺ

1)

Kandidat
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

PoOLWLþNa stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidat
ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚɤɨɚɥɢɰɢʁɚ ɢɥɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬ

%URMYDåHüLKJODVRYD
Ȼɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ

Ukupan broj potpisa na izvodima iz Centralnog
ELUDþNRJVSLVND6UHGLãQMHJELUDþNRJSRSLVD
(red / redak 5 iz Obrazaca za brojno stanje)
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɨɬɩɢɫɚɧɚɢɡɜɨɞɢɦɚɢɡ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɪɟɞɢɡɈɛɪɚɡɚɰɚ ɡɚɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟ
1

2)

%URMJODVDþNLKOLVWLüDXJODVDþNim kutijama
Ȼɪɨʁɝɥɚɫɚɱɤɢɯɥɢɫɬɢʄɚɭɝɥɚɫɚɱɤɢɦɤɭɬɢʁɚɦɚ

3)

7HVWWDþQRVWL WRþQRVWL
red / redak 1 = red / redak 2; ako nisu isti upisati
razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞ ɪɟɞ ɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ

2

3
Ⱥ 1HYDåHüLQHR]QDþHQL glDVDþNL lLVWLüL
A) ɇɟɜɚɠɟʄɢɧɟɨɡɧɚɱɟɧɢ ɝɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɫɬɢʄɢ
Ⱥ
A
B) 1HYDåHüLostali JODVDþNL OLVWLüL
Ȼ ɇɟɜɚɠɟʄɢɨɫɬɚɥɢ ɝɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɫɬɢʄɢ
B
Ȼ
8NXSDQEURMQHYDåHüLKJOOLVWLüD
C) (red / redak A + red / redak B)
ɐ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɧɟɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞȺɪɟɞȻ
C
ɐ
D) 8NXSDQEURMYDåHüLKJODVRYD
Ⱦ ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɚɠɟʄɢɯɝɥɚɫɨɜɚ
D
Ⱦ
ȿ
E)

Ukupan broj svih gODVDþNLK lLVWLüD
(red / redak C + red / redak D)
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɫɜɢɯɝɥɚɫɚɱɤɢɯ ɥɢɫɬɢʄɚ
ɪɟɞɐɪɟɞȾ
ȿ
E

F)
Ɏ

7HVWWDþQRVWLWRþQRVWL
red / redak E = red / redak 2; ako nisu isti upisati
razliku
Ɍɟɫɬɬɚɱɧɨɫɬɢ
ɪɟɞȿ ɪɟɞɚɤɨɧɢɫɭɢɫɬɢɭɩɢɫɚɬɢɪɚɡɥɢɤɭ
F
Ɏ

UKUPNO ( = red / redak D)
ɍɄɍɉɇɈ  ɪɟɞȾ

IME I PREZIME (TISKANIM SLOVIMA)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆɋɅɈȼɂɆȺ

3RWSLVXMXüLVHL]MDYOMXMHPGDRYLEURMHYLWDþQRWRþQRRGUDåDYDMXDNWLYQRVWL
brojanja / brojenja.
ɉɨɬɩɢɫɭʁɭʄɢɫɟɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɚɱɧɨɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɪɨʁɚʃɚ.

PREDSJEDNIK IK / IP
ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄɂɄ

POTPIS
ɉɈɌɉɂɋ
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PO-1
PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
23û,1$,=%251$-(',1,&$
ŠIFRA:
1.Otpremu ovjerava iz skladišta
Centralne izborne komisije BiH
/Središnjeg izbornog povjerenstva BiH

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima):
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVNɚ]QLFH

Datum / nadnevak i vrijeme:

Potpis:

9567$0$7(5,-$/$$0$7(5,-$/=$%,5$ý.$0-(67$%0
%52-.87,-$%,5$ý.2*0$7(5,-$/$
Broj paleta:
%52-)$6&,./,%,5$ý.,+63,6.29$
9567$,.2/,ý,1$3267(5$

%267$/,0$7(5,-$/=$%,5$ý.$0-(67$%0
%52-/,0(1,+*/$6$ý.,+.87,-$
Broj paleta:
BROJ PARAVANA/KARTONSKIH ZASTORA ZA BM:
%52-*/$6ý.,+.$57216.,+.87,-$ ]DSRNUHWQHWLPRYH 

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima):
3.Podaci o transportnoj
NRPSDQLMLSUHYR]QLNX 92=$ý

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVNɚ]QLFH

Datum / nadnevak i vrijeme:

Potpis:

Izborna komisija/povjerenstvo:
3RWYUÿXMHPSULMHPL]ERUQRJPDWHULMDODSUHPDJRUHQDYHGHQLPSRGDFLPD
Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima):
4.Prijem izbornog materijala ovjerava
za:OIK/OIP

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVNɚ]QLFH
Potpis:
Datum / nadnevak i vrijeme:

Kopija / preslik
1 BIJELA - CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
2 PLAVA ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BiH
3 ZELENA - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
ä87$=$75$1&325718.203$1,-8 92=$ý$
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ǷǶ
ɉɊɂɆɈɉɊȿȾȺȳɇɂɈȻɊȺɁȺɐɂɁȻɈɊɇɈȽɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ
ɈɉɒɌɂɇȺɂɁȻɈɊɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺ
ɒɂɎɊȺ
,ɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɟɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ 
ɈɬɩɪɟɦɭɨɜʁɟɪɚɜɚL]ɫɤɥɚɞɢɲɬD
ɐɟɧɬɪɚɥɧɟɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟȻɢɏ Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ɉɨɬɩɢɫ

ȼɊɋɌȺɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺȺɆȺɌȿɊɂȳȺɅɁȺȻɂɊȺɑɄȺɆȿɋɌȺȻɆ

ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȺȻɂɊȺɑɄɈȽɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ

Ȼɪɨʁɩɚɥɟɬɚ
ȻɊɈȳɎȺɋɐɂɄɅɂȻɂɊȺɑɄɂɏɋɉɂɋɄɈȼȺ

ȻɊɋɌȺɂɄɈɅɂɑɂɇȺɉɈɋɌȿɊȺ

ȻɈɋɌȺɅɂɆȺɌȿɊɂȳȺɅɁȺȻɂɊȺɑɄȺɆȿɋɌȺȻɆ

ȻɊɈȳɅɂɆȿɇɂɏȽɅȺɋȺɑɄɂɏɄɍɌɂȳȺ

Ȼɪɨʁɩɚɥɟɬɚ
ȻɊɈȳɄȺɊɌɈɇɋɄɂɏɉȺɊȺȼȺɇɁȺɋɌɈɊȺɁȺȻɆ
ȻɊɈȳȽɅȺɋȺɑɄɂɏɄȺɊɌɈɇɋɄɂɏɄɍɌɂȳȺ ɡɚɩɨɤɪɟɬɧɟɬɢɦɨɜɟ

,ɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɟɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ 
ɉɨɞɚɰɢɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʁ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɢɩɪɟɜɨɡɧɢɤɭ ȼɈɁȺɑ

ȻɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟȾɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ
ɉɨɬɩɢɫ

ɂɡɛɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ
ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɩɪɢʁɟɦɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɩɪɟɦɚɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɩɨɞɚɰɢɦɚ
,ɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɟɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ 
ɉɪɢʁɟɦɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɨɜʁɟɪɚɜɚɡɚɂɄ

Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
Potpis:
Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ǲȖȗȐȯȈ
ǩǰǡǭǳǨǾǭǵǺǸǨǳǵǨǰǯǩǶǸǵǨǲǶǴǰǹǰǡǨǩȐǽ
ǷǳǨǪǨǯǨǹǲǳǨǬǰȀǺǭǾǭǵǺǨǳǵǭǰǯǩǶǸǵǭǲǶǴǰǹǰǡǭǩȐǽ
ǯǭǳǭǵǨǰǯǩǶǸǵǨǲǶǴǰǹǰǡǨ
ǮǻǺǨǯǨǺǸǨǵǹǷǶǸǺǵǻǲǶǴǷǨǵǰǡǻ ǪǶǯǨǿ
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PO-2
PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
23û,1$,=%251$-(',1,&$
ŠIFRA:
Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima):
1. Otpremu ovjerava iz skladišta Centralne izborne
komisije BiH /Središnjeg izbornog povjerenstva BiH) %URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH
Potpis:

Datum/nadnevak i vrijeme:

9567$0$7(5,-$/$*/$6$ý.,/,67,û,,2%5$=&,
Sadržaj paleta:
8NXSDQEURMNXWLMDVDJODVDþNLPOLVWLüLPD

OZNAKA/BROJ PALETA:

Ukupan broj kutija sa obrascima:
Ostali materijal:

*ODVDþNLOLVWLüL]DELUDþNDPMHVWD%0
BROJ BM

3.Podaci o transportnoj
kompaniji/ prevozniku
92=$ý

BROJ KUTIJA PO BM

BROJ BM

BROJ KUTIJA PO BM

BROJ BM

BROJ KUTIJA PO BM

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima):
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH
Potpis:

Datum/nadnevak i vrijeme:

4.Predaju izbornog
Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima):
materijala ovjerava (Pratilac)
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

Izborna komisija/povjerenstvo:
3RWYUÿXMHPSULMHPL]ERUQRJPDWHULMDODSUHPDJRUHQDYHGHQLPSRGDFLPD
5.Prijem izbornog materijala Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima):
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH
ovjerava za IK/IP:
Potpis:
Datum/nadnevak i vrijeme:
Kopija / preslik
1 BIJELA - CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
2 PLAVA - ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BiH
3 ZELENA - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
ä87$=$75$1&325718.203$1,-8 92=$ý$
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ɉɊɂɆɈɉɊȿȾȺȳɇɂɈȻɊȺɁȺɐɂɁȻɈɊɇɈȽɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ
ɈɉɒɌɂɇȺɂɁȻɊɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺ
ɒɂɎɊȺ
ɈɬɩɪɟɦɭɨɜʁɟɪɚɜɚL]ɫɤɥɚɞɢɲɬDɐɟɧɬɪɚɥɧɟ
ɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟȻɢɏ

5.6.2020.

ɉɈ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
ɉɨɬɩɢɫ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ȼɊɋɌȺɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺȽɅȺɋȺɑɄɂɅɂɋɌɂȶɂɈȻɊȺɋɐɂ
ɋɚɞɪɠɚʁɩɚɥɟɬɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɤɭɬɢʁɚɫɚɝɥɚɫɚɱɤɢɦɥɢɫɬɢʄɢɦɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɤɭɬɢʁɚɫɚɨɛɪɚɫɰɢɦɚ
Ɉɫɬɚɥɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɈɁɇȺɄȺȻɊɈȳɉȺɅȿɌȺ

ȽɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢɡɚɛɢɪɚɱɤɚɦʁɟɫɬɚȻɆ
ȻɊɈȳȻɆ

ɉɨɞɚɰɢɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʁ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɢ
ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɭ ȼɈɁȺɑ

ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȺɉɈ
ȻɆ

ȻɊɈȳȻɆ

ȻɊɈȳȻɆ

ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȺɉɈ
ȻɆ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɨɦɚ
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
ɉɨɬɩɢɫ

ɉɪɟɞɚʁɭɢɡɛɨɪɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɨɜʁɟɪɚɜɚ
ɉɪɚɬɢɥɚɰ

ȻɊɈȳɄɍɌɂȳȺɉɈ
ȻɆ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɨɦɚ
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
ɉɨɬɩɢɫȾɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ɂɡɛɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ
ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɩɪɢʁɟɦɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɩɪɟɦɚɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɦɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɉɪɢʁɟɦ
ɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɨɜʁɟɪɚɜɚɡɚɂɄ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɨɦɚ
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ

ɉɨɬɩɢɫȾɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ
Ʉɨɩɢʁɚ
ȻɂȳȿɅȺɐȿɇɌɊȺɅɇȺɂɁȻɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺȻɢɏ
ɉɅȺȼȺɁȺɋɄɅȺȾɂɒɌȿɐȿɇɌȺɅɇȿɂɁȻɈɊɇȿɄɈɆɂɋɂȳȿȻɢɏ
ɁȿɅȿɇȺɂɁȻɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺɂɄ
ɀɍɌȺɁȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɍɄɈɆɉȺɇɂȳɍ ȼɈɁȺɑ

5.6.2020.
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PO-3

PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
23û,1$,=%251$-(',1,&$
ŠIFRA:
Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima)
1.Otpremu materijala
potpisuje: za IK/IP

Datum/nadnevak/vrijeme

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

Potpis
9567$0$7(5,-$/$*/$6$1-(82'6871267,1(32795Ĉ(1,02%,/1,7,0
95(û$

%52-%,5$ý.2*
MJESTA

ZELENA

352=,51$95(û$

95(û$&59(1$

352=,51$95(û$

95(û$1$5$1Ĉ$67$

ISKORIŠTENE

NEISKORIŠTENE

ISKORIŠTENE

NEISKORIŠTENE

ISKORIŠTENE

koverte sa gl.
OLVWLüLPD
QHSRWYUÿHQLP
%USHþDWD

3.Podaci o transportnoj
kompaniji/ prevozniku
92=$ý

koverte sa gl.
OLVWLüLPD

koverte sa gl.

koverte sa gl.

koverte sa gl.

OLVWLüLPD]DJODVDQMH

OLVWLüLPD]DJODVDQMH

OLVWLüLPD]DJODVDQMH

OLVWLüLPD]DJODVDQMH

mobilnim timom

mobilnim timom

QHSRWYUÿHQLP
%USHþDWD

u odsustnosti

u odsustnosti

%USHþDWD

%USHþDWD

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima)
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

Datum/nadnevak/vrijeme

Ime i prezime (štampanim/tiskanim slovima)
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

NEISKORIŠTENE

koverte sa gl.

Potpis

4.Prijem materijala potpisuje
(PRATILAC)

352=,51$95(û$

Datum/nadnevak/vrijeme

Potpis
Kopija / preslik
1 BIJELA - CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
2 PLAVA - ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG
3 ZELENA - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
ä87$=$75$1&325718.203$1,-8 92=$ý$

%USHþDWD

%USHþDWD
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5.6.2020.

ɉɈ

ɉɊɂɆɈɉɊȿȾȺȳɇɂɈȻɊȺɁȺɐɂɁȻɈɊɇɈȽɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ
ɈɉɒɌɂɇȺɂɁȻɈɊɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺ
ɒɂɎɊȺ
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ
Ɉɜʁɟɪɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɩɨɬɩɢɫɭʁɟɡɚɂɄ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ

ɉɨɬɩɢɫ
ȼɊɋɌȺɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺȽɅȺɋȺȵȿɍɈȾɋɍɌɇɈɋɌɂɇȿɉɈɌȼɊȭȿɇɂɆɈȻɂɅɇɂɌɂɆ
ȻɊȿȶȺ
ɁȿɅȿɇȺ

ȻɊɈȳȻɂɊȺɑɄɈȽ
ɆȳȿɋɌȺ

ɂɋɄɈɊɂɒɌȿɇȿ

ɤɨɜɟɪɬɟɫɚɝɥ
ɥɢɫɬɢʄɢɦɚ
ɧɟɩɨɬɜɪɻɟɧɢɦ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

ɉɨɞɚɰɢɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʁ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɢ
ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɭ ȼɈɁȺɑ

ɉɊɈɁɂɊɇȺȼɊȿȶȺ

ȼɊȿȶȺɐɊȼȿɇȺ
ɂɋɄɈɊɂɒɌȿɇȿ

ɇȿɂɋɄɈɊɂɒɌȿɇȿ

ɤɨɜɟɪɬɟɫɚɝɥ
ɥɢɫɬɢʄɢɦɚ

ɉɊɈɁɂɊɇȺȼɊȿȶȺ
ɇȿɂɋɄɈɊɂɒɌȿɇȿ

ȼɊȿȶȺɇȺɊȺɇȭȺɋɌȺ ɉɊɈɁɂɊɇȺȼɊȿȶȺ
ɂɋɄɈɊɂɒɌȿɇȿ

ɤɨɜɟɪɬɟɫɚɝɥ

ɤɨɜɟɪɬɟɫɚɝɥ

ɤɨɜɟɪɬɟɫɚɝɥ

ɥɢɫɬɢʄɡɚɝɥɚɫɚʃɟ

ɥɢɫɬɢʄɡɚɝɥɚɫɚʃɟ

ɥɢɫɬɢʄɡɚɝɥɚɫɚʃɟ

ɥɢɫɬɢʄɡɚɝɥɚɫɚʃɟ

ɧɟɩɨɬɜɪɻɟɧɢɦ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

ɭɨɞɫɭɬɧɨɫɬɢ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

ɭɨɞɫɭɬɧɨɫɬɢ

ɦɨɛɢɥɧɢɦɬɢɦɨɦ

ɦɨɛɢɥɧɢɦɬɢɦɨɦ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ɉɨɬɩɢɫ
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ
ɉɪɢʁɟɧɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɩɨɬɩɢɫɭʁɟ ɉɊȺɌɂɅȺɐ

Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ

ɉɨɬɩɢɫ
Ʉɨɩɢʁɚ
ȻɂȳȿɅȺɐȿɇɌɊȺɅɇȺɂɁȻɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺȻɢɏ
ɉɅȺȼȺɁȺɋɄɅȺȾɂɒɌȿɐȿɇɌȺɅɇȿɂɁȻɈɊɇȿɄɈɆɂɋɂȳȿȻɢɏ
ɁȿɅȿɇȺɂɁȻɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺ
ɀɍɌȺɁȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɍɄɈɆɉȺɇɂȳɍ ȼɈɁȺɑ

ɇȿɂɋɄɈɊɂɒɌȿɇȿ

ɤɨɜɟɪɬɟɫɚɝɥ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

5.6.2020.
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71

PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
23û,1$,=%251$-(',1,&$
ŠIFRA:

PO-4

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:
Otpremu izbornog materijala ovjerava

za IK/IP

Datum/nadnevak/vrijeme:
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH
Potpis:

2.VRSTA MATERIJALA:
Rbr

DOKUMENTACIJA ZA CENTRALNU IZBORNU KOMISIJU BiH

%,5$ý.20-(672

3529,'1$95(û$
DOKUMENTACIJA

%USHþDWD

%52-%,5$ý.2*0-(67$

%,5$ý.20-(672
%52-%,5$ý.2*0-(67$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:
3RGDFLR 92=$ý

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH
Potpis:

Datum/nadnevak/vrijeme:

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:
4.Prijem izbornog materijala ovjerava u Glavnom centru za
brojanje

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

Potpis:
Datum/nadnevak/vrijeme:
Kopija / preslik
1 BIJELA - CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
2 PLAVA - ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BiH
3 ZELENA - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
ä87$=$75$1&325718.203$1,-8 92=$ý$

3529,'1$95(û$
DOKUMENTACIJA

%USHþDWD
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5.6.2020.

ɉɊɂɆɈɉɊȿȾȺȳɇɂɈȻɊȺɁȺɐɂɁȻɈɊɇɈȽɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ
ɈɉɒɌɂɇȺɂɁȻɈɊɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺ
ɒɂɎɊȺ

ɉɈ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ

Ɉɬɩɪɟɦɭɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɨɜʁɟɪɚɜɚ
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
ɡɚɂɄ

Ⱦɚɬɭɦɢɛɪɢʁɟɦɟ

ɉɨɬɩɢɫ

ȻɊɋɌȺɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ
Ɋɛɪ

ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȺɁȺɐȿɇɌɊȺɅɇɍɂɁȻɈɊɇɍɄɈɆɂɋɂȳɍȻɢɏ
ɉɊɈȼɂȾɇȺȼɊȿȶȺ

ȻɂɊȺɑɄɈɆȿɋɌɈ

ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȺ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

ȻɊɈȳȻɂɊȺɑɄɈȽɆȿɋɌȺ

ȻɂɊȺɑɄɈɆȿɋɌɈ
ȻɊɈȳȻɂɊȺɑɄɈȽɆȿɋɌȺ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ
ɉɨɞɚɰɢɨ ȼɈɁȺɑ

Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
ɉɨɬɩɢɫ

ɉɪɢʁɟɦɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɨɜʁɟɪɚɜɚɭ
Ƚɥɚɜɧɨɦɰɟɧɬɪɭɡɚɛɪɨʁɚʃɟ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɨɜɢɦɚ
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ

ɉɨɬɩɢɫ
Ʉɨɩɢʁɚ
ȻɂȳȿɅȺɐȿɇɌɊȺɅɇȺɂɁȻɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺȻɢɏ
ɉɅȺȼȺɁȺɋɄɅȺȾɂɒɌȿɐȿɇɌȺɅɇȿɂɁȻɈɊɇȿɄɈɆɂɋɂȳȿȻɢɏ
ɁȿɅȿɇȺɂɁȻɈɊɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺ
ɀɍɌȺɁȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɍɄɈɆɉȺɇɂȳɍ ȼɈɁȺɑ

Ⱦɚɬɭɦɢɜɪɟɦɟ

ɉɊɈȼɂȾɇȺȼɊȿȶȺ
ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȺ

Ȼɪɩɟɱɚɬɚ

Potpis:
Datum/nadnevak/vrijeme:

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

21

22

23

24

25

26

27

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA
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1 BIJELA - CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
2 PLAVA - ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH/SREDIŠNJEG IZBORNOG POVJERENSTVA BiH
3 ZELENA - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
ä87$=$75$1&325718.203$1,-8 92=$ý$

Kopija / preslik

4.Prijem izbornog materijala ovjerava(PRATILAC)

3.Podaci o transportnoj
NRPSDQLMLSUHYR]QLNX 92=$ý

BA

6,9$95(û$
PREBROJANI
*//,67,û,
%USHþDWD
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Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH
Potpis:
Datum/nadnevak/vrijeme:
Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:
%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH
Potpis:
Datum/nadnevak/vrijeme:

BA

2

%52-%,5$ý.2*0-(67$

%,5$ý.20-(672

1

Rbr

9567$0$7(5,-$/$,=%251,0$7(5,-$/6$5('291,+%,5$ý.,+0-(67$

1.Otpremu izbornog materijala ovjerava za IK/IP

ŠIFRA:

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:

PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
23û,1$,=%251$-(',1,&$

5.6.2020.
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ɒɂɎɊȺɐ
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ ɲɬɚɦɩɚɧɢɦɫɥɢɜɢɦɚ 
Ȼɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
ɈɬɩɪɟɦɭɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɨɜʁɟɪɚɜɚɡɚɂɄ
ɉɨɬɩɢɫ
Ⱦɚɬɭɦɢɛɪɟɦɟ

5.6.2020.

75

Datum/nadnevak/vrijeme:

Potpis:

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

%USHþDWD

Datum/nadnevak/vrijeme:

Potpis:

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:

Datum/nadnevak/vrijeme:

Potpis:

%URMOLþQHNDUWHRVREQHLVND]QLFH

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

%USHþDWD

/-8%,ý$67$95(û$
PREBROJANI
*//,67,û,

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

%USHþDWD

ä87$95(û$
PREBROJANI
*//,67,û,

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

%USHþDWD

60(Ĉ$95(û$
PREBROJANI
*//,67,û,

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

%USHþDWD

352=,51$95(û$
NEISKORIŠTENI
*//,67,û,

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

%USHþDWD

352=,51$95(û$
NEISKORIŠTENI
*//,67,û,

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

%USHþDWD

352=,51$95(û$
NEISKORIŠTENI
*//,67,û,
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Kopija / preslik
1 BIJELA - CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA / SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
2 PLAVA - ZA SKLADIŠTE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BiH/ SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO BiH
3 ZELENA - IZBORNA KOMISIJA/POVJERENSTVO(IK/IP)
ä87$=$75$1&325718.203$1,-8 92=$ý$

4.Prijem izbornog materijala ovjerava(PRATILAC)

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

3/$9$95(û$
PREBROJANI
*//,67,û,

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:

BA

BA

26

27

%USHþDWD

6,9$95(û$
PREBROJANI
*//,67,û,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3.Podaci o transportnoj
NRPSDQLMLSUHYR]QLNX 92=$û

BA

BA

24

25

BA

BA

22

23

BA

BA

19

21

BA

BA

17

BA

16

18

BA

BA

14

15

BA

BA

12

13

BA

BA

10

11

BA

BA

8

9

BA

BA

6

7

BA

BA

4

5

BA

BA

2

3

BA

%52-%,5$ý.2*0-(67$

%,5$ý.20-(672

1

Rbr

9567$0$7(5,-$/$,=%251,0$7(5,-$/6$5('291,+%,5$ý.,+0-(67$

1.Otpremu izbornog materijala ovjerava za
IK/IP

Ime i prezime štampanim(tiskanim)slovima:

ŠIFRA:200C

PRIMOPREDAJNI OBRAZAC IZBORNOG MATERIJALA
,=%251$-(',1,&$%5ý.2',675,.7%L+32%
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

(ɇȺɁɂȼ ɈɋɇɈȼɇȿ ɂɁȻɈɊɇȿ ȳȿȾɂɇɂɐȿ)
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5.6.2020.

ȻɊɈȳ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ

ɁȺɉɂɋɇɂɄ
Ɉ ɊȺȾɍ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɈȾȻɈɊȺ
(ɁȺɊȻɈ)

5.6.2020.
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(ɇȺɁɂȼ ɈɋɇɈȼɇȿ ɂɁȻɈɊɇȿ ȳȿȾɂɇɂɐȿ)
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ȻɊɈȳ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ

ɁȺɉɂɋɇɂɄ I
Ɉ ɊȺȾɍ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɈȾȻɈɊȺ ȾȺɇ ɍɈɑɂ ɂɁȻɈɊȺ
(ɁȺɊȻɈ I)
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5.6.2020.

Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ 1
ɉɈɉɂɋ ɂɁȻɈɊɇɈȽ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ
1. Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɪɚɞɭ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ___________________________

______ ɤɨɦ.

2. ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɫɩɢɫɤɚ ________________________ _______ ɤɨɦ.
3. Ƚɥɚɫɚɱɤɢ ɥɢɫɬɢʄɢ __________________________________________

_______ ɤɭɬ.

4. Ƚɥɚɫɚɱɤɚ ɤɭɬɢʁɚ _________________________________________

_______ ɤɨɦ.

5. ɉɚɪɚɜɚɧ ɝɥɚɫɚɱɤɚ ɤɚɛɢɧɚ _________________________________

_______ ɤɨɦ.

6. ɋɟɬ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɡɚ ɛɢɪɚɱɤɨ ɦʁɟɫɬɨ ____________________________

_______ ɤɨɦ.

7. Ʉɚɧɞɢɞɚɬɫɤɟ ɥɢɫɬɟ ________________________________________

_______ ɤɨɦ.

8. ɉɥɚɤɚɬ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ „Ʉɚɤɨ ɝɥɚɫɚɬɢ“___________________________ _______ ɤɨɦ.
9. ɉɥɚɤɚɬ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ „Ɂɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɩɪɚɜɚ“ ____________

______ ɤɨɦ.

10. Ʉɭɬɢʁɚ ɫɚ ɧɟɨɫʁɟɬʂɢɜɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ ________________________

_______ ɤɨɦ.

11. Ɉɫɬɚɥɨ _________________________________________________

______ ɤɨɦ.

ɇɚɱɢɧ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɝ ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɞ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ɞɨ
ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɚ
ɇɚ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɦʁɟɫɬɭ
ɋɬɚɦɛɟɧɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɥɢɰɚ ɢ ɚɞɪɟɫɚ ɝɞʁɟ ɫɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢ
ɢɡɛɨɪɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɛɢɪɚɱɤɨ

ɦʁɟɫɬɨ
Ɉɫɬɚɥɨ
______________________________________
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɢɡɛɨɪɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ
_______________________

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5.6.2020.
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81
Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ 2

ɁȺɉȺɀȺȵȺ Ɉ ɋɌȺȵɍ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ ɇȺ ȾȺɇ ɍɈɑɂ ɂɁȻɈɊȺ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ
(ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɱɢɬɤɨ ɢ ɩɨɬɩɢɫ)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

82

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

(ɇȺɁɂȼ ɈɋɇɈȼɇȿ ɂɁȻɈɊɇȿ ȳȿȾɂɇɂɐȿ)
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5.6.2020.

ȻɊɈȳ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ

ɁȺɉɂɋɇɂɄ II
Ɉ ɊȺȾɍ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɈȾȻɈɊȺ ɇȺ ȾȺɇ ɂɁȻɈɊȺ
(ɁȺɊȻɈ II)
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83
Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ 3

ȿȼɂȾȿɇɐɂȳȺ Ɉ ɉɊɂɋɍɋɌȼɍ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɉɊɂɋɍɌɇɂ:
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
(ɂɆȿ ɂ ɉɊȿɁɂɆȿ – ɑɂɌɄɈ)

______________________________________
(ȾɍɀɇɈɋɌ ɂ ɉɈɌɉɂɋ)

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɍ ɞɢʁɟɥɭ «ȾɍɀɇɈɋɌ ɂ ɉɈɌɉɂɋ» ɭɩɢɫɭʁɟ ɫɟ ɡɚɞɭɠɟʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɨɞɛɨɪɚ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ɞɚɧ ɢɡɛɨɪɚ (ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɪɟɞɚ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ, ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɝɥ.
ɥɢɫɬɢʄɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɝɥɚɫɚɱɤɟ ɤɭɬɢʁɟ) ɢ ʃɢɯɨɜ ɩɨɬɩɢɫ.
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5.6.2020.

Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ 4
ȿȼɂȾȿɇɐɂȳȺ Ɉ ȺɄɊȿȾɂɌɈȼȺɇɂɆ ɉɈɋɆȺɌɊȺɑɂɆȺ
ɂɆȿ ɂ ɉɊȿɁɂɆȿ

ȻɊɈȳ
ȺɄɊȿȾɂɌȺɐɂȳȿ

ȼɊɂȳȿɆȿ
ȾɈɅȺɋɄȺ ɇȺ ȻɆ

ȼɊɂȳȿɆȿ ɈȾɅȺɋɄȺ
ɋȺ ȻɆ

_____________________________________________
(ɉɈɌɉɂɋ ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɈȾȻɈɊȺ

5.6.2020.
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85
Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ 5

ɁȺɉȺɀȺȵȺ ɍ ɌɈɄɍ ȽɅȺɋȺȵȺ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: Ʉɚɞ, ɝɞʁɟ, ɲɬɚ, ɢ ɤɚɤɨ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ, ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɞɨɝɚɻɚʃɚ, ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ, ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɦʁɟɪɟ,
ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɮɢɡɢɱɤɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢɦ ɛɢɪɚɱɢɦɚ.
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5.6.2020.

ɆɂɒȴȿȵȿɂɅɂɉɊɂɆȳȿȾȻȿ ɑɅȺɇȺȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺȻɂɊȺɑȺɈɛɪɚɡɚɰɁ
ȺɄɊȿȾɂɌɂɊȺɇɈȽɉɈɋɆȺɌɊȺɑȺɉɊɈɆȺɌɊȺɑȺ
_______________________________________
ɂɦɟɢɉɪɟɡɢɦɟ

____________________________________
Ⱦɭɠɧɨɫɬɛɢɪɚɱɛɪɨʁɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ

Ɉɩɢɫɩɪɢɦʁɟɞɛɟɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ_______________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ_______________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ________________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ______________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ______________________
ɉɨɬɩɢɫ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ ɉɨɬɩɢɫ ɥɢɰɚ/ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɭɩɢɫɭʁɟ ɩɪɢɦʁɟɞɛɭ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ/ɨɛɜɟɡɚɧ. ɍɤɨɥɢɤɨ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ
ɩɨɬɩɢɫ
ɩɪɢɦʁɟɞɛɚ
ɧɟʄɟ
ɛɢɬɢ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ.
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ɆɂɒȴȿȵȿɂɅɂɉɊɂɆȳȿȾȻȿ ɑɅȺɇȺȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺȻɂɊȺɑȺɈɛɪɚɡɚɰɁ
ȺɄɊȿȾɂɌɂɊȺɇɈȽɉɈɋɆȺɌɊȺɑȺɉɊɈɆȺɌɊȺɑȺ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ______________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ______________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ_______________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ______________________
ɉɨɬɩɢɫ
_______________________________________
(ɂɦɟ ɢ ɉɪɟɡɢɦɟ)

____________________________________
(Ⱦɭɠɧɨɫɬ/ɛɢɪɚɱ/ɛɪɨʁ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɟ)

Ɉɩɢɫ ɩɪɢʁɟɞɛɟ/ɦɢɲʂɟʃɚ
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɢɥɢɫɬɭɡ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ______________________
ɉɨɬɩɢɫ
ɇɚɩɨɦɟɧɚɉɨɬɩɢɫ ɥɢɰɚ/ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɭɩɢɫɭʁɟ ɩɪɢɦʁɟɞɛɭ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ/ɨɛɜɟɡɚɧ. ɍɤɨɥɢɤɨ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ɩɨɬɩɢɫ ɩɪɢɦʁɟɞɛɚ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ.
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Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ 7
ɍȾȺȴȺȼȺȵȿ ɅɂɐȺ ɋȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: Ɉɜɞʁɟ ɫɟ ɭɩɢɫɭʁɟ ɤɨ ʁɟ ɭɞɚʂɟɧ, ɜɪɢʁɟɦɟ ɭɞɚʂɚɜɚʃɚ, ɪɚɡɥɨɝ, ɤɨ ɢ ɤɚɤɨ ʁɟ ɭɞɚʂɢɨ.
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89
Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ 8

ȼɊɂȳȿɆȿ ɁȺɌȼȺɊȺȵȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________
(ɉɈɌɉɂɋ ɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɈȾȻɈɊȺ)

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: Ɉɜɞɟ ɫɟ ɭɩɢɫɭʁɟ ɜɪɢʁɟɦɟ ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɞɟɫɢɥɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɡɚɦʁɟɧɢɤɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɛɪɨʁɚʃɭ (ɫɜɨʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ
ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɩɨɬɩɢɫɨɦ.
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________________________________________
NAZIV OSNOVNE IZBORNE JEDINICE/
%52-%,5$ý.2*0-(67$/
ɇȺɁɂȼɈɋɇɈȼɇȿɂɁȻɈɊɇȿȳȿȾɂɇɂɐȿȻɊɈȳȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

ZAPISNIK
O RADU BIRAýKOG ODBORA
(ZARBO)
ɁȺɉɂɋɇɂɄ
ɈɊȺȾɍȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺ
ɁȺɊȻɈ

5.6.2020.
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ZAPISNIK I
25$'8%,5$ýKOG ODBORA DAN 82ý,IZBORA
(ZARBO I)

ɁȺɉɂɋɇɂɄ I
ɈɊȺȾɍȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺȾȺɇɍɈɑɂ ɂɁȻɈɊȺ
(ɁȺɊȻɈI)
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5.6.2020.

Obrazac Z1 DIO A
POPIS IZBORNOG MATERIJALA
1. =DSLVQLNRUDGXELUDþNRJRGERUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______ kom.
2. Izvod/izvadak iz Centralnog/Središnjeg ELUDþNRJ spiska/popisa_

_______ kom.

3. *ODVDþNLOLVWLüLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNXW.
4. *ODVDþNDNXWLMDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNRP.
5. Paravan JODVDþNDNDELQDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNRP.
6. 6HWREUD]DFD]DELUDþNRPMHVWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNRP.
7. Kandidatske liste ________________________________________

_______ kom.

8. Plakat edukativni „Kako glasati/glasovati“___________________

_______ kom.

9. Plakat edukativni „ZloupotreED]ORXSRUDEDELUDþNRJSUDYD³BB

______ kom.

10. Kutija sa neosjetljivim materijalom ________________________

_______ kom.

11. Ostalo _________________________________________________

______ kom.

1DþLQVNODGLãWHQMDoriginalnog izbornog materijala RGSUHX]LPDQMDGRSRþHWND
rada
1DELUDþNRPPMHVWX
Stambenom objektu

Ime i prezime osobe i adresa gdje se skladišti
izborni materijal XNROLNRWRQLMHELUDþNR mjesto

Ostalo

______________________________________

Predsjednik izborne komisije/povjerenstva
_______________________ _ __ _ _ _ _ _

Predsjednik LþODQRYLELUDþNRJRGERUD
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5.6.2020.
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93
ɈɛɪɚɡɚɰɁ ȾɂɈȻ

ɉɈɉɂɋɂɁȻɈɊɇɈȽɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ
1. ɁɚɩɢɫɧɢɤɨɪɚɞɭɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
2. ɂɡɜɨɞɢɡɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
3. ȽɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɭɬ
4. ȽɥɚɫɚɱɤɚɤɭɬɢʁɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
5. ɉɚɪɚɜɚɧɝɥɚɫɚɱɤɚɤɚɛɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
6. ɋɟɬɨɛɪɚɡɚɰɚɡɚɛɢɪɚɱɤɨɦʁɟɫɬɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
7. ɄɚɧɞɢɞɚɬɫɤɟɥɢɫɬɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
8. ɉɥɚɤɚɬɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢÄɄɚɤɨɝɥɚɫɚɬɢ³BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
9. ɉɥɚɤɚɬɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢÄɁɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɛɢɪɚɱɤɨɝɩɪɚɜɚ³BBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
10. ɄɭɬɢʁɚɫɚɧɟɨɫʁɟɬʂɢɜɢɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ
11. ɈɫɬɚɥɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨɦ

ɇɚɱɢɧ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɝɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɨɞɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚɞɨ
ɩɨɱɟɬɤɚɪɚɞɚ
ɇɚ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɦʁɟɫɬɭ
ɋɬɚɦɛɟɧɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ

ɦʁɟɫɬɨ
Ɉɫɬɚɥɨ

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
___________________________

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɥɢɰɚ ɢɚɞɪɟɫɚɝɞʁɟɫɟɫɤɥɚɞɢɲɬɢ
ɢɡɛɨɪɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɭɤɨɥɢɤɨɬɨɧɢʁɟɛɢɪɚɱɤɨ
______________________________________

ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɢɱɥɚɧɨɜɢɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Obrazac Z2
ɈɛɪɚɡɚɰɁ
ZAPAŽANJA O STANJ8%,5$ý.2* 0-(67$1$'$182ý,,=%25$/
ɁȺɉȺɀȺȵȺɈɋɌȺȵɍȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺɇȺȾȺɇɍɈɑɂɂɁȻɈɊȺ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3UHGVMHGQLNLþODQRYLELUDþNRJ odbora
LPHLSUH]LPHþLWNRLSRtpis)
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɢɱɥɚɧɨɜɢɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚ
ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɱɢɬɤɨɢɩɨɬɩɢɫ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5.6.2020.
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ZAPISNIK II
25$'8%,5$ýKOG ODBORA NA DAN IZBORA
(ZARBO II)

ɁȺɉɂɋɇɂɄ II
ɈɊȺȾɍȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺɇȺȾȺɇ ɂɁȻɈɊȺ
(ɁȺɊȻɈII)
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Obrazac Z3
Obrazac Z3

EVIDENCIJA O PRISUSTVU/
ȿȼɂȾȿɇɐɂȳȺɈɉɊɂɋɍɋɌȼɍ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRISUTNI1$=2ý1,:
ɉɊɂɋɍɌɇɂ:
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
(IME I PREZIME – ý,7KO)
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ– ɑɂɌɄɈ

______________________________________
(DUŽNOST I POTPIS)
ȾɍɀɇɈɋɌɂɉɈɌɉɂɋ)

Napomena: U dijelu «DUŽNOST I POTPIS» se upisuje zaduženje þODnova bLUDþkog odbora
koje obavljaju na dan izbora.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ ɍ ɞɢʁɟɥɭ «ȾɍɀɇɈɋɌ ɂ ɉɈɌɉɂɋª ɫɟ ɭɩɢɫɭʁɟ ɡɚɞɭɠɟʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɨɞɛɨɪɚ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ɞɚɧ ɢɡɛɨɪɚ.

5.6.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

54

97
Obrazac Z4
Obrazac Z4

EVIDENCIJA O AKREDITIRANIM POSMATRAý,MA3520$75$ý,0$/
ȿȼɂȾȿɇɐɂȳȺɈȺɄɊȿȾɂɌɂɊȺɇɂɆɉɈɋɆȺɌɊȺɑɂɆȺɉɊɈɆȺɌɊȺɑɂɆȺ
IME I PREZIME/
ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ

BR. AKREDITACIJE/
ȻɊȺɄɊȿȾɂɌȺɐɂȳȿ

VRIJEME DOLASKA/
ȼɊɂȳȿɆȿȾɈɅȺɋɄȺ

VRIJEME ODLASKA/
ȼɊɂȳȿɆȿɈȾɅȺɋɄȺ

_____________________________________________
(POTPIS 35('6-('1,.$%,5$ý.2*2'%25$)
ɉɈɌɉɂɋɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄȺȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺ
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ZAPAŽANJA U TOKU GLASANJA/TIJEKOM GLASOVANJA
ɁȺɉȺɀȺȵȺɍɌɈɄɍȽɅȺɋȺȵȺ

5.6.2020.

Obrazac Z5
Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ5

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Napomena: Kad, gdje, šta/što i kako se dogRGLORXþHVQLFL/sudionici dogaÿanja, posljedice,
preduzete mjere, podaci o fiziþki nesposobnim biraþima.
ɇɚɩɨɦɟɧɚɄɚɞɝɞʁɟɲɬɚɲɬɨ ɢɤɚɤɨɫɟɞɨɝɨɞɢɥɨɭɱɟɫɧɢɰɢɫɭɞɢɨɧɢɰɢ ɞɨɝɚɻɚʃɚɩɨɫʂɟɞɢɰɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟɦʁɟɪɟɩɨɞɚɰɢɨɮɢɡɢɱɤɢɧɟɫɩɨɫɨɛɧɢɦɛɢɪɚɱɢɦɚ.

5.6.2020.
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MIŠLjENjE ILI PRIMJEDBE ý/$1$%,5$ý.2*2'%25$%,5$ý$2EUD]DF=
AKREDITIRANOG P260$75$ý$3520$75$ý$
ɆɂɒȴȿȵȿɂɅɂɉɊɂɆȳȿȾȻȿ ɑɅȺɇȺȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺȻɂɊȺɑȺɈɛɪɚɡɚɰɁ
ȺɄɊȿȾɂɌɂɊȺɇɈȽɉɈɋɆȺɌɊȺɑȺɉɊɈɆȺɌɊȺɑȺ
_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEURMDNUHGLWDFLMH

Opis primjedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDSURVWRUDSULORåLWLdodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEURMDNUHGLWDFLMH

Opis primjedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDSURVWRUDSULORåLWLdodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEURMDNUHGLWDFLMH

Opis primjedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDprostora priložiti dodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEURMDNUHGLWDFLMH

Opis prijedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDSURVWRUDSULORåLWLdodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
Napomena: Potpis lica/osobe koje upisuje primjedbu je obavezan/obvezan. Ukoliko nedostaje potpis
SULPMHGEDQHüHELWLUD]PDWUDQD.
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MIŠLjENjE ILI PRIMJEDBE ý/$1$%,5$ý.2*2'%25$%,5$ý$2EUD]DF=
AKREDITIRANOG P260$75$ý$3520$75$ý$
ɆɂɒȴȿȵȿɂɅɂɉɊɂɆȳȿȾȻȿ ɑɅȺɇȺȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺȻɂɊȺɑȺɈɛɪɚɡɚɰɁ
ȺɄɊȿȾɂɌɂɊȺɇɈȽɉɈɋɆȺɌɊȺɑȺɉɊɈɆȺɌɊȺɑȺ

_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEURMDNUHGLWDFLMH

Opis primjedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDSURVtora priložiti dodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEroj akreditacije)

Opis primjedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDSURVWRUDSULORåLWLdodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEURMDNUHGLWDFLMH

Opis primjedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDSURVWRUDSULORåLWLdodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
_______________________________________
(Ime i Prezime)

____________________________________
'XåQRVWELUDþEURMDNUHGLWDFLMH

Opis prijedbe/mišljenja
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8VOXþDMXGDQHPDSURVWRUDSULORåLWLdodatni list uz Zapisnik. _______________________________
Potpis
Napomena: Potpis lica/osobe koje upisuje primjedbu je obavezan/obvezan. Ukoliko nedostaje potpis
SULPMHGEDQHüHELWLUD]PDWUDQD.

5.6.2020.
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101
Obrazac Z7
Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ7

UDALJAVANJE LICA/OSOBA 6$%,5$ý.2*0-(67$/
ɍȾȺȴȺȼȺȵȿɅɂɐȺɈɋɈȻȺɋȺȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Napomena: Ovde se upisuje ko/tko je udaljen, vrijeme udaljavanja, razlog, ko/tko i kako je udaljio.
ɇɚɩɨɦɟɧɚɈɜɞɟɫɟɭɩɢɫɭʁɟɤɨ ʁɟɭɞɚʂɟɧɜɪɢʁɟɦɟɭɞɚʂɚɜɚʃɚɪɚɡɥɨɝɤɨ ɢɤɚɤɨʁɟ ɭɞɚʂɢɨ.

102
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VRIJEME ZATVARANJ$%,5$ý. OG MJESTA/
ȼɊɂȳȿɆȿɁȺɌȼȺɊȺȵȺȻɂɊȺɑɄɈȽɆȳȿɋɌȺ

5.6.2020.

Obrazac Z8
Ɉɛɪɚɡɚɰ Ɂ8

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________
(POTPIS PRE'6-('1,.$%,5$ý.2*2DBORA)
ɉɈɌɉɂɋɉɊȿȾɋȳȿȾɇɂɄȺȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺ

Napomena: Ovde se upisuje vrijeme zatvaranja, znaþajni GRJDÿaji koji su se desili prilikom
zatvaranja i prisustvo zamjenika ELUDþNRJ odbora koji Xþestvuju u brojanju (svoje prisustvo
potvrÿuju potpisom).
ɇɚɩɨɦɟɧɚɈɜɞɟɫɟɭɩɢɫɭʁɟɜɪɢʁɟɦɟɡɚɬɜɚɪɚʃɚɡɧɚɱɚʁɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢɤɨʁɢɫɭɫɟɞɟɫɢɥɢɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚɢɩɪɢɫɭɫɬɜɨɡɚɦʁɟɧɢɤɚɛɢɪɚɱɤɨɝɨɞɛɨɪɚɤɨʁɢɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɛɪɨʁɚʃɭ ɫɜɨʁɟɩɪɢɫɭɫɬɜɨ
ɩɨɬɜɪɻɭʁɭɩɨɬɩɢɫɨɦ).

5.6.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

54

103

ɈȻɊȺɁȺɐ: ȻɈ-ɂɄ

ɁȺɉɂɋɇɂɄ Ɉ ɉɊɂɆɈɉɊȿȾȺȳɂ
ɂɁȻɈɊɇɈȽ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ ɋȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ
ȼɊɂȳȿɆȿ: _______________

ȾȺɌɍɆ:_________________

ɈɋɇɈȼɇȺ ɂɁȻɈɊɇȺ ȳȿȾɂɇɂɐȺ

ɂɁȻɈɊɇɂ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɒɂɎɊȺ ȻɂɊȺɑɄɈȽ ɆȳȿɋɌȺ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ɇȺɉɈɆȿɇȺ

ȼɪɟʄɟ ɫɚ ɩɪɟɛɪɨʁɚɧɢɦ
ɝɥɚɫɚɱɤɢɦ ɥɢɫɬɢʄɢɦɚ
ȼɪɟʄɟ ɫɚ ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢɦ
ɝɥɚɫɚɱɤɢɦ ɥɢɫɬɢʄɢɦɚ
ȼɪɟʄɚ ɫɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ ɡɚ ɐɟɧɬɪɚɥɧɭ
ɢɡɛɨɪɧɭ ɤɨɦɢɫɢʁɭ Ȼɢɏ

Ʉɨɜɟɪɬɟ ɫɚ ɨɛɪɚɫɰɢɦɚ ɫɚ
ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɦʁɟɫɬɚ
Ƚɥɚɫɚɱɤɚ ɤɭɬɢʁɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɩɪɟɞɚɨ
_______________________
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ/ɱɥɚɧ ȻɈ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɩɪɢɦɢɨ
________________________
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ/ɱɥɚɧ ɂɄ

ɍɉɍɌɋɌȼɈ Ɉ ɉɈɉɍȵȺȼȺȵɍ ɈȻɊȺɋɐȺ
Ɉɜɚʁ ɨɛɪɚɡɚɰ ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɢɡɛɨɪɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢʁɟɦɚ ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɞ
ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ. Ɉɪɢɝɢɧɚɥ ɩɨɩɭʃɟɧɨɝ ɨɛɪɚɫɰɚ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɢɡɛɨɪɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ, ɚ ɤɨɩɢʁɭ
ɨɛɪɚɫɰɚ ɞɭɠɧɚ ʁɟ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢɬɢ ɡɚ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɚɥɨ ɢɡɛɨɪɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ. ɂɡɛɨɪɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɩɨɩɭɧɢ ɫɜɟ ɬɪɚɠɟɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɟ ɭ ɪɭɛɪɢɤɭ
ɇȺɉɈɆȿɇȺ ɭɩɢɫɭʁɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɢʁɟ
ɲɬɚ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ.
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ɇɚɪɭɱɢɥɚɰ 

Ⱦɨɛɚɜʂɚɱ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȳɍɋɅɍɀȻȿɇɂȽɅȺɋɇɂɄɊȿɉɍȻɅɂɄȿɋɊɉɋɄȿ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ȼɟʂɤɚɆɥɚɻɟɧɨɜɢʄɚɛɛȻɚʃɚɅɭɤɚ

ɧɚɡɢɜɚɞɪɟɫɚ

ȳɂȻɂȻ ɍɂɈ 
ɀɢɪɨɪɚɱɭɧɢ

Ɇɚɬɢɱɧɢɛɪɨʁ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɉȾȼɨɛɜɟɡɧɢɤȾȺɇȿ
ɂȻ ɍɂɈ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



ɀɢɪɨɪɚɱɭɧ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Ɍɟɥɟɮɨɧɮɚɤɫ  

(PDLOɚɞɪɟɫɚ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɉɪɟɬɩɛɪBBBBBBBBBBBBBBB

Ɍɟɥɟɮɨɧ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɈɛɚɜɟɡɧRɩɨɩɭɧɢɬɢɫɜɚɩɨʂɚ

ɇȺɊɍȹȻȿɇɂɐȺ
Ɉɜɢɦɧɟɨɩɨɡɢɜɨɧɚɪɭɱɭʁɟɦɭɤɭɩɧɨ

'9'³ɋɥɭɠɛɟɧɨɝɝɥɚɫɧɢɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟ´ɨɞɞɨɝɨɞɢɧH
&'³ɋɥɭɠɛɟɧɨɝɝɥɚɫɧɢɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟ´ɨɞɞɨɝɨɞɢɧH
&'³ɋɥɭɠɛɟɧɨɝɝɥɚɫɧɢɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟ´ɡɚ BBBBBBBBBBBBBɝɨɞɢɧɭ

ɤɨɦɚɞɚɩɨɰɢʁɟɧɢɨɞɄɆ
ɤɨɦɚɞɚɩɨɰɢʁɟɧɢɨɞ,ɄɆ
ɤɨɦɚɞɚɩɨɰɢʁɟɧɢɨɞ,ɄɆ

ɇɚɩɨɦɟɧɚɐɢʁɟɧɚɩɪɢɦʁɟɪɤɚ&'ɢɡɞɚʃɚ³ɋɥɭɠɛɟɧɨɝɝɥɚɫɧɢɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟ´ɡɚʁɟɞɧɭɨɞɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚ  ɢɡɧɨɫɢɄɆ

ɍɰɢʁɟɧɟɧɢʁɟɭɪɚɱɭɧɚɬɉȾȼ
ɍɰɢʁɟɧɟɧɢɫɭɭɪɚɱɭɧɚɬɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɨɲɬɚɪɢɧɟ
ɇɚɪɭʇɛɟɧɢɰɭɞɨɫɬɚɜɢɬɢɧɚɚɞɪɟɫɭɞɨɛɚɜʂɚɱɚ
ɍɩɪɢɥɨɝɭɧɚɪɭʇɛɟɧɢɰɟɞɨɫɬɚɜɢɬɢɤɨɩɢʁɭɂȻ ɍɂɈ ɡɚɤɭɩɰɟɤɨʁɢɪɚɧɢʁɟɧɢɫɭɞɨɫɬɚɜɢɥɢɂȻ ɍɂɈ ɚɡɚɨɧɟɤɭɩɰɟɤɨʁɢɧɢɫɭɉȾȼɨɛɜɟɡɧɢɰɢ
ɭɪɭɛɪɢɰɢ±ɉȾȼɨɛɜɟɡɧɢɤ±ɨɛɚɜɟɡɧɨɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢɇȿ
ɍBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɢɧɟ


















ɉɨɬɩɢɫ
Ɇɉ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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