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Ова брошура је настала захваљујући пројекту Удружења изборних 
службеника у Босни и Херцеговини под називом “Јачање изборне 
администрације у Босни и Херцеговини”.

Пројекат је подржан од стране Владе Канаде.
Мишљења изнесена у овим материјалима не одражавају 
обавезно стајалишта Владе Канаде.
 
Сарајево, децембар 2011. године; Штампа: ЦПУ

“На сцену ступа нови критеријум: није богата 
она земља која има много природних богатстава, 
творница, зграда; богата земља све више постаје она 
која има много способних, креативних КАДРОВА, 
ТИМСКИХ ИГРАЧА с активним и квалитетним 
ЗНАЊЕМ, који знају успјешно дa га ПРИМИЈЕНЕ у 
условима сталних и брзих ПРОМЈЕНА.”   

Владимир Пар (“Свједок времена”)

Брошуру припремили:

Божица Бан
Гордана Пећанац
Недим Мухић

Суад Салкић
Ума Исић
Звонко Мијан



5

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЈЕНИКА

4

Увод

У изборној администрацији ефикасност и тачност у раду бирачких одбора 
представља први корак за изградњу повјерења јавности у изборни процес 
у Босни и Херцеговини. Послови које обављају чланови бирачких одбора, из-
узетно су комплексни и одговорни, те захтијевају висок степен знања о избор-
ном процесу; посједовање вјештина попут – комуникације, рјешавања кон-
фликата, тимског рада; високе моралне и професионалне норме; посвећеност 
извршавању задатка провођења избора на бирачким мјестима. Политички 
субјекти, који учествују у изборном процесу, треба да подстичу њихову непри-
страсност и независност, јер ће рад, у складу са принципима Кодекса понашања 
чланова бирачких одбора, бити најбоља гаранција демократских избора. Свако 
кршење одредаба Изборног закона БиХ и принципа Кодекса понашања од стра-
не чланова бирачких одбора може да има негативан утицај на изборни процес и 
положај политичких субјеката у њему, а сви желимо слободне, фер и демократ-
ске изборе, јер према члану I. 2 Устава БиХ – Босна и Херцеговина се дефинише 
као: “Демократска држава која функционише у складу са законом и на основу 
СЛОБОДНИХ И ДЕМОКРАТСКИХ ИЗБОРА”.

Удружење изборних службеника у БиХ, уз помоћ Владе Канаде и у сарадњи са 
Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине и Мисијом за европску 
безбједност и сарадњу (ОЕБС), одлучило је да да свој стручни допринос јачању 
повјерења у изборни процес у Босни и Херцеговини, као што то чини још од 
1999. године. Пред вама је брошура: Кодекс понашања чланова бирачких одбо-
ра, чији је циљ да упути чланове бирачких одбора како да своје понашање при-
лагоде: законитом, независном, непристрасном, тачном, ефикасном и јавном 
раду на бирачком мјесту, а у складу са моралним и професионалним нормама и 
општеприхваћеним вриједностима. Кодекс понашања односи се на све чланове 
бирачких одбора, који би требало да у свом понашању примјењују стандарде 
наведене у овој брошури. Брошура садржи опис послова чланова бирачких од-
бора, кодекс понашања и рада, примјере кршења одредаба Изборног закона 
БиХ и санкције, које су прописане Изборним законом БиХ и другим законима и 
подзаконским актима.

Вјерујемо да ће брошура бити корисна за општинске/градске изборне комисије, 
које проводе обуку чланова бирачких одбора; политичким субјектима, посма-
трачима политичких субјеката, удружењима грађана, као и међународним по-
сматрачима, а првенствено члановима бирачких одбора.
 
На крају, порука будућим члановима бирачких одбора - увијек водите рачуна о 
томе да ваши поступци буду у складу с етичким нормама – ФЕР ПРЕМА ДРУГИМА!!!!

 Према Изборном закону БиХ постоји пет врста бирачких одбора:

• Бирачки одбори за бирачка мјеста до 500 бирача; 

• Бирачки одбори за бирачка мјеста преко 500 бирача;

• Бирачки одбори за гласање у одсуству;

• Бирачки одбори за гласање у иностранству;

• Мобилни бирачки одбори.

ВРСТЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА

ОПИС РАДА СВИХ БИРАЧКИХ ОДБОРА ЈЕ 
ЗА СВАКУ ГРУПУ СПЕЦИФИЧАН, АЛИ С 
ИСТИМ ЦИЉЕМ - ФЕР И ДЕМОКРАТСКИ 
ОРГАНИЗОВАТИ ГЛАСАЊЕ НА СВОМ 
БИРАЧКОМ МЈЕСТУ.
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ЗАДУЖЕЊА ПРЕДСЈЕДНИКА, ЧЛАНОВА 
БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЈЕНИКА
 
ПРЕДСЈЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА:

• Руководи радом бирачког одбора и заједно са члановима и замјеницима  

одговара за законитост рада на бирачком мјесту;

• Одржава интегритет процеса гласања, односно бројања и одржава 

ред и мир на бирачком мјесту и у његовој околини;

• Попуњава све обрасце;

• Обезбјеђује да на бирачком мјесту не буде оружја или опасних 

предмета;

• Одређује послове сваком члану бирачког одбора;

• Помаже бирачима којима треба додатно објашњење о процесу 

гласања;

• Рјешава сва питања која се односе на идентификацију и право гласа 

бирача;

• Евидентира у записник о раду бирачког одбора 

вријеме и околности свих изузетних догађаја 

на бирачком мјесту.

 Члан бирачког одбора задужен за контролу реда и мира:
• Oбезбјеђује контролу протока бирача на бирачком мјесту.      

Члан бирачког одбора задужен за идентификацију:
• Провјерава идентитет бирача;
• Проналази име бирача у изводу из коначног 

Централног бирачког списка; 
• Упозорава бирача да мора да се потпише 

идентично као на идентификационом документу;
• Обезбјеђује да се бирач потпише поред свог имена 

у изводу из коначног Централног бирачког списка; 
• Наглас чита име бирача који се потписао у извод 

из коначног Централног бирачког списка.

Члан бирачког одбора задужен за контролу
гласачке кутије:
• Упућује бирача да убаци гласачке листиће у

гласачку кутију и да напусти бирачко мјесто;
• Обезбјеђује да ниједан бирач не напусти

бирачко мјесто док не убаци све гласачке 
листиће;

• Обезбјеђује да се само гласачки листићи 
убаце у гласачку кутију.

Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића:          
• Издаје гласачке листиће;
• Објашњава како треба правилно испунити гласачке листиће;
• Упућује бирача према слободном простору на којем му 

се омогућава тајност гласања.

Б И Р A Ч

Б И Р A Ч

Б И Р A Ч
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КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ЧЛАН БИРАЧКОГ ОДБОРА?

Општинске изборне комисије именују чланове бирачких одбора.
 
Члан бирачког одбора мора да испуњава најмање сљедеће услове:       

• Да буде држављанин БиХ;
• Да има завршену средњу школу; 
• Да буде становник општине за коју је предложен (уписан у бирачки списак 

те општине);
• Да заврши обуку, те да покаже знање након обуке, као и да покаже неке 

друге особине и квалитете које овај посао тражи.
 
Након испуњења ова четири услова, општинске изборне комисије именују 
чланове бирачких одбора (нарочито испуњавањем четвртог услова), односно 
кандидат за члана бирачког одбора биће именован за члана правним актом 
општинске изборне комисије, а након тога добиће одговарајући сертификат.
 
ПОСЕБНО ТРЕБА НАГЛАСИТИ: да није довољно да неко буде предложен 
за члана бирачког одбора од стране неког политичког субјекта, већ да 
то лице мора да покаже и знање, као и неке друге тражене особине, о 
којима ће се овдје детаљније говорити.

Чланови бирачких одбора током обављања 
прописаних дужности треба да буду:

 
• НЕПРИСТРАСНИ;
• ОДГОВОРНИ;
• ТАЧНИ;
• КОНЦЕНТРИСАНИ; 
• СПРЕМНИ НА ВЕЛИКИ ФИЗИЧКИ НАПОР; 
• ДЈЕЛОТВОРНИ;
• ЈАСНИ У ОБЈАШЊЕЊИМА;
• ЉУБАЗНИ У КОМУНИКАЦИЈИ
 

НЕПРИСТРАСНИ: У току обављања послова, члан бирачког одбора мора 
да покаже непристрасност, ради обезбјеђења фер и демократских избо-
ра. Зашто је то важно? Прије свега, због тога што се члан бирачког одбора 
цијели дан налази међу људима различитих политичких убјеђења, бира-
чима, посматрачима, осталим члановима бирачког одбора, представни-
цима медија, те било какво, па и дискретно показивање пристрасности, 
може да доведе до инцидента и, што је још важније, може да доведе у 
сумњу правилност избора на том бирачком мјесту. 
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БИТИ СПРЕМНИ НА ВЕЛИКИ ФИЗИЧКИ 
НАПОР: 
Изборни процес је дуг и исцрпљујући, 
почиње дан прије избора, пријемом избор-
ног материјала и уређења бирачког мјеста. 
Доласком у шест сати на бирачко мјесто 
почиње изборни дан, када се контролише 
изборни материјал и пребројавају гласачки 
листићи.
Цјелодневни ток гласања и након затварања 
бирачког мјеста, попуњавање образаца, 
паковање врећа с изборним материјалом и 
доношење у општинску изборну комисију, 
изискује заиста велики физички напор. Зато 
наглашавамо да ово траје дуго, и готово 
да нема времена за одмор. Ове чињенице 
чланови бирачких одбора морају да буду 
свјесни, када дају пристанак да раде као 
чланови бирачког одбора.

ДЈЕЛОТВОРНИ: 
Чланови бирачког одбора морају да буду 
дјелотворни у свим фазама бирачког про-
цеса и то како за вријеме гласања тако и 
за вријеме бројања, попуњавања образа-
ца о резултатима и паковања материјала 
(како би овај посао био на вријеме и пре-
цизно урађен), те предаје спакованог из-
борног материјала општинској изборној 
комисији.

ОДГОВОРНИ: Предсједник и чланови би-
рачког одбора, од момента именовања па 
до проглашења резултата избора, морају 
да буду одговорни. Одговорност мора да 
буде исказана у свим фазама бирачког 
процеса. Одговорни у фази чувања избор-
ног материјала, одговорни у омогућавању 
свим бирачима да гласају, одговорни 
у бројању, одговорни у давању тачних 
података, одговорни у фази паковања 
материјала и попуњавању образаца. 
Највећа одговорност треба да буде код 
давања тачних резултата гласања.

КОНЦЕНТРИСАНИ: Изборни процес, односно све радње на сам дан 
избора, изузетно је тежак, те захтијева пуну концентрацију како за 
вријеме гласања тако и након затварања бирачких мјеста, односно за 
вријеме бројања листића, а нарочито за вријеме попуњавања образаца 
о резултатима гласања. Грешке у смислу „заборавио сам“ или „нисам 
концентрисан“, не могу да се толеришу.

ТАЧНИ: се овдје односи на временске термине, који су јако важни, а то 
значи на вријеме доћи на обуку, на вријеме доћи у просторије бирачког 
мјеста дан прије избора, да се уреди бирачко мјесто, доћи ујутро тачно 
на вријеме, тј. сат прије отварања бирачког мјеста, а нарочито је важно 
благовремено јављање у случају евентуалног одустајања од рада, или 
немогућности доласка, ради проналаска замјене.
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КОДЕКС ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА 
БИРАЧКОГ ОДБОРА

Бирачки одбор је тим, састављен од малог броја људи (3-5), од којег 
се захтијева да своје задатке обавља у складу са принципима:  
 

законитости у раду, независности, непристрас-
ности, јавности рада, дјелотворности и тачности 
и приступачности бирачима, и тиме континуира-
но јача повјерење јавности у изборни процес у 
Босни и Херцеговини. Тим није лако формирати 
и водити, у тиму није једноставно ни радити, али 

ако тим вјерује да може да постигне добре резултате, што значи да оба-
ви све неопходне задатке прије отварања бирачког мјеста, да би гласање 
протекло у складу с Изборним законом БиХ, те да, након затварања би-
рачког мјеста, правилно изврши бројање гласачких листића, попуњавање 
образаца и паковање материјала, посвећеност додијељеним задацима и 
међусобна зависност свих чланова бирачког одбора је формула успјеха.  

Према понашању сваког члана би-
рачког одбора доносе се закључци 
о цијелом бирачком одбору. Такође, 
понашање сваког члана бирачког од-
бора утиче и на укупну радну атмос-
феру и зато понашање појединца у би-
рачком одбору није приватна ствар, 
него представља општеприхваћену 
личну и професионалну обавезу свих 
чланова бирачког одбора.
Пошто се рад бирачког одбора увијек 
може унаприједити, подсјећамо вас 
на сљедеће:

ЈАСНИ У ОБЈАШЊЕЊИМА: 
Сва објашњења бирачима морају да 
буду до краја једоставно речена на 
једном од званичних језика. Уколико 
члан бирачког одбора примијети да 
је бирачу остало нешто нејасно, треба 
да објашњава све док та информација 
бирачу не буде апсолутно јасна. При 
томе, та објашњења не смију да сад-
рже било какво преферирање неке по-
литичке опције, на примјер, приликом 
појашњења бирачу начина правилног 
гласања, треба му нагласити да не смије 
оловком да показује само једну поли-
тичку странку на гласачком листићу. 

ЉУБАЗНИ У КОМУНИКАЦИЈИ: 
(професионални): Односи се на 
комуникацију са бирачима, без об-
зира каква сазнања о политичком 
опредјељењу тог бирача има члан би-
рачког одбора, односно о неким дру-
гим предрасудама у вези с одређеним 
бирачима. Љубазни треба да буду и с 
осталим члановима бирачког одбора, 
а НАРОЧИТО са посматрачима. 



15

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЈЕНИКА

14

Предсједник бирачког одбора треба да буде стварни вођа, који мора да 
прилагођава свој стил и да размишља о доброј сарадњи са члановима свог 
бирачког одбора, водећи рачуна о њиховим способностима, а не увијек да 
очекује да се они прилагоде њему. Његови задаци у бирачком одбору из-
узетно су комплексни и од њега се тражи да води тим, што подразумијева 
усаглашавање, координацију вође, одлучивање, креирање и одржавање 
повјерења и обезбјеђивање потребних ресурса.

ПРЕДСЈЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА ТРЕБА ДА:

ПРЕДСЈЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА:
Ниједним својим поступком ни одлуком не смије довести у питање 
законитост рада на бирачком мјесту;

Ниједним својим поступком ни одлуком не смије угрозити интегритет 
гласања и бројања;

Ниједним својим поступком ни одлуком не смије угрозити ред и мир 
на бирачком мјесту;

Ниједним својим поступком ни одлуком не смије спријечити бираче 
да остваре своје бирачко право - да добију неопходне информације 
о начину гласања, да добију потребан број гласачких листића, да им 
се омогући несметано гласање; 

Ниједним својим поступком ни одлуком не смије спријечити посма-
траче да извршавају своје прописане задатке на бирачком мјесту 
да добију неопходне информације, да им се омогући уношење 
примједаба у записник о раду бирачког одбора, да им се омогући 
надгледање бројања гласачких листића, да добију копије образаца о 
резултатима гласања на бирачком мјесту;

Ниједним својим поступком ни одлуком не смије фаворизовати било 
којег члана бирачког одбора, бирача или посматрача;

Ниједним својим поступком ни одлуком не смије изазвати сумњу 
код бирача, посматрача и осталих чланова бирачког одбора да је у 
служби испуњавања задатака политичког субјекта; 

Не смије одбити помоћ бирачима којима треба додатно објашњење о 
процесу гласања;

Не смије одбити рјешавање свих питања која се односе на 
идентификацију и право гласа бирача;

Дужан је у записник о раду бирачког одбора уписати вријеме и 
околности свих важних догађаја на бирачком мјесту;

Не смије напуштати бирачко мјесто из приватних разлога и без преноса 
овлаштења и информација свом замјенику.

Кључна улога предсједника бирачког одбора је да изгради повјерење, 
да појасни шта бирачки одбор треба да постигне, шта су задаци сваког 
члана бирачког одбора и шта се очекује од сваког члана бирачког 
одбора.
 
Предсједник бирачког одбора, поред знања о изборном процесу, 
треба да посједује високу способност комуницирања, способност 
рјешавања конфликата и способност вођења свих врста преговора.

• ДЕМОНСТРИРА ИНТЕГРИТЕТ;                                        
• БУДЕ ЈАСАН И КОНЗИСТЕНТАН;
• СТВАРА ПОЗИТИВНУ ЕНЕРГИЈУ;
• УПРАВЉА СПОРАЗУМИМА И НЕСПОРАЗУМИМА;
• ПОДСТИЧЕ И ОБУЧАВА;
• РАЗМЈЕЊУЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СА ЧЛАНОВИМА БИРАЧКОГ ОДБОРА.
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ЧЛАН БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗАДУЖЕН
 ЗА КОНТРОЛУ РЕДА:

ЧЛАН БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗАДУЖЕН ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈУ:

• Не смије ниједним својим поступком ни одлуком довести

у питање проток бирача на бирачком мјесту; 

• Дужан је да мирним али сигурним гласом упозори бираче или посматраче да 

нарушавају ред и мир на бирачком мјесту;

• Дужан је да спријечи уношење алкохола, дроге и оружја на бирачко мјесто;

• Дужан је да спријечи сваки вид деструктивног понашања бирача и посматрача;

• Дужан је да спријечи уношење симбола политичких субјеката на 

бирачко мјесто.

Дужан је да љубазно затражи докуменат за 
идентификацију бирача, пронађе име бирача у изводу 
из коначног Централног бирачког списка и упозори би-
рача да се уредно потпише као на свом идентификацио-
ном документу;

Дужан је да љубазно упозори бирача да, ако није донио 
одговарајући докуменат за идентификацију, не може гласати; 

Дужан је да љубазно упозори бирача, ако је документу за идентификацију 
истекао рок важења, да са таквим документом не може да гласа;

Дужан је да пристојним тоном гласа прочита име бирача који се потписао у 
извод из коначног Централног бирачког списка, како би посматрачи могли 
евидентирати име лица које је гласало; 

Дужан је да уколико не пронађе име бирача на изводу из коначног 
Централног бирачкох списка информише бирача гдје се налази Центар 
за бирачки списак или да му да друге контакт информације помоћу којих 
може сазнати на којем бирачком мјесту може да гласа;

Дужан је да упозори лице, које помаже у гласању бирачу који је слијеп, 
неписмен или има тјелесна оштећења, да се потпише на изводу из 
коначног Централног бирачког списка својим именом и да може пружити 
помоћ у гласању само једном таквом лицу.
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ЧЛАН БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗАДУЖЕН ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

ЧЛАН БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗАДУЖЕН ЗА 
КОНТРОЛУ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ:

Дужан је да изда одговарајући број гласачких листића бирачу;
Дужан је да љубазно упути бирача како треба да гласа и при томе не смије 
ни вербално ни невербално да утиче на бирача за кога да гласа; 
Дужан је да љубазно упути бирача према гласачкој кабини која му омогућава 
тајност гласања, а уколико су кабине заузете да замоли за мало стрпљења 
бираче који чекају да гласају;
Дужан је да омогући бирачу нове гласачке листиће, уколико је погријешио 
приликом гласања.

Дужан је да љубазно упути бирача да пресавије гласачке листиће, 
убаци их све у гласачку кутију и напусти бирачко мјесто;
Дужан је да омогући да ниједан бирач не напусти бирачко мјесто док
у гласачку кутију не убаци све гласачке листиће; 
Дужан је да омогући да се само гласачки листићи убацују у гласачку кутију. 

Обратите пажњу: ВАЖНО!!!!!!   
С обзиром да се велики број пропуста у
раду бирачког одбора и повреда одре-
даба Изборног закона БиХ догађа
након затварања бирачког мјеста важно
је упозорити на сљедеће чињенице:

Након затварања бирачког мјеста (19.00 
часова) предсједник бирачког одбора 
мора јасно и прецизно члановима бирач-
ког одбора и њиховим замјеницима да одреди послове, који се односе на 
процес бројања гласачких листића и утврђивање резултата гласања. 

На бирачком мјесту остају само чланови бирачког одбора и посматрачи, који не 
учествују у бројању гласачких листића.
Важно је да се сви послови приликом разврставања гласачких листића и бројања 
обављају у пару и о томе предсједник бирачког одбора мора да води рачуна.
Такође, уколико је неопходно да се о неком спорном питању (на примјер: 
неподударање броја потписа у изводу из коначног Централног бирачког спи-
ска и броја гласачких листића у кутији, или пак да ли је неки гласачки листић 
важећи или неважећи) изјасни бирачки одбор, бројање се прекида, али посма-
трачи остају на својим мјестима и не смију да учествовују како у расправи тако 
и у доношењу одлуке. Предсједник бирачког одбора води дискусију и након 
гласања мора да констатује да ли је одлука донесена и каква је та одлука.
Предсједник бирачког одбора попуњава све обрасце на бирачком мјесту и важ-
но је да се након попуњавања образаца и Записника о раду бирачког одбора 
сви чланови бирачког одбора потпишу. Ако неки члан бирачког одбора одбије 
да потпише записник или неки образац, предсједник или један од чланова 
бирачког одбора, који се потписују, то ће евидентирати заједно са разлозима 
непотписивања.
Предсједник бирачког одбора дужан је 
да заједно са члановима бирачког одбора 
изврши правилно паковање материјала и 
заједно са полицијом допреми материјал у
сједиште општинске/градске изборне 
комисије, гдје ће извршити сравњивање 
документације и изборног материјала са 
члановима општинске/градске изборне 
комисије.

Затварањем бирачког мјеста, сви чланови бирачког одбора и њихови замјеници 
се ангажују на пословима бројања гласачких листића, утврђивања резултата 
гласања и на паковању изборног материјала. С правом се може рећи да почиње 
најзначајнији дио рада бирачког одбора, од чијих чланова се тада захтијева 
знање, професионалност, концентрација, уљудна комуникација, спречавање 
конфликата, да би законито утврдили резултате гласања на свом бирачком мјесту.
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ЈЕЗИК И ПИСМО

Званични језици, који се користе у комуникацији 
међу члановима бирачког одбора, те у 
комуникацији чланова бирачког одбора са би-
рачима и посматрачима, у писаној и говорној 
комуникацији су српски, хрватски и босански 
језик. У писаној и говорној комуникацији међу 
члановима бирачког одбора, те у комуникацији 
чланова бирачког одбора са бирачима и посма-
трачима, у употреби су латиница и ћирилица.

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Невербална комуникација је допунски канал 
слања порука и она обогаћује комуникацију, 
надопуњује вербалну и преноси емоционалне 
компоненте порука.
Вербална порука може да буде погрешно 
схваћена, ако је речена, на примјер, 
повишеним тоном, или намрштеног лица. 
Зато је важно да чланови бирачког одбора 
воде рачуна о невербалним порукама које 
шаљу изразима свог лица (намрштено лице, 
циничан осмијех) и тијела, као и кретњама. 
(На примјер: не смије се уносити бирачу или 
посматрачу у лице.)
 
Имати на лицу куртоазни, неаутентични осмијех, 
пун је погодак, јер изражава уљудност и формалну 
углађеност, а у многоме олакшава комуникацију.

НАЧИН ОСЛОВЉАВАЊА И ПОЗДРАВЉАЊА

У директном контакту са бирачима и посматрачима треба:
Поздрављати се са „добар дан“, а не са „здраво“, „ћао“ 
и сличним поздравима.
Обратити пажњу на свој наступ, бити љубазан, али не и усиљен!
Слушати саговорника.
Бити спреман понудити савјет, одговор, или рјешење.
Приликом отпоздрављања такође обратити пажњу на наступ
и љубазност.

ИНТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА 

Интерна комуникација је комуникација 
са људима који су ангажовани у бирач-
ком одбору. Интерна комуникација 
треба да буде у функцији унапређења 
успјешности у обављању посла свих 
чланова бирачког одбора. Конструк-
тивном интерном комуникацијом 
избјегавају се грешке и неспоразуми.
Односи међу члановима бирачког 
одбора треба да буду коректни али 
на извјесној дистанци. Чланови БО 
су обавезни придржавати се одреда-
ба Закона о заштити особних података. Нису прихватљиви бли-
ски и неконтролисани односи. Потребно је обратити пажњу на 
сљедеће: док чланови бирачког одбора разговарају са бирачима 
или посматрачима они не смију да ометају остале чланове бирач-
ког одбора. Дакле, потребно је разговарати тихо и дискретно.
Није пристојно имати жвакаћу гуму у устима док се разговара.
Преношење трачева и полупровјерених информација
није прихватљиво понашање међу члановима бирачког одбора.
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ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА

Екстерна комуникација је комуникација чланова бирачког 
одбора са бирачима и посматрачима. Утисак који се остави на 
њих утицаће на имиџ бирачког одбора у јавности. Лице задужено 
за комуникацију са медијима је предсједник бирачког одбора 
или лице које он овласти. Од чланова бирачког одбора се очекује 
да познаницима у току рада не препричавају проблеме у раду 
бирачког одбора, откривају службене информације и намјере.

ИСХРАНА

Чланови бирачког одбора не треба да једу на бирачком мјесту, 
ни у близини изборног материјала. Обавеза предсједника 
бирачког одбора је да омогући члановима да користе паузу, 
како би јели изван бирачког мјеста, а да се, при том, не угрози 
обављање послова чланова бирачког одбора.

НАЧИН ОДИЈЕВАЊА

Чланови бирачког одбора треба да буду прикладно одјевени, 
уз висок стандард личне хигијене и уредности. Мушкарцима 
се препоручује: одијело (сако, панталоне), кошуља, кравата и 
ципеле. Све мора да буде чисто и испеглано. Треба избјегавати 
интензивне боје одијела (црвена, наранџаста, жута, љубичаста и 
сличне јаке боје). Најпогоднија су: сива, браон и тегет одијела.
Женама се препоручује костим, односно одијело (сако и сукња, 
односно панталоне) у комбинацији са кошуљом или прикладном 
блузом и ципелама/чизмама. Сукња треба да буде дужине до 
испод кољена. Ципеле треба такође да одговарају пословном 
стилу одијевања. Није прикладно да чланови бирачких одбора 
долазе на бирачко мјесто у папучама и кломпама.

ПУШЕЊЕ, АЛКОХОЛ, ДРОГА, ОРУЖЈЕ                     

Пушење на бирачком мјесту није дозвољено. Цигарета се може 
запалити само на мјестима која су за то одређена, а да се, при том, 
не угрози обављање послова чланова бирачког одбора.
На бирачко мјесто се не могу уносити алкохолна пића, нити се 
она на бирачком мјесту могу конзумирати, а треба онемогућити 
и долазак бирача на бирачко мјесто у припитом и пијаном стању.
Такође, није дозвољено уношење, ширење и кориштење свих 
врста дроге и опојних средстава на бирачком мјесту.
Забрањује се уношење, држање и употреба свих врста оружја на 
бирачком мјесту.
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ДЕСТРУКТИВНИ НАЧИНИ ПОНАШАЊА

Пријетње, вулгарно изражавање, вријеђање и омаловажавање, 
вербални и физички напади, као и друга насилничка понашања, 
како између чланова бирачког одбора тако и међу бирачима и 
посматрачима, треба избјегавати на бирачком мјесту. 

ТЕЛЕФОН

Нарочито важан за екстерну и интерну комуникацију је 
телефонски контакт. Први утисак је, исто тако, одлучујући. 
Глас приликом јављања треба да буде јасан, звучан и љубазан 
и да се не говори у жаргону. Уколико предсједник бирачког 
одбора напушта бирачко мјесто мора да се постара да они 
који га траже телефоном добију обавјештење о томе када ће 
бити на располагању и коме могу да оставе поруку. Након 
повратка на бирачко мјесто, на сваку телефонску поруку која 
је у форми захтјева, мора се одговорити у року наведеном у 
захтјеву. У пословном телефонском разговору треба увијек 
бити професионалан, заинтересован, учтив и кратак.
Прво правило телефонирања је да разговор почнете 
представљањем (бирачко мјесто, име и презиме, изволите...)
Не треба дозволити да телефон дуго звони. Треба избјегавати 
приватне разговоре телефоном, посебно у присуству бирача 
или посматрача, те настојати да се сваки службени разговор 
заврши у пријатељском и позитивном тону.

РАДНА ДИСЦИПЛИНА

Радно вријеме чланова бирачког одбора почиње у 6.00 часова и 
траје до достављања резултата гласања и изборног материјала 
члановима општинске изборне комисије. То значи да на бирачко 
мјесто треба доћи најкасније 10 минута прије почетка радног 
времена, да би бирачки одбор са радом почео на вријеме.
Потребно је да на бирачко мјесто чланови бирачког одбора 
долазе одморни, да би били сконцентрисани и спремни за 
испуњавање радних обавеза.
Чланови бирачког одбора су дужни да поштују радну дисциплину, 
да благовремено и законито извршавају своје радне обавезе.

ИМОВИНА

Сви чланови бирачког одбора морају да се односе према 
имовини пажљиво и одговорно.
Сва имовина може да се користи једино и искључиво у пословне 
сврхе. У имовину на бирачком мјесту улазе: изборни материјал, 
компјутерска опрема, канцалеријска опрема, столови, столице и 
друга имовина.
Наведену имовину није дозвољено износити са бирачког мјеста.
Оштећење, губитак, несавјесно понашање или било који други 
поступак члана бирачког одбора, чија је посљедица смањење 
вриједности или уништавање имовине, надокнадиће се од члана 
бирачког одбора у пуном износу.
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ПОСМАТРАЧИ, ПОЛИТИЧКИ ЛИДЕРИ, КАНДИДАТИ

Посматрачи политичких субјеката, удружења грађана и 
међународни посматрачи могу посматрати све активности на 
бирачком мјесту, под условом да су акредитовани у складу с 
Изборним законом БиХ и подзаконским актима.  

Први сусрет са посматрачима чланови бирачких одбора имају 
приликом отварања бирачких мјеста. Приликом провјере 
њиховог идентитета чланови бирачког одбора треба уљудно да 
затраже докуменат за идентификацију, изврше евидентирање 
посматрача у записник о раду бирачког одбора и одреде им 
прикладно мјесто, са којег могу да прате изборне активности 
током гласања и након затварања бирачког мјеста.  

Посматрачи могу да стављају примједбе на активности на би-
рачком мјесту, уколико нису у складу с Изборним законом БиХ 
и подзаконским актима и примједбе на рад бирачког одбора у 
писаној форми, односно у записник о раду бирачког одбора.
Предсједник бирачког одбора је дужан дозволити посматра-
чима, да сходно прописаној процедури, у записник о раду би-
рачког одбора унесу своје примједбе, о којим се бирачки од-
бор мора очитовати. Такође, посматрач има право да захтијева 
копију записника о раду бирачког одбора. 

Уколико посматрач омета изборне активности и тајност 
гласања, не носи службену акредитацију или носи ознаке које 
га повезују с одређеним политичким субјектом, предсједник 
бирачког одбора треба уљудно да га упозори, без подизања 
висине гласа и замоли да напусти бирачко мјесто или пак ски-
не ознаке које га повезују с одређеним политичким субјектом.  

Приликом посјете, на примјер, лидера политичких субјеката или 
кандидата, чија се имена налазе на гласачким листићима, чланови 
бирачког одбора треба да имају професионалан однос. Лидери по-
литичких субјеката бирачко мјесто могу да посјете само као посма-
трачи, акредитовани у складу с Изборним законом БиХ и подзакон-
ским актима, а и поступање чланова бирачког одбора треба да буде 
једнако као и према осталим посматрачима. Дакле, чланови бирач-
ког одбора морају да проведу поступак њихове идентификације, 
упућивања на мјеста одређена за посматраче, омогуће уношење 
примједаба у записник о раду бирачког одбора и др.
 
Такође, према кандидатима на гласачким листићима чланови 
бирачког одбора поступају као и према осталим бирачима и 
не могу да их фаворизују на било који начин у односу на друге 
бираче.
Лидере политичких субјеката и кандидате обично прате медији, 
којима треба дозволити да сниме посјету бирачком мјесту, као 
и гласање на бирачком мјесту, али они не смију да наруше 
тајност гласања.
 
ГРЕШКЕ И САНКЦИЈЕ
 
Све наведене информације су битне за професионално 
обављање дужности члана бирачког одбора. Неопходно 
је обезбиједити да се на свим бирачким мјестима поштује 
изборна процедура, те да процес избора протекне регуларно 
и без проблема. Ипак, могуће је да дође до кршења изборних 
правила и прописа, односно до грешака и критичних ситуација.
 
Да би се грешке избјегле потребно је посебну пажњу обратити 
на сљедеће ситуације:
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• Да ли је у случају кашњења с отварањем бирачког мјеста 
обавијештена општинска изборна комисија;

• Зашто посматрачима није дозвољен улазак на бирачко 
мјесто или су са њега удаљени;

• Да ли је бирачко мјесто (круг од 50 м) облијепљено 
пропагандним материјалом неког политичког субјекта; 

• Постоји ли било који облик физичког насиља или пријетњи на 
бирачком мјесту;

• Да ли су присутна униформисана лица унутар бирачког 
мјеста, осим полиције; 

• Да ли су гласачке кутије биле празне приликом печаћења;
• Да ли гласачки паравани обезбјеђују потпуну тајност гласања;
• Постоји ли систематско кршење изборне процедуре;
• Да ли је створен хаос и конфузија на бирачком мјесту;
• Да ли је примијећено присуство кандидата или активиста 

изборних штабова политичких субјеката у близини гласачког 
мјеста, који би могли да утичу на бираче;

• Да ли су примијећена нека кршења изборне ћутње (кориштење 
звучника, дијељење летака и сличне активности);

• Да ли је распоред чланова бирачког одбора у складу с 
изборном процедуром;

• Да ли сви чланови бирачког одбора обављају прописане дужности;
• Да ли постоји недостатак или нестанак гласачког материјала;
• Да ли један бирач убацује више од једног гласачког листића 

у гласачку кутију;
• Да ли је неким бирачима непотребно указивана помоћ 

приликом гласања

• Да ли је било бирача који су се затекли на бирачком мјесту у 
тренутку његовог затварања;

• Да ли су неупотријебљени гласачки листићи запечаћени и 
спремљени у коверте прије отварања гласачке кутије;

• Да ли је након отварања гласачке кутије установљено да има 
више гласачких листића од укупног броја бирача који су гласали;

• Да ли су честе грешке приликом бројања листића и њихово 
неисправљање;

• Да ли је проглашавање неважећих гласачких листића оправдано;
• Да ли су све примједбе унесене у записник о раду бирачког одбора;
• Да ли је предсједник бирачог одбора истакао резултате 

бројања на бирачком мјесту.

НАМЈЕРНО ПОЧИЊЕНЕ ГРЕШКЕ МОГУ ДА УЗРОКУЈУ ВЕОМА ТЕШКЕ 
ПОСЉЕДИЦЕ КАКО ПО ИЗБОРНИ ПРОЦЕС ТАКО И ПО ИЗВРШИОЦА 
ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ВИДУ КРИВИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ.
 
ДА ОВО ТРЕБА НАЈОЗБИЉНИЈЕ СХВАТИТИ УКАЗУЈЕ И ЧИЊЕНИЦА ДА 
СЕ КРИВИЧНА ДЈЕЛА И КРИВИЧНОПРАВНЕ САНКЦИЈЕ ПРОПИСУЈУ 
ЗА ОНА ПОНАШАЊА КОЈИМА СЕ ТАКО УГРОЖАВАЈУ ИЛИ ПОВРЕЂУЈУ 
ЛИЧНЕ СЛОБОДЕ И ПРАВА ЧОВЈЕКА, ТЕ ДРУГА ПРАВА И ДРУШТВЕНЕ 
ВРИЈЕДНОСТИ ЗАГАРАНТОВАНЕ И ЗАШТИЋЕНЕ УСТАВОМ БОСНЕ И ХЕР-
ЦЕГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНИМ ПРАВОМ, ДА СЕ ЊИХОВА ЗАШТИТА НЕ БИ 
МОГЛА ОСТВАРИТИ БЕЗ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПРИНУДЕ. ПРОПИСИВАЊЕ 
КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА И ВРСТЕ И РАСПОНА КРИВИЧНОПРАВНИХ САНКЦИЈА 
ЗАСНИВА СЕ НА НЕОПХОДНОСТИ ПРИМЈЕНЕ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПРИ-
НУДЕ И ЊЕНОЈ СРАЗМЈЕРНОСТИ ЈАЧИНИ ОПАСНОСТИ ЗА ЛИЧНЕ СЛО-
БОДЕ И ПРАВА ЧОВЈЕКА, ТЕ ДРУГЕ ОСНОВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ.

• Да ли је у случају кашњења с отварањем бирачког мјеста 
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ЗА СВА ОВА ДЈЕЛА ПРОПИСАНА
ЈЕ ЗАТВОРСКА КАЗНА !!!!

Кривична дјела у вези с изборима прописана 
су у свим кривичним законима у Босни и Хер-
цеговини, дакле у: Кривичном закону БиХ, Кри-
вичном закону Републике Српске, Кривичном 
закону Федерације БиХ и Кривичном закону 
Брчко дистрикта БиХ. 
 
Као кривична дјела прописана су:
ускраћивање бирачког права, повреда слобо-
де опредјељења бирача, превара при гласању, 
повреда тајности гласања, изборна превара, 
уништење изборне документације (сва у Кри-
вичном закону БиХ); спречавање одржавања 
избора и гласања, повреда бирачког права, по-

вреда слободе опредјељења бирача, злоупотреба бирачког права, 
подмићивање при изборима или гласању, повреда тајности гласања, 
изборна превара, уништавање изборне документације (сва у Кривич-
ном закону Републике Српске); ускраћивање бирачког права, повреда 
слободе одлучивања бирача, превара при гласању, повреда тајности 
гласања, изборна превара, уништење изборне документације (сва 
у Кривичном закону Федерације БиХ); ускраћивање бирачког пра-
ва, повреда слободе одлучивања бирача, превара при гласању, 
повреда тајности гласања, изборна превара, уништење изборне 
документације (сва у Кривичном закону Брчко дистрикта БиХ).

Да би неко од ових кривичних дјела било извршено потребна је 
намјера, односно умишљај починиоца. Починилац поступа са ди-
ректним умишљајем када је био свјестан свог дјела и хтио његово 
почињење. Починилац поступа с евентуалним умишљајем када је био 
свјестан да због његовог чињења или нечињења може да наступи 
забрањена посљедица, али је пристао на њено наступање.
 
Нека од ових кривичних дјела могу да изврше сва лица, а за нека је 
прописана посебна одговорност члана бирачког одбора. 
 
Тако, незаконито онемогућавање извршења бирачког права (члан 
150 КЗ БиХ) може да изврши само лице коме су повјерене одређене 
дужности у вези с изборима.
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Изборна пријевара (члан 154 
КЗБИХ)

карактеристично је да се ради о вршењу утицаја на другог у 
погледу његовог бирачког опредјељења, односно одлучивања 
да ли ће гласати или не, и како ће гласати. Ово се може извршити 
употребом силе, озбиљне пријетње, принуде, подмићивањем. 
Посебно је прописано кажњавање члана бирачког одбора који 
учини кривично дјело у вршењу повјерене дужности у вези с 
изборима, гласањем или референдумом. Ради се о специфичном 
облику злоупотребе овлаштења и дужности, односно положаја.

ко кривотвори резултате избора или гласања додавањем, 
одузимањем или брисањем гласова или потписа, нетачним 
бројањем гласова, неистинитим уписивањем резултата у избор-
ну документацију или објави резултат гласања који не одговара 
обављеном гласању. Дјело се може извршити тако што се једном од 
кандидата додају стварно непостојећи гласови или потписи, што 
се може учинити попуњавањем и стављањем у гласачку кутију гла-
сачких листића. Одузимање гласова може се извршити одвајањем 
из гласачког материјала гласачких листића за одређеног кандида-
та. То се може учинити и тако што се важећи гласачки листићи учи-
не неважећим, чиме се смањује број важећих гласачких листића 
за одређеног кандидата. Брисање гласова може се састојати у 
кориштењу одређених хемијских и сличних средстава којима се 
бришу одређени подаци. Нетачно бројање састоји се у томе што 
се гласови намјерно погрешно изброје тако да се друга лица до-
веду у заблуду у погледу стварних резултата гласања, на примјер, 
члан бирачког одбора евидентира да је бројањем установљено 
да је кандидат добио одређени број гласова, иако је стварно до-
био мањи број гласова. Код уписивања неистинитих резулатата 
гласања починилац зна тачне податке, било да је до њих дошао 
самосталним утврђивањем или има сазнања на посредан начин, 
али у изборну документацију уписује неистините податке.

ко гласа умјесто другога под његовим именом или поновно 
гласа или покуша да поновно гласа иако је већ гласао. Иако 
се ово дјело састоји у обмани лица која проводе поступак 
гласања дјело ће постојати и у случају ако, на примјер, чланови 
бирачког одбора знају да је одређено лице већ гласало о истом 
питању, односно да гласа умјесто другог лица под њеним 
именом. Кривично дјело је извршено када је лице гласало 
умјесто другог лица.

Кпосебно је прописано кажњавање члана бирачког одбора у 
вршењу повјерене дужности у вези с изборима. Радња дјела је 
недозвољено и протуправно сазнање како је неко гласао приликом 
тајног гласања, а што се, на примјер, може учинити оштећењем 
гласачког листића, обиљежавањем листића или каснијим увидом 
у гласачки листић, обманом, тајним посматрањем. Дјело се може 
извршити и током гласања, али и накнадно.

ко при гласању уништи, прикрије, оштети или одузме какву 
документацију о изборима или о гласању или какав предмет који 
служи за избор или за гласање. Овим дјелом се онемогућава, од-
носно отежава утврђивање тачних резултата гласања или избора. 
Изборну документацију чине, на примјер, употријебљени гласач-
ки листићи, неважећи гласачки листићи, записници о резултатима 
гласања које сачињавају бирачки одбори, пописи с евидентираним 
учешћем бирача, извјештај о току гласања, гласачке кутије и сл.

Повреда слободе опредјељења 
бирача (члан 151 КЗБИХ) је 

кривично дјело

Пријевара при гласању (члан 
152 КЗБИХ)

Повреда тајности гласања (члан 
153 КЗБИХ) Уништење изборних исправа 

(члан 155 КЗБИХ)
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ГРЕШКЕ У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ, КОЈЕ СУ 
ПОДЛОЖНЕ САНКЦИЈАМА ЦЕНТРАЛНЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, А НИСУ КРИВИЧНА ДЈЕЛА 

Неке грешке које почине чланови би-
рачког одбора, иако такође имају тешке 
посљедице по изборни процес, могу да 
имају блаже посљедице по починиоца и то 
у виду санкција из Изборног закона БиХ. 
 
За разлику од одговорности за кривична 
дјела гдје је потребна намјера, односно 
умишљај починиоца, санкције из Изборног закона БиХ могу 
се изрећи и за нехат починиоца.
 
Према Изборном закону БиХ члану бирачког одбора санкција 
се може изрећи у сљедећим случајевима ако:
• учествује у доношењу одлуке која може довести у сумњу 

његову способност да дјелује непристрасно (члан 2.1); 
• не обавијести бираче о свим информацијама неопходним 

за провођење избора, у складу са прописима Централне 
изборне комисије БиХ (члан 2.13 став (1) тачка 5)); 

• неправилно броји гласачке листиће на бирачким мјестима и у 
општинским центрима за бројање (члан 2.13 став (1) тачка 7)); 

• не одреди дужности члановима бирачког одбора (члан 5.6 став (2)); 
• ако записник о раду бирачког одбора не садржи податке 

прописане овим законом (члан 5.7); 
• не објасни бирачу начин гласања и не омогући тајност 

гласања (члан 5.11 став (1)); 

• не утврди идентитет бирача и потпис бирача на изводу 
из Централног бирачког списка у складу с овим законом 
(члан 5.13);

• изда гласачки листић или листиће супротно прописима 
који регулишу издавање гласачких листића (члан 5.13); 

• помаже лицу при гласању на начин који није у складу с 
овим законом (члан 5.19 став (2)); 

• су обрасци попуњени супротно члану 5.25 овог закона.

У свим овим случајевима 
прописана санкција је забрана 
ангажовања за рад на бирачком 
мјесту, у Центру за бирачки 
списак, у општинској изборној 
комисији или другој изборној 
комисији успостављеној у 
складу са чланом 2.21 Изборног 

закона БиХ, односно кажњавање новчаном казном у износу 
од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.

Централна изборна комисија БиХ је у протеклом периоду 
изрекла санкције, у складу са Изборним законом БиХ, у 
више стотина случајева.
 
Такође, уколико члан бирачког одбора учини повреду на 
бирачком мјесту кршећи принципе и правила овог Кодекса, 
Централна изборна комисија БиХ ће предузети одговарајуће 
мјере у складу с Изборним законом БиХ.
 
Поштовање одредаба из Изборног закона БиХ и процедура 
утврђених у свим осталим прописима које доноси Централна 
изборна комисија БиХ, а уз помоћ овог Кодекса понашања за 
чланове бирачких одбора, једини је пут да се убудуће избјегну 
грешке и санкције и изгради добра пракса као гаранција 
демократских и поштених избора.




