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УПУТСТВО 

о питањима попуњавања обрасца приговора  
и изјављивања приговора у изборном процесу за  

Опште изборе 2014. 
 
 
  Изборним законом БиХ регулисана су питања надлежности изборних комисија 
(Централне  изборне  комисије  БиХ,  у  даљем  тексту:  ЦИК  БиХ;  градске/општинске 
изборне комисије, у даљем тексту: ГИК/ОИК) у Босни и Херцеговини. 
 
  Чланом  6.4.  ст.  1.  Изборног  закона  БиХ  регулисана  је  надлежност 
градске/општинске изборне комисије: 
 

„(1) Општинска изборна комисија у својој општини има 
првостепену надлежност за одлучивање по приговорима 
уложеним због повреда правила понашања из Поглавља 7 
овог закона, осим у случају повреде из члана 7.3 став (1) 
тачка 3) и 7), члана 7.3 став (2) и члана 7.4 став (1) тачка 3) 
овог закона, о чему одлучује Централна изборна комисија 
БиХ.“ 

 
  Дакле,  општински  одбори  могу  изјављивати  градским/општинским  изборним 
комисијама приговоре везане за: 
 
  Члан 7.1 Изборног закона БиХ 
 

„(1)  Политичке  партије,  коалиције,  листе  независних 
кандидата и независни кандидати имају право да:  
1) воде изборну кампању у мирном окружењу;  
2)  организују  и  одржавају  јавне  скупове  на  којима  могу 
слободно  износити  своје  ставове  како  би  стекли  подршку 
бирача и  
3) штампају и дијеле плакате,  постере и друге материјале у 
вези са изборном кампањом.  
(2)  За  јавни  скуп  из  тачке  2)  става  (1)  овог  члана  није 
потребно  одобрење  надлежног  органа,  с  тим  што  је 
организатор дужан да 24 часа прије одржавања таквог скупа 
о томе обавијести орган надлежан за одржавање јавног реда 
и мира.  
(3)  Ако  су  два  или  више  организатора  најавили надлежном 
органу  одржавање  јавног  скупа  на  истом  мјесту  и  у  исто 
вријеме, право на одржавање јавног скупа на том мјесту и у 
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затражено вријеме имаће организатор који је први писмено 
обавијестио  надлежни  орган  о  одржавању  јавног  скупа,  о 
чему ће подносиоце обавијестити надлежни орган, у року не 
дужем  од  12  часова  од  поднесеног  обавјештења  о 
одржавању јавног скупа.“ 

 
  Члан 7.2 Изборног закона БиХ 
 

„(1)  Надлежни  општински  органи  дужни  су  обезбиједити 
равноправан  третман  политичким  партијама,  коалицијама, 
листама  независних  кандидата  и  независним  кандидатима 
који  су  овјерени  за  учествовање  на  изборима  у  њиховим 
захтјевима  да  јавна  мјеста  и  јавне  објекте  користе  у  сврху 
кампање,  укључујући  одржавање  скупова,  излагање  огласа, 
плаката, постера и другог сличног материјала.  
(2)  Забрањено  је  уклањати,  прекривати,  оштећивати  или 
мијењати  штампане  огласе,  плакате,  постере  или  друге 
материјале  који  се,  у  складу  са  законом,  користе  у  сврху 
изборне  кампање  политичких  партија,  коалиција,  листи 
независних кандидата или независних кандидата. Цeнтрaлнa 
избoрнa  кoмисиja  БиХ  зaбрaнићe  истицaњe,  штaмпaњe  и 
рaстурaњe oглaсa, плaкaтa, пoстeрa и других мaтeриjaлa, кojи 
сe  кoристe  у  сврху  избoрнe  кaмпaњe  пoлитичких  пaртиja, 
кoaлициja,  листи  нeзaвисних  кaндидaтa  или  нeзaвисних 
кaндидaтa, нa кojимa сe жeнe или мушкaрци прeдстaвљajу нa 
стeрeoтипaн  и  уврeдљив  или  пoнижaвajући  нaчин  и 
нaлoжити  пoлитичкoj  пaртиjи,  кoaлициjи,  листи  нeзaвисних 
кaндидaтa  или  нeзaвиснoм  кaндидaту  дa  пoстaвљeнe 
мaтeриjaлe уклoни. Oдлукa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ 
je  кoнaчнa  у  упрaвнoм  пoстуку,  aли  сe  прoтив  њe  мoжe 
пoкрeнути упрaвни спoр.  
(3) Надлежни органи неће дозволити политичким партијама, 
коалицијама,  листама  независних  кандидата  и  независним 
кандидатима  да  постављају  огласе,  плакате,  постере, 
односно да пишу своја имена или слогане који  су  у вези са 
изборном  кампањом,  унутар  или  на  зградама  у  којима  су 
смјештени органи власти на свим нивоима, јавна предузећа, 
јавне установе и мјесне заједнице, на вјерским објектима, на 
јавним  путевима  и  јавним  површинама,  осим  на  мјестима 
предвиђеним за плакатирање и оглашавање.“ 

 
  Члан 7.3 Изборног закона БиХ 
 

„(1)  Кандидатима  и  присталицама  политичких  партијама, 
листи независних кандидата, листи припадника националних 
мањина  и  коалиција,  као  и  независним  кандидатима  и 
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њиховим присталицама, те запосленима или на други начин 
ангажованим у изборној администрацији није дозвољено да:  

 
1)  носе  и  показују  оружје  на  политичким  скуповима, 
бирачким  мјестима  и  њиховој  околини,  као  и  за  вријеме 
окупљања  у  вези  са  активностима  политичких  партија, 
коалиција,  листи  независних  кандидата  и  независних 
кандидата у изборном процесу;  
2)  ометају  скупове  других  политичких  партија,  коалиција  и 
независних  кандидата,  као  и  да  подстичу  друге  на  такве 
активности;  
3)  спречавају  новинаре  да  обављају  свој  посао  у  складу  са 
правилима  професије  и  изборним  правилима;  4)  обећавају 
новчане  награде  или  друге  материјалне  користи  с  циљем 
добијања  подршке  бирача  или  пријетњама  присталицама 
других  политичких  партија,  коалиција,  листи  независних 
кандидата и независних кандидата;  
5) подстичу на гласање лице које нема право гласа;  
6)  подстичу  лица  да  гласају  више  пута  на  истим  изборима, 
или да гласају у име другог лица; или  
7)  се  користе  језиком  који  би  некога  могао  навести  или 
подстаћи на  насиље или ширење мржње,  или да  објављују 
или  употребљавају  слике,  симболе,  аудио  и  видео  записе, 
СМС  поруке,  интернет  комуникације  или  друге  материјале 
који могу тако дјеловати. 
(2)  Забрањено  је  лажно  представљање  у  име  било  које 
политичке  партије,  коалиције,  листе  независних  кандидата 
или независног кандидата.“ 

 
НАПОМЕНА:  ПРИМЈЕТИТЕ ДА СУ У ПРЕТХОДНОМ ЧЛАНУ ИЗ СТАВА (1)  ‐ ТАЧКЕ 3) и 7), 
ТЕ ОДРЕДБА СТАВА (2), ПРЕЦРТАНЕ [за те повреде надлежна је да одлучује ЦИК БиХ, а 
за те повреде ће приговоре изјављивати Секретаријат странке директно ЦИК‐у БиХ, по 
сазнању  од  стране  својих  општинских  одбора].Стога  вас  позивамо  да  не  изјављујете 
приговоре  ОИК‐у/ГИК‐у,  за  те  повреде  –  већ  да  нас  обавијестите  о  тим  повредама 
попуњавајући образац приговора и шаљући нам приговор(са пропратим доказима) на 
е‐мејл адресу: prigovori@snsd.org 
 
  Члан 7.4 Изборног закона БиХ 
 

„(1) У периоду који почиње 24 часа прије отварања бирачких 
мјеста и траје до њиховог затварања, политичким партијама, 
коалицијама,  листама  независних  кандидата  и  независним 
кандидатима  и  кандидатима  на  листама  припадника 
националних  мањина  забрањено  је  учествовање  у  јавним 
политичким  активностима  што  укључује,  али  се  не 
ограничава само на сљедеће:  
1. одржавање скупова с циљем изборне кампање;  
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2.  излагање  на  бирачком  мјесту  и  у  његовој  околини  било 
каквих материјала с циљем утицаја на бираче;  
3.  коришћење  домаћих  и  међународних  средстава 
комуникације с циљем утицаја на бираче; 
4.  коришћење  мегафона  или  других  разгласних  уређаја  с 
циљем утицаја на бираче и  
5.  сваку  активност  којом  се  омета  или  опструира  изборни 
процес.  
(2)  Под  средствима  комуникације  из  тачке 3)  става  (1)  овог 
члана  подразумијевају  се  средства  којима  се  може 
испоручити  звучни,  видео  или  текстуални  садржај.  Таква 
средства  обухватају  али  нису  ограничена  на  радио  и 
телевизијски  програм,  принтане  медије,  интернет,  СМС 
поруке  или  видео‐поруке  испоручене  путем  мобилних 
телефона итд.“ 

 
НАПОМЕНА:  ПРИМЈЕТИТЕ  ДА  ЈЕ  У  ПРЕТХОДНОМ  ЧЛАНУ  ИЗ  СТАВА  (1)  ‐  ТАЧКA  3), 
ПРЕЦРТАНА  [за  ту  повреду  надлежна  је  за  одлучивање ЦИК  БиХ,  а  за  ту  повреду  ће 
приговоре  изјављивати  Секретаријат  странке  директно  ЦИК‐у  БиХ,  по  сазнању  од 
стране својих општинских одбора]. 
 
  Дакле,  у  обрасцу  приговора  који  подноси  неки  општински  одбор  СНСД‐а 
градској/општинској изборној комисијидиректно, у пољу: 
 

 
 
може да стоји сљедеће:  

 члан 7.1 став (x) гдје x означава неки став од 3 могућа става, 

 члан 7.2 став (x) гдје x означава неки став од 3 могућа става, 

 члан 7.3 став (x) гдје x означава став (1), са тачком/ама y) гдје y) означава неку 
тачку [1), 2), 4), 5) и 6) појединачно или збирно] (могуће је једним приговором 
пријавити више повреда које су повезане) и 

 свака друга одредба Изборног закона БиХ, која није у искључивој надлежности 
ЦИК‐а БиХ 

 
Па  погледајмо  нпр.  које  су  одредбе  Закона  у  игри  ако  имамо  повреде  које  врши 
изборна администрација: 
 

„Члан 19.8  
Новчаном  казном  у  износу  од  200,00  КМ  до  1.000,00  КМ 
казниће  се  запослени  или  ангажовани  у  изборној 
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администрацији за повреду, ако: 
а)  учествује у доношењу одлуке која може довести у сумњу 
његову способност да дјелује непристрасно (члан 2.1);  
б) не одреди бирачка мјеста на подручју општине за гласање 
на  свим  нивоима  власти  у  Босни  и  Херцеговини  (члан  2.13 
став (1) тачка 2));  
ц)  не  обезбиједи  изборни  материјал  за  гласање  на  свим 
нивоима  избора  у  Босни  и  Херцеговини  (члан  2.13  став  (1) 
тачка 4));  
д) не обавијести бираче о свим информацијама неопходним 
за  спровођење  избора,  у  складу  с  прописима  Централне 
изборне комисије БиХ (члан 2.13 став (1) тачка 5));  
е) неправилно броји гласачке листиће на бирачким мјестима 
и  у  општинским  центрима  за  бројање  (члан  2.13  став  (1) 
тачка 7));  
ф)  именује  предсједника  и  чланове  бирачких  одбора  и 
њихове замјенике супротно члану 2.19 став (3);  
г) не ажурира податке у складу са промјеном броја бирача и 
прописима Централне  изборне  комисије  БиХ  (члан 3.8  став 
(3) тачка б));  
х) не обезбиједи увид у извод из Централног бирачког списка 
на територији своје општине (члан 3.8 став (3) тачка ц));  
и) не обезбиједи податке за Централни бирачки списак који 
су  утврђени  прописима  Централне  изборне  комисије  БиХ 
(члан 3.8 став (3) тачка д));  
ј)  не  води  евиденцију  захтјева  и  приговора  и  не  чува 
документацију (члан 3.8 став (4)); 
к) одреди бирачка мјеста супротно члану 5.1 став (3);  
л)  не  обезбиједи  изборни  материјал  за  гласање  (члан  5.3 
став (3));  
м)  не  одреди  дужности  члановима  бирачког  одбора  (члан 
5.6 став (2));  
н)  записник  о  раду  бирачког  одбора  не  садржи  податке 
прописане овим законом (члан 5.7);  
о) не објасни бирачу начин гласања и не обезбиједи тајност 
гласања (члан 5.11 став (1));  
п) не утврди идентитет бирача и потпис бирача на изводу из 
Централног бирачког  списка  у  складу  с овим законом  (члан 
5.13);  
р) ако изда гласачки листић или листиће супротно прописима 
који регулишу изавање гласачких листића (члан 5.13);  
с)  помаже лицу при  гласању на начин који није  у  складу  са 
овим законом (члан 5.19 став (2));  
т) су обрасци попуњени супротно члану 5.25 и  
у)  подаци  обједињених  збирних  резултата  гласања  за 
општину нису у складу са чланом 5.27.“ 

 
  Или повреде коју врши политички субјект: 
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„Члан 19.9  
(1)  Новчаном  казном  у  износу  од 1.000,00  КМ  до 10.000,00 
КМ казниће се политички субјекат за повреду, ако:  
а)  у  року  од  десет  дана  не  достави  измјене  података  (члан 
4.22);  
б) уклања, прекрива, оштећује или мијења штампане огласе, 
плакате,  постере  или  друге  материјале  који  се,  у  складу  са 
законом,  користе  у  сврху  изборне  кампање  политичких 
партија,  коалиција,  листи  независних  кандидата  или 
независних кандидата (члан 7.2 став (2));  
ц)  поставља  огласе,  плакате,  постере,  односно  пише  своје 
име или слогане који су у вези са изборном кампањом, у или 
на  зградама  у  којој  су  смјештени  органи  власти  на  свим 
нивоима,  јавна  предузећа,  јавне  установе  и  мјесне 
заједнице,  те  на  вјерским  објектима,  на  јавним  путевима  и 
јавним  површинама,  осим  на  мјестима  предвиђеним  за 
плакатирање и оглашавање дуж њих или изнад њих, као и на 
саобраћајним знацима (član 7.2 stav (3));  
д)  носи  и  показује  оружје  на  политичким  скуповима, 
бирачким  мјестима  и  њиховој  околини,  као  и  за  вријеме 
окупљања  у  вези  са  активностима  политичких  партија, 
коалиција,  листи  независних  кандидата  и  независних 
кандидата у изборном процесу (члан 7.3 став (1) тачка 1)); 
е)  омета  скупове  других  политичких  партија,  коалиција  и 
независних  кандидата,  као  и  подстиче  друге  на  такву 
активности (члан 7.3 став (1) тачка 2));  
ф)  спречава  новинаре  да  обављају  свој  посао  у  складу  са 
правилима професије и изборним правилима  (члан 7.3  став 
(1) тачка 3));  
г)  обећава  новчане  награде  с  циљем  добијања  подршке 
бирача  или  пријети  присталицама  других  политичких 
партија,  коалиција,  листи  независних  кандидата  и 
независних кандидата (члан 7.3 став (1) тачка 4));  
х) подстиче на гласање лице које нема право гласа (члан 7.3 
став (1) тачка 5));  
и)  подстиче  лица  да  гласају  више  пута  на  истим  изборима 
или да гласају у име другог лица (члан 7.3 став (1) тачка 6));  
ј)  користи  се  језиком  који  би  некога  могао  навести  или 
подстаћи на насиље или ширење мржње, или објављује или 
употребљава  слике,  симболе,  аудио  и  видео  записе,  SMS 
поруке, интернет поруке или друге материјале који могу тако 
дјеловати (члан 7.3 став (1) тачка 7));  
к)  се лажно представља у име било које политичке партије, 
коалиције,  листе  независних  кандидата  или  независног 
кандидата (члан 7.3 став (2));  
л) одржава скупове с циљем изборне кампање (члан 7.4 став 
(1) тачка 1));  



prigovori@snsd.org (пошаљите нам приговоре како би утврдили да су исправни) 

prigovori@snsd.org – Страница 7. oд 16 
 

м)  излаже  на  бирачком  мјесту  и  у  његовој  околини  било 
какве материјале  с  циљем  утицаја на  бираче  (члан 7.4  став 
(1) тачка 2);  
н)  користи домаћа и међународна  средства  комуникације  с 
циљем утицаја на бираче (члан 7.4 став (1) тачка 3);  
о)  користи  мегафон  или  друге  разгласне  уређаје  с  циљем 
утицаја на бираче (члан 7.4 став (1) тачка 4);  
п)  омета  или  опструира  изборни  процес  (члан  7.4  став  (1) 
тачка 5));  
р) не поднесе уз изјаву о прихватању кандидатуре за изборе 
и изјаву о укупном имовинском стању на одређеном обрасцу 
(члан 15.7);  
с)  води  изборну  кампању  у  периоду  од  дана  расписивања 
избора  до  дана  службеног  почетка  изборне  кампање  (члан 
16.14 став (3));  
т)  посматрач,  у  току  посматрања  изборног  процеса,  омета 
изборне  активности,  не  поштује  тајност  гласања  (члан  17.2 
став (1));  
у) посматрач за вријеме посматрања изборних активности не 
носи  службену  акредитацију  и  носи  било  каква  обиљежја 
или  ознаке  које  их  повезују  са  одређеном  политичком 
партијом,  коалицијом,  листом  независних  кандидата  или 
независним кандидатом (члан 17.2 став (3)).  
(2) За повреде из става (1) тач. б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), 
л),  м),  н),  о)  и  п)  овог  члана  који  почини  присталица 
политичког субјектаказниће се тај политички субјекат. 
(3)  За повреде из  става  (1)  тачка а) овог члана казниће се и 
одговорно  лице  политичке  партије,  коалиције  и  листе 
независних  кандидата новчаном  казном у  износу  од 200,00 
КМ до 5.000,00 КМ.  
(4) За повреде из става (1) тач. б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), 
л),  м),  н),  о),  п)  и  р)  овог  члана  казниће  се  и  кандидат 
политичког  субјекта  новчаном  казном  у  износу  од 1.000,00 
КМ до 5.000,00 КМ.  
(5) За повреде из става (1) тач. д), х), и и) овог члана казниће 
се и запослени или ангажовани у изборној администрацији 
новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.“ 

 
  Дакле, све ове одредбе могу да се појаве као предмет приговора !!! 
 

НАПОМЕНА: За повреде из члана: 

 члан 7.3 став (1) тачка 3) и 7), 

 члан 7.3 став (2) 

 члан 7.4 став (1) тачка 3. и 

 за повреде из читавог поглавља 16. Изборног закона БиХ 
 
– надлежна за одлучивање је ЦИК БиХ, а приговоре ће подносити Секретаријат СНСД‐а, 
по пријави општинских одбора који ће такође попуњавати исти образац, али којег ће 
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достављати у Секретаријат на обраду (јер је потпис предсједника странке депонован у 
ЦИК‐у БиХ односно странка преко њега, као овлашћеног лица, изјављује приговор). 
 
  ПОГЛАВЉЕ 16 ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БИХ (МЕДИЈИ У ИЗБОРНОЈ КАМПАЊИ) 
 

„Члан 16.1  
Медији  у  БиХ  ће  праведно,  професионално  и  стручно 
пратити  изборне  активности  уз  досљедно  поштовање 
новинарског  кодекса,  те  општеприхваћених  демократских 
принципа  и  правила,  посебно  основног  принципа  слободе 
изражавања.  
 
Члан 16.2  
Електронски  медији  пратиће  предизборне  активности  и 
придржаваће  се  принципа  уравнотежености,  поштења  и 
непристрасности.  
 
Члан 16.3  
(1)  У  емисијама  електронских  медија  ниједан  политички 
субјект  не  може  имати  повлашћен  положај  у  односу  на 
другог политичког субјекта. 
(2) Функционери на свим нивоима власти који су кандидати 
на изборима не смију имати повлашћен положај у односу на 
друге учеснике у изборном процесу.  
(3) Информисање о редовним активностима функционера на 
свим нивоима власти дозвољено је у оквиру информативних 
програма  електронских  медија,  без  навођења  њихове 
кандидатуре на изборима и партијске припадности,  кад год 
се ради о активностима које произлазе из законом утврђеног 
дјелокруга органа којима припадају. 
 
Члан 16.4  
Електронски медији ће посебно водити рачуна о томе да се 
принципи  уравнотежености,  поштења  и  непристрасности 
поштују у информативним емисијама, поготово у емисијама 
актуелних  вијести,  затим  у  интервјуима,  те  у  расправама  о 
актуелним  политичким  темама,  попут  округлих  столова  и 
слично,  које  тематски  нису  у  директној  вези  са  изборним 
активностима  политичких  субјеката,  али  би  могле  имати 
утицај на расположење бирача.  
 
Члан 16.5  
(1)  Медији  ће  при  објављивању  резултата  истраживања 
јавног  мњења  јасно  и  недвосмислено  о  томе  извијестити 
јавност наводећи:  
а)  назив  институције  или  име  лица  које  је  наручило  и 
платило истраживање;  
б)  назив  и  сједиште  институције  која  је  спровела 
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истраживање;  
ц)  испитни  узорак  и  могућност  одступања  у  исходу 
истраживања;  
д) период у којем је спроведено истраживање.  
(2)  Резултати  телефонског  анкетирања  или  уличних  анкета 
спроведених  међу  бирачима  током  изборне  кампање  неће 
бити презентовани као  сигуран и аутентичан став одређене 
друштвене групе, што је медиј, који спроводи анкетирање и 
објављује резултате, дужан посебно нагласити.  
 
Члан 16.6  
Новинари и  водитељи у  електронским медијима не  смију  у 
редовним и посебним емисијама износити своју евентуалну 
партијску припадност или наклоност.  
 
Члан 16.7  
Редослијед  наступа  за  директно  обраћање  политичких 
субјеката  у  посебним  емисијама  утврдиће  се  жријебањем 
уочи почетка изборне кампање,  а у присуству представника 
политичких субјеката.  
 
Члан 16.8  
(1) Електронски медији обавијестиће све политичке субјекте 
о терминима учествовања у посебним емисијама.  
(2)  Једном  утврђени  термини  у  емисијама  електронских 
медија  не  могу  се  мијењати,  а  недолазак  представника 
политичког субјекта у договорени термин емисије сматраће 
се  својевољним  одустајањем  од  изборне  промоције  путем 
електронских медија. 
 
Члан 16.9  
(1)  Јавни  електронски  медији  дужни  су  бесплатно  и  у 
потпуности  објављивати  радио  и  ТВ  спот,  саопштења  и 
информације  Централне  изборне  комисије  БиХ  како  би 
бирачи  били  информисани  о  свим  аспектима  изборног 
процеса.  
(2) Ако јавни електронски медиј одбије поступити у складу са 
ставом  (1)  овог  члана,  Централна  изборна  комисија  БиХ 
поднијеће пријаву Регулаторној агенцији за комуникације на 
надлежни поступак.  
 
Члан 16.10  
У  периоду од 48  часова прије отварања бирачких мјеста па 
до  затварања  бирачких  мјеста  неће  се  објављивати 
резултати истраживања  јавног мњења у вези са гласањем и 
изборима.  
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Члан 16.11  
(1)  У  току  24  часа  прије  отварања  бирачких  мјеста  на 
територији  Босне  и  Херцеговине  неће  бити  никаквог 
медијског  извјештавања  о  било  каквој  активности  која  се 
односи на политичку и изборну кампању.  
(2)  Период  изборне  тишине  траје  до  затварања  бирачких 
мјеста.  
Члан 16.12  
(1)  Електронски  медији  омогућиће  под  једнаким  условима 
сваком политичком субјекту плаћено политичко оглашавање 
(огласи,  јавни  позиви,  спотови  и  било  који  други  вид 
промоције политичког субјекта)  у периоду од 30 дана прије 
дана одржавања избора.  
(2) Електронски медији обезбиједиће да плаћена политичка 
оглашавања  буду  јасно  одвојена  од  преосталог  програма  и 
да не улазе у лимит о дозвољеном рекламном времену које 
је утврдила Регулаторна агенција за комуникације БиХ.  
(3)  Електронски  медији  ће  наруџбе  за  плаћено  политичко 
оглашавање  запримити  од  политичких  субјеката  директно, 
односно  преко  правних  или физичких  лица,  које  политички 
субјекти за то овласте.  
(4)  Наруџбе  са  садржајем  оглашавaња  морају  се 
електронском  медију  доставити  најкасније  48  часова  прије 
емитовања.  
(5)  Новчану  накнаду  за  услуге  објављивања  наручилац  је 
дужан  уплатити  унапријед  према  цјеновнику  који  не  може 
бити  већи  од  постојећег  цјеновника  маркетиншке  услуге 
електронског медија.  
 
Члан 16.13  
Електронски  медиј  има  право  да  одбије  емитовати 
политичко оглашавање ако:  
а)  оглашавање  није  наручено  путем  наруџбе  у  писаној 
форми; 
б)  оглас  не  задовољава  техничке  и  професионалне 
стандарде који су јасно утврђени и са којим су благовремено 
упознати политички субјекти, и  
ц)  ако  је оглас или садржај огласа противан Уставу БиХ или 
законима БиХ.  
 
Члан 16.14  
(1)  Јавни  електронски  медији  омогућиће  у  периоду  од  30 
дана  прије  дана  одржавања  избора  равноправно  и  фер 
представљање политичких  субјеката и информисати  јавност 
о свим питањима у вези са изборном кампањом и изборним 
процесом.  
(2)  Јавни електронски медиј ће  у периоду од 30  дана прије 
дана  одржавања  избора  омогућити  политичким  субјектима 
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бесплатан термин за непосредно обраћање. 
(3)  Забрањено  је  вођење  плаћене  изборне  кампање  путем 
електронских  и  принтаних  медија,  или  било  којег  облика 
плаћеног  јавног  оглашавања,  осим  одржавања  интерних 
скупова органа и статутарних органа политичких субјеката, у 
периоду  од  дана  расписивања  избора  до  дана  службеног 
почетка  изборне  кампање.  Забрањено  је  вођење  изборне 
кампање  путем  електронских  и  принтаних  медија  која  је 
стeрeoтипнoг и уврeдљивoг сaдржaja у oднoсу нa мушкaрцe 
и/или  жeнe  или  кoja  пoдстичe  стeрeoтипнo  и  уврeдљивo 
пoнaшaњe  нa  oснoву  пoлa  или  пoнижaвajући  oднoс  прeмa 
припaдницимa рaзличитих пoлoвa.  
(4)  Централна  изборна  комисија  БиХ  својим  прописима 
утврдиће  колико  времена  се  додјељује  политичким 
субјектима,  термин  и  трајање  емитовања  и  географска 
подручја покривена тим емитовањем.  
(5)  Јавни  електронски  медиј  омогућиће  под  једнаким 
условима  у  периоду  од  30  дана  прије  дана  одржавања 
избора  плаћено  политичко  оглашавање  политичким 
субјектима у трајању од највише 30 минута седмично.  
 
Члан 16.15  
(1)  Приватни  електронски  медији  омогућиће  под  једнаким 
условима  у  периоду  од  30  дана  прије  дана  одржавања 
избора  плаћено  политичко  оглашавање  политичким 
субјектима у трајању од највише 60 минута седмично.  
(2) Приватни електронски медији могу у периоду од 30 дана 
прије  дана  одржавања  избора  омогућити  политичким 
субјектима бесплатан термин за непосредно обраћање,  али 
под једнаким условима за све.  
(3) На писмени захтјев, орган надлежан за регулисање рада 
електронских  медија  може  изузети  приватни  електронски 
медиј од примјене одредаба овог члана.  
(4)  Одредбе  става  (3)  овог  члана  не  односе  се  на  приватне 
електронске  медије  који  емитују  сопствени  информативно‐
политички  програм  или  га  преузимају  од  другог 
електронског медија.  
 
Члан 16.16 
(1)  Орган  за  регулисање  рада  електронских  медија, 
надлежан  за  спровођење  закона  и  прописа  о  медијима, 
надлежан  је  у  свим  случајевима  повреде  одредаба  о 
медијима у вези са изборима које су утврђене овим законом 
и другим законима којима се регулише рад медија.  
(2) За рјешавање по приговорима на повреде овог Поглавља 
од  политичких  субјеката  надлежна  је  Централна  изборна 
комисија БиХ.  
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Члан 16.17  
Политички субјекти своје примједбе на садржај у принтаним 
медијима  у  вези  са  праћењем  изборне  кампање  упућују 
Вијећу за штампу.  
 
Члан 16.18  
Централна изборна комисија БиХ доноси прописе којима се 
ближе уређује примјена одредаба овог Поглавља.“ 

 
  НАПОМЕНА:  За  повреде  које  се  тичу  поглавља  16.  приговоре  извјаљује 
Секретаријат  по  обавјештењу  од  општинских  одбора  СНСД‐а  јер  се  ради  о 
првостепеној надлежности ЦИК‐а БиХ. Такође, за све остале повреде Закона које овдје 
нису поменуте обавјешење (са доказима) доставите Секретаријату странке. 
 
  НАПОМЕНА:  Раздвојене су надлежности општинских одбора и Секретаријата у 
погледу  изјављивања  приговора  гдје  ОО  изјављују  приговор  градским/општинским 
изборним комисијама, а Секретаријат ЦИК‐у БиХ. 
 
  НАПОМЕНА:  Позивамо  општинске  одборе  да  прије  него  поднесу  приговор 
градским/општинским изборним комисијама исти доставе (путем електронске поште) 
Секретаријату како би се утврдило да ли  је приговор формално исправан –  јер  свака 
неисправност ће резултовати одбацивање приговора. 
____________________________________________ 
 

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 
 
  Образац  можете  снимити  након  попуњавања  (и  можете  нам  га  накнадно 
послати). Објашњења црвеним и плавим словима се не штампају. 
 

Па кренимо од првог поља обрасца: 
 

 
 
кликните  на  дугме  које  стрелица  приказује  (падјући  мени)  и  изаберите  којој  се 
изборној  комисији  обраћате  (ако  је  којим  случајем  нека  од  изборних  комисија 
испуштена – упишите сами циљану изборну комисију (нпр. ОИК Рогатица). 
 
  Друго поље изгледа овако: 
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у њему је већ уписано име странке, а ви само требате додати о којем се општинском 
одбору  ради  (нпр.  додајте  Рогатица  изa  ријечи  „одбор“.  Ако  се  изјављује  приговор 
ЦИК‐у  БиХ,  треба  обрисати    ријечи  „‐  Општински  одбор“  јер  приговор  изјављује 
Секретаријат. 
 
  Треће поље: 
 

 
 

Унесите у ово поље податак у оваквом формату:  „09.09.2014., у 15:45 часова“ 
 
  Четврто поље: 
 

 
 

Унесите  у  ово  поље  податак  у  оваквом  формату:    „09.09.2014.,  у  15:45  часова,  у 
Рогатици, у ул. Симе Матавуља 56, канцеларија на 1. спрату / или стан на 2. спрату или 
нешто слично“ 
 
  Пето поље: 
 

 
 

Повреду може да учини физичко и/или правно лице путем свог овлашћеног лица или 
путем  њеног  радника  (службеника).  Правно  лице  може  да  буде  предузеће  или 
политичка  странка  или  друштвено  правно  лице  којем  поредак  признаје  својство 
правног лица. 
Ако  уписујете  податак  за физичко  лице  упишите  име и презиме и  адресу  једног  или 
више лица који су повреду учинили. 
Ако уписујете податак за правно лице наведите назив и сједиште тог правног лица – по 
могућности и овлашћеног лица или радника ако  је радник био у том својству када  је 
обављао одређену дјелатност по наредби овлашћеног лица правног лица. 
У овом пољу могу се кумулативно наћи и физичко и правно лице. 
 
  Шесто поље: 
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У  ово поље  унесите што  краћи опис  како би изборној  комисији било  јасно  у  чему  је 
проблем. На другој страници обрасца имате читаву страницу да подробно објасните у 
чему  се  састоји  повреда.  Ако  користите  другу  страницу  упишите  овдје  да  изборна 
комисија погледа и другу страницу. 
   

Седмо поље: 
 

 
 

Овдје треба нагласити о којим одредбама Изборног закона БиХ се ради када се тврди 
да  је  дошло  до  повреде.  Дакле,  ради  подсјећања  о  одређеним  повредама  ће 
одлучивати градска/општинска изборна комисија, а о другим ЦИК БиХ. 
Може  бити  повријеђена  само  једна  одредба  или  више  њих,  те  тако  може  и 
кумулативно да се уноси у овај дио и више одредби Закона које су повријеђене. 
 
  Осмо поље: 
 

 
 

Шта могу бити докази? 

 изјаве свједока (овјерене од ОИК‐а или опш. органа управе), 

 документи, 

 слике, видео материјали, аудио материјали 

 и сл. 
Докази  се  могу  такође  кумулирати.  Све  доказе  достављате  уз  приговор  (били  они  у 
папиру,  на  CD/DVD,  стику,  неком  носачу  информације,  веб  адреса  на  интернету, 
мобилном телефону и сл.). 
 



prigovori@snsd.org (пошаљите нам приговоре како би утврдили да су исправни) 

prigovori@snsd.org – Страница 15. oд 16 
 

  Девето поље: 
 

 
 

Поновите оно што сте написали у трећем пољу уз мјесто из кога шаљете приговор, те 
кад одштампате да  то потпише овлашћено лице  које  је депоновало потпис  код  ГИК‐
а/ОИК‐а.  
 
НАПОМЕНА:  Обратите пажњу да приговоре улажете благовремено, јер ако пробијете 
стриктне рокове од 24/48  часова –  изборна  комисија  ће  вам приговор одбацити  као 
недозвољен. 
 
НАПОМЕНА:  Обавијестите се код ГИК‐а/ОИК‐а да ли је потребно достављати уз сваки 
приговор попуњени и овјерени образац депонованих потписа, ако је ГИК‐у/ОИК‐у већ 
достављено то једном. 
 
  Десето поље: 
 

 
 
не  попуњавате,  већ  остављате  празним.  Ако  приговор  носите  у  ГИК/ОИК  да  вам 
службеник потврди пријем на том дијелу (у ГИК/ОИК носите два примјерка приговора 
и један задржавате након овјере за себе). 
 
  Једанаесто поље (друга страна): 
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ова друга страна приговора је читава посвећена образложењу онога што сте истакли на 
првој  страници.  Ако  сте  све  уписали што  је потребо на првој  страници и немате шта 
додати изоставите прикључење ове странице приговору. 


