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Увод
Изборни процес у Босни и Херцеговини по природи ствари окупља 

велики број бирача, посматрача избора, изборне администрације, ме-
дија и других заинтересираних лица. У условима евидентно присутне 
епидемије Covid-19 која, на жалост, не јењава у интензитету, неопходно 
је било да Централна изборна комисија БиХ, као регулатор изборног 
процеса у Босни и Херцеговини, припреми и донесе документ којим би 
се прописало поступање органа за спровођење избора у условима епи-
демије Covid-19 на дан избора. То је и учињено Инструкцијом о посту-
пању органа за провођење избора на изборни дан у условима епидемије 
Covid-19, која је донесена    на 30. сједници Централне изборне комисије 
БиХ од 26.06.2020. године и која је објављена у „Службеном гласнику 
БиХ“ број: 41/20 и ступила је на снагу 11. јула 2020. године.

Овом Инструкцијом је прописано поступање у условима пандемије 
COVID-19 свих органа за провођење избора у БиХ, и то: бирачких одбора, 
општинских и градских изборних комисија и Централне изборне комисије 
БиХ са својим помоћним, радним тијелима као што је Главни центар за 
бројање и складиште Централне изборне комисије. На свим овим мјести-
ма окупља се значајан број актера изборног процеса као што су представ-
ници политичких странака, кандидати, посматрачи, представници медија, 
итд., што појачава опасност од евентуалне заразе и њеног ширења међу 
учесницима избора. Због тога је потребно да се и путем ове публикације 
дају додатне инструкције и додатна појашњења за понашање свих лица 
која долазе у додир са учесницима изборног процеса, са осјетљивим и не-
осјетљивим изборним материјалом, тј. гласачким листићима и обрасцима 
и другим материјалом и опремом која се користи не само на  изборни дан 
него и послије, како би се могућност заразе и/или њеног ширења у тим 
данима спријечила или свела на минимум.

У тренутку расписивања избора у Босни и Херцеговини, а који су 
заказани за 15. новембар 2020.године, и посебно у Граду Мостару за 
20. децембар 2020. године, односно у тренутку писања овога рукописа, 
дошло је до одлагања великог броја националних и локалних избора 
у скоро 60 земаља широм свијета. Насупрот томе, у земљама региона 
избори су у условима пандемије Covid-19 одржани у Хрватској, Србији, 
Сјеверној Македонији и Црној Гори. Досадашња пракса је показала да 
су и ти избори, иако су успјешно проведени с техничког аспекта и у по-
гледу имплементације њихових резултата, ипак били у одређеним слу-
чајевима извор заразе или кластер за појаву нових обољелих од вируса 
Covid-19, а што свакодневно сазнајемо из извјештаја о броју заражених 
након одржаних избора. Због тога је јако важно да се сви учесници у 
изборном процесу у Босни и Херцеговини на Локалним изборима 2020. 
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године строго придржавају прописаних мјера и других упозорења која 
долазе од надлежних здравствених институција и кризних штабова и 
других надлежних органа, те да строго примјењују и све оне обавезне 
мјере прописане од стране Централне изборне комисије БиХ Инструк-
цијом о поступању органа за провођење избора на изборни дан у усло-
вима епидемије Covid-19.

Централна изборна комисија БиХ је, такође, донијела и допуну 
Правилника о провођењу избора (“Службени гласник БиХ”, број:63/20) 
којим је детаљно разрадила поступак остваривања бирачког права осо-
ба заражених вирусом COVID-19 које су хоспитализоване, као и особа 
које се на дан избора налазе у изолацији или самоизолацији. 

Поред тога, Централна изборна комисија БиХ је прописала и нео-
пходне радње у поступању са неискориштеним материјално-техничким 
средствима потребним на бирачком мјесту на дан избора, што подраз-
умијева поступак у случају њиховог одлагања и уништења, те скла-
диштења и поврата.

Сви ови прописи и инструктивни акти чине нормативни оквир који 
треба да помогну изборној администрацији у Босни и Херцеговини да 
се организованије и ефикасније супротставе пошасти коју је изазвао ви-
рус COVID-19 током изборног дана, али и послије све до утврђивања 
резултата избора.

У Сарајеву, 02. октобра, 2020. године
       др Суад Арнаутовић
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I. ДИО
Вања Бјелица-Прутина

1.1.  Инструкција о поступању тијела за провођење избора на 
изборни дан у условима епидемије Covid-19

У вријеме када криза изазвана пандемијом Covid-19 утиче на сваку 
сферу наших живота, а посебан изазов пред изборном администрацијом 
је организовати законите, фер и поштене изборе, не угрожавајући при 
томе своје, као ни животе свих других учесника у изборном процесу. Како 
бисмо допринијели успјешном остварењу овог циља, Централна изборна 
комисија Босне и Херцеговине је донијела Инструкцију којом је регули-
сан начин поступања бирачких одбора, контрола реда на бирачком мје-
сту, као и додатне дужности предсједника и чланова бирачких одбора и 
њихових замјеника, те изборних комисија основних изборних јединица и 
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на изборни дан у усло-
вима епидемије Covid-19. Предметна Инструкција је прописала правила 
и норме, чије извршење осигурава веома висок степен заштите здравља 
и живота изборне администрације и свих осталих учесника у изборном 
процесу. Да ли ће и у којој мјери захтјеви и правила из Инструкције бити 
испуњени зависи од фактичког стања на терену, те чињенице да одређене 
објективне препреке у имплементацији норми Инструкције није могуће 
отклонити. Стога је важно, уважавајући опште принципе епидемиолошке 
заштите, у задатом и реалном оквиру осигурати највиши могући степен 
заштите живота и здравља.

1.2 Правила на бирачком мјесту 
Прије него што прођемо кроз посебна правила на бирачком мје-

сту утврђена Инструкцијом, подсјећања ради напомињемо да се би-
рачка мјеста у правилу отварају од 07,00 сати и изборни процес траје 
у правилу до 19:00 сати. 

Провођење општих, односно појединачних мјера здравствене за-
штите не утиче на вријеме у којем је бирачко мјесто отворено.

На бирачком мјесту, у условима изазваним пандемијом Covid-19, по-
ред правила која се односе на уређење бирачког мјеста прописаних Пра-
вилником о спровођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник 
БиХ” бр. 25/20), примјењују се и сљедећа правила, прописана претходно по-
менутом Инструкцијом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

1.2.1. Обавезно осигурање физичке дистанце 
Између предсједника и чланова бирачког одбора, као и њихових замје-

ника, као и свих других лица која се затекну на бирачком мјесту осигурава се 
физичка дистанца од најмање 1,5 метара, у складу са препорукама Свјетске 
здравствене организације, а према сљедећој схеми бирачког мјеста.
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Схема бирачког мјеста
1.3 Обавезно придржавање општих мјера здравствене заштите
Опште мјере здравствене заштите подразумијевају различите 

мјере усмјерене на спрјечавање могућности преживљавања вируса Co-
vid-19 у спољњој средини, а све у складу са препорукама и смјерницама 
Свјетске здравствене организације. 

На бирачком мјесту, прописана су обавезе придржавања следећих 
заштитних мјера:  

• редовно и темељито прање/дезинфекција руку, а код бројања 
гласова, ношење заштитиних рукавица, те по могућности 
визира и комбинезона за једнократну употребу.

• обавезно ношење заштитних маски
• одржавање респираторне хигијене
• избјегавање физичког контакта
• темељито и редовно чишћење бирачког мјеста
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Редовно и темељито прање/дезинфекција руку
Чланови бирачког одбора су дужни у што је могуће чешћим 

интервалима вршити темељено прање/дезинфекцију руку. Хигијена руку 
представља једну од најучинковитијих мјера опште превенције. Прање/
дезинфекција руку не угрожава изборни процес. Осим у случају видно 
запрљаних руку, чланови бирачког одбора неће напуштати бирачко мјесто 
да би сапуном и водом опрали руке, с обзиром на то да се иста сврха 
може постићи и дезинфекцијом руку. Са друге стране, сваки уобичајен 
и редован одлазак у тоалет биће искориштен и за прање руку, што би 
свакако требало представљати дио уобичајене хигијенске рутине. 

Уз обавезу одржавања хигијене руку, чланови бирачког одбора 
приликом бројања гласова обавезни су носити заштитне рукавице, 
а по могућности и визире и комбинезоне, што зависи од врсте и 
количине заштитине опреме коју је предсједник бирачког одбора 
задужио у складу са чланом 4. став (2) Инструкције. Треба напоменути 
да ношење заштитиних рукавица често даје лажни осјећај сигурности. 
Како ношењем рукавица оне постају „друга кожа“, важно је имати на 
уму да ће рукавице као врста заштитне опреме послужити својој сврси 
пружајући заштиту, само уколико се, као и руке, редовно перу и/или 
мијењају. Код запрљања или оштећења заштитиних рукавица, исте је 
потребно замијенити, и одложити у корпу за отпатке са поклопцем.

Обавезно ношење заштитиних маски
Чланови бирачког одбора дужни су носити заштитне маске, уз обавезно 

ношење службене легитмације-акредитације члана бирачког одбора са јасно 
назначеном дужношћу коју на бирачком мјесту обавља. У случају сумње у 
идентитет члана бирачког одбора, исти је на захтјев посматрача или бирача 
дужан спустити маску ради идентификације, након чега је поново подиже 
тако да маска покрива уста и нос. Маске су ефикасне само ако се користе у 

Слика скидања и одлагања рукавица у канту са поклопцем.
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комбинацији са честим прањем руку дезинфекцијским средством на бази 
алкохола, односно сапуном и водом. Укратко ћемо указати на препоруке 
Свјетске здравствене организације, које се односе на правилно стављање, 
ношење, скидање и одлагање кориштене маске.

• Избјегавати додиривање маске током кориштења. У случају 
додиривања, опрати руке сапуном и водом или дезинфекцијским 
средством на бази алкохола

• Маску замијенити чим постане влажна и не корисити поново
• Скидање маске: маску откачити отпозади (не додиривати предњи 

дио маске). Маску одмах бацити у затворену канту за смеће. 
Опрати руке сапуном и водом или дезинфекционим средством на 
бази алкохола

Прије стављања маске руке опрати 
сапуном и водом или дезинфекцијским 

средством на бази алкохола.

Избјегавати додиривање маске током кориштења. У случају додиривања, 
опрати руке сапуном и водом или дезинфекцијским средством на бази алкохола

Маском покрити уста и нос и 
осигурати да између лица  

и маске нема пукотина
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Одржавање респираторне хигијене
Када говоримо о респираторној хигијени, односно о респираторној 

култури, чланови бирачког одбора, као и сва друга лица која се затекну 
на бирачком мјесту, приликом кашљања или кихања уз обавезно 
ношење маски, нос и уста ће заштити унутрашњом страном лакта. У 
случају кориштења папирних марамица, исте се након једнократног 
кориштења, правилно одлажу у корпу за отпатке са поклопцем, након 
чега је потребно одмах извршити темељно прање/дезинфекцију руку.

Приликом кашљања или кихања уз 
обавезно ношење маски нос и уста 
ће заштити унутрашњом страном 

лакта. 

У случају кориштења папирних 
марамица, након једнократног 

кориштења правилно их одложити у 
корпу за отпатке са поклопцем

Након чега је потребно одмах 
извршити темељно прање/

дезинфекцију руку.
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Избјегавање руковања Умјесто руковања и спонтаног тапшања по рамену 
и сл. приликом поздрављања је потребно замијенити 

поздрављањем уз помоћ геста, кимањем главе или 
било којим другим начином поздрава који искључује 

директан физички контакт, односно додир

Избјегавање физичког контакта
Иако је напријед указано на прописа-

ну обавезу осигурања физичке дистанце 
од најмање 1,5 метра, важно је указа-
ти и на обавезу избјегавања физичког 
контакта. Када помислимо на физич-
ки контакт, често је прва асоцијација 
руковање као начин поздрава. Избје-
гавање руковања је свакако једна од 
највидљивијих промјена у социјалном 
понашању у току пандемије Covid-19. Ру-
ковање, спонтано тапшање по рамену и сл. 
приликом поздрављања је потребно замијени-
ти поздрављањем уз помоћ геста, кимањем главе или било којим 
другим начином поздрава који искључује директан физички контакта, 
односно додир. Једнако тако важно је нагласити и потребу избјегавања 
додиривања сопственог лица (посебно очију, носа или уста), што важи 
једнако без обзира на то да ли особа носи заштитине рукавице или не.

Врста и количина заштитне опреме
Из претходно наведеног произлази да су чланови бирачког одбора 

дужни да носе маске, а приликом бројања гласова и заштитне рукавице. 
Осим рукавица, приликом бројања гласова, чланови бирачког одбора ће 
уколико је то могуће носити визире и заштитине комбинезоне. 

Чланом 4. став (2) Инструкције је прописано да предсједник бирачког 
одбора задужује пакет материјално-техничких средстава ради хигијенско-
епидемиолошке заштите из табеле која чини Прилог 3. Инструкције.
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Из претходно приказане табеле произлази сљедећа лична заштит-
на опрема коју је потребно обезбиједити члановима бирачких одбора: 
маска за лице, рукавице, комбинезон (за чланове бирачког одбора који 
су у директном контакту са бирачима), те визир. Уколико лична заштит-
на опрема није обезбијеђена по врсти и количини како је прописано 
Инструкцијом, предсједник бирачког одбора ће се код расподјеле за-
штитне опреме водити конкретним задужењима чланова бирачког од-
бора, односно који члан по природи додијељених задужења остварује 
највише директних контаката са бирачима и/или другим лицима која се 
затекну на бирачком мјесту, за којег је потребно обезбиједити најопти-
малнију могућу врсту и количину заштитне опреме.

Осим личне заштитне опреме, спецификована су материјално-тех-
ничка средства нужна за провођење хигијенско-епидемиолошких мјера. 
Као и код личне заштитне опреме, у случају да материјално-техничка 
средства нису обезбијеђена према напријед наведеној спецификацији, 
предсједник бирачког одбора ће се постарати да расположивим мате-
ријално-техничким средствима располаже на најоптималнији могући 
начин са циљем заштите живота и здравља људи. 

Детаљнија појашњења у вези са чланом 4. став (2) Инструкције, 
изнијета су у наставку овог Водича, у дијелу 2.2. Задужење материјал-
но-техничких средстава од стране изборне комисије (стр. 18)
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Темељно чишћење бирачког мјеста
Због могућности дуготрајног задржавања вируса у спољној сре-

дини, просторије бирачког мјеста је потребно темељито чиситити и то 
током цијелог изборног дана у што чешћим интервалима. При томе је 
посебан акценат стављен на чишћење потенцијално контаминираних 
површина, што посебно укључује кваке на вратима, простор унутар ка-
бина за гласање, као и столова који се користе за размјену докумената 
и издавање гласачких листића. И ова, као и све остале прописане мје-
ре за циљ има смањење ризика ширења заразе и с тим у вези заштите 
живота и здравља свих присутних на бирачком мјесту. За провођење 
ове мјере задужен је члан бирачког одбора задужен за контролу реда 
бирачком мјесту, а исту ће проводити у оквиру реалних и објективних 
могућности, не угрожавајући изборни процес. 

1.4 Дан прије изборног дана
Дан прије изборног дана чланови бирачког одбора у сарадњи са 

надлежним тијелима дужни су да осигурају дезинфекцију цјелокупног 
простора бирачког мјеста.  

1.5 Изборни дан
Изборни дан у вријеме пандемије Covid-19, са собом носи бројне, али 

нужне обавезе и мјере, које је потребно извршавати, како би ризик од ширења 
заразе коронавируса Covid-19, био сведен на најмању могућу мјеру. 

По доласку на бирачко мјесто, у 06:00 сати на дан избора, чланови  
бирачког одбора дужни су да:

• прозраче просторију, поставе отираче за дезинфекцију обуће и из-
врше додатну дезинфекцију бирачког мјеста, те осигурају довољну 
количину производа за чишћење приликом употребе јавних тоалета;

• поставе столове и столице чланова бирачког одбора и посматрача 
тако да је размак између њих минимум 1,5 м;

• поставе ознаке кретања бирача с напоменом да на бирачком мје-
сту у једном тренутку може бити само онолико бирача колико има 
гласачких кабина на бирачком мјесту; 

• поставе остала упозорења о придржавању општих мјера здрав-
ствене заштите (плакати, леци, и сл); 

• обиљеже прилаз бирачком мјесту тј. ходник испред улаза на бирачко 
мјесто жутом самољепљивом траком у размаку од минимум 1,5 м и

• по могућности да усмјеравају бираче да улазе на једна врата, а да 
излазе на друга врата. У случају да су на бирачком мјесту предвиђе-
на само једна врата, предсједник и чланови бирачког одбора и њи-
хови замјеници дужни су да осигурају да та врата остану отворена, 
како би се избјегло додиривање бирача приликом уласка и изласка 
из зграде. У случају да врата није могуће држати отвореним иста 
се морају често отварати.
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Претходно наведене мјере на одговарајући начин се примјењују и 
на рад мобилних тимова, који уједно примјењују и опште мјере зашти-
те живота и здравља свих учесника у изборном процесу прописане од 
стране надлежних државних, ентитетских органа, кантоналних однос-
но органа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

1.6.Контрола реда на бирачком мјесту
Члан бирачког одбора задужен за контролу реда на бирачком мје-

сту, проток бирача и одржавање реда на бирачком мјесту дужан је да 
осигура да број бирача који може ући на бирачко мјесто у једном тре-
нутку одговара броју гласачких кабина, осим у случају када се ради о 
бирачу из члана 5.19 Изборног закона Босне и Херцеговине којем је по-
требна помоћ другог лица. 

Наиме, како би се обезбиједило поштовање прописане обавезе фи-
зичке дистанце од најмање 1,5 м и спријечила концентрација већег броја 
људи на бирачком мјесту, веома је важно контролисати проток бирача. 
Чланови бирачког одбора ће гдје је то могуће осигурати улазак бирача 
на једна, а излазак на друга врата. Уколико бирачко мјесто посједује само 
једна врата, иста је потребно држати отворенима како би се обезбиједио 
проток ваздуха, али и спријечило непотребно додиривање кваке као мје-
ста честог физичког контакта. Тек по изласку једног бирача са бирачког 
мјеста, омогућиће се улазак другог бирача. Испред улаза на бирачко мје-
сто потребно је осигурати довољно простора како би бирач који излази 
био најмање 1,5 м удаљен од бирача који улази и обрнуто. Осим контро-
ле протока бирача, контролор реда на бирачком мјесту осигурава да број 
бирача одговара броју гласачких кабина. Једини прописани изузетак, од 
овог правила се односи на бирача којем је у складу са чланом 5.19 Избор-
ног закона Босне и Херцеговине, потребна помоћ другог лица.

Члан бирачког одбора задужен за контролу реда на бирачком мје-
сту дужан је да осигура да у ходнику испред бирачког мјеста, бирачи 
који чекају у реду за гласање буду физички дистанцирани један од дру-
гог минимално 1,5 метар, као и да учини доступним средство за дезин-
фекцију, како би бирачи могли  извршити дезинфекцију руку прије и 
након гласања, те да контролише да ли се ти бирачи придржавају про-
писаних правила из члана 2. Инструкције. Правила из члана 2. Инструк-
ције којих су бирачи дужни да се придржавају, нарочито се односе на 
одржавање прописане физичке дистанце, избјегавање физичких конта-
ката и обавезу ношења заштитних маски.

Бирачи су дужни да носе заштитне маске, осим приликом утврђи-
вања идентитета, када су дужни да скину исту, водећи рачуна о фи-
зичкој дистанци од најмање 1,5 м. Бирач који одбија да спусти маску 
ради идентификације неће бити евидентиран за гласање и исти ће од 
стране предсједника бирачког одбора бити упозорен да је дужан напу-
стити бирачко мјесто, што се обавезно констатује у ЗАРБО обрасцу, тј. 
у записнику о раду бирачког одбора. 
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У случају доласка бирача на бирачко мјесто без заштитне маске, 
члан бирачког одбора задужен за одржавање реда на бирачком мјесту 
упозориће бирача да је дужан да стави заштитну маску. Уколико бирач 
не посједује заштитну маску, иста ће му бити издата из залиха које је 
задужио бирачки одбор. 

Аналагоно претходно наведеном, члан бирачког одбора задужен за 
контролу  реда на бирачком мјесту ће поступити и уколико бирач носи за-
штитну маску која садржи ознаку и обиљежја које упућују на политичке 
странке, вјерске симболе, као и остале ознаке које могу имати дискрими-
нацијско значење. Како истицање наведених ознака и обиљежја на бирач-
ком мјесту није дозвољено, јасно је да се наведено односи и на заштитне 
маске, чија је злоупотреба у том смислу апсолутно забрањена.  

С друге стране, уколико бирач одбија да стави маску и не жели 
да напусти бирачко мјесту, члан бирачког одбора задужен за контролу 
реда на бирачком мјесту, о наведеном ће обавијестити предсједника 
бирачког одбора, који ће захтјевати полицијску подршку. Напријед опи-
сана ситуација се обавезно констатује у ЗАРБО обрасцу, тј у записнику 
о раду бирачког одбора. 

Испред улаза на бирачко мјесто члан бирачког одбора задужен за кон-
тролу реда дужан је бесконтактно извршити мјерење тјелесне температу-
ре бирача, те уколико установи да иста повишена, дужан је бирача упутити 
у посебну гласачку кабину која ће након извршеног гласања бити детаљно 
дезинфикована и очишћена. Овдје је важно нагласити да се повишеном тје-
лесном температуром сматра се темепература од најмање 37,2 C. 

1.7 Додатне дужности чланова бирачког одбора и њихових 
замјеника

Предсједник бирачког одбора или члан задужен за контролу реда на 
бирачком мјесту ће осигурати да се бирачко мјесто провјетрава сваких 60 
минута током изборног дана. Само трајање провјетравања није одређено 
и зависи од величине просторије, броја присутних у истој и сл. Уколико 
је то могуће, провјетравање ће трајати  довољно дуго да се ваздух у 
просторији у потпуности замијени свјежим ваздухом. 

За вријеме провјетравања изборни процес се одвија несметано. 
У случају потребе за хитном интервенцијом медицинског особља на 
бирачком мјесту, предсједник бирачког одбора обавезан је позвати 
најближу здравствену установу ради пружања хитне медицинске помоћи 
и поступати по упутствима медицинског особља, а потом одмах, о 
наведеном обавијестити и изборну комисију основне изборне јединице.

1.8 Записник о раду бирачког одбора
Чињенице о свим предузетим мјерама и радњама, као и о свим 

запажањима о околностима које су предмет Инструкције, предсједник 
бирачког одбора је дужан унијети у Записник о раду бирачког одбора 
(ЗАРБО). 
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1,5m

II ДИО
др Суад Арнаутовић

2.1 Предузимање мјера од стране бирачких одбора након затварања 
бирачког мјеста

Након што се у 19:00 сати затвори бирачко мјесто, а прије него што 
се отпочне с процесом бројања гласачких листића, предсједник бирачког 
одбора је дужан да осигура да се просторија у којој се налази бирачко 
мјесто прозрачи у трајању од најмање десет минута,  као и да се одржава 
физичка дистанца од најмање 1,5 м између чланова бирачког одбора 
међусобно и према посматрачима, као и међу посматрачима међусобно. 
Такође, све радне површине и простор на којем ће се бројати гласачки 
листићи потребно је претходно још једном очистити и дезинфиковати, 
те осигурати да чланови бирачког одбора приликом сваке радње буду 
на дистанци од најмање 1,5 м. Даље, сваки члан бирачког одбора мора 
да има маску на лицу која ће покривати истовремено и уста и нос, а по 
потреби и рукавице за једнократну употребу, које ће носити за вријеме 
рада бирачког одбора и бројања гласачких листића. Понављам, јако је 
важно да се сала, тј. просторија у којој се бројање гласачких листића 
врши прије самог почетка процеса бројања прозрачи. 

Наглашавам важну улогу предсједника бирачког одбора, који је дужан 
да осигура све неопходне мјере на заштити живота и здравља свих учесника 
изборног процеса на том бирачком мјесту и то прије самог бројања гласова 
и утврђивања резултата гласања и чина потписивања записника о раду 
бирачког одбора, збирних резултата на том бирачком мјесту, као и свих 
других неопходних образаца као и паковања изборног материјала. 

Шта то подразумијева?  
То подразумијева да током цијелог процеса рада на бирачком 

мјесту све до окончања свих прописаних радњи, нередовно (учестало) 
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упозорава све чланове бирачког одбора и посматраче да морају држати 
дистанцу и прописно носити маске на лицу, те да по потреби користе 
рукавице за једнократну употребу. У случају евентуалног учесталог 
кашљања присутних или других индиција да би неко од присутних 
могао да изазове оправдану сумњу да је прехлађен или да има 
повишену тјелесну температуру, предсједник бирачког одбора мора 
одмах реаговати, тако што ће прекинути процес рада бирачког одбора и 
захтјевати да се код те особе измјери тјелесна температура топломјером 
на даљину, и у случају појаве повишене тјелесне температуре од 
37,2 °C и више, предузму мјере како би се умјесто тог члана бирачког 
одбора у даљи рад бирачког одбора укључио његов замјеник, а у 
случају посматрача његов замјеник или друга особа с акредитацијом 
овлаштеног посматрача испред тог политичког субјекта.

Претходно описана ситуација се обавезно констатује у ЗАРБО 
обрасцу, тј. у записнику о раду бирачког одбора. 

Као што сам већ истакао, радна површина за бројање гласачких 
листића се мора прије бројања дезинфиковати, очистити средством 
за дезинфекцију радних површина, а то подразумијева све столове и 
столице и пластичне транспарентне кутије. 

2.2 Дужности изборне комисије по пријему и расподјели 
материјално-техничких средстава 

У члану 4. став (2) и члану 9.  ставови (1), (2), (3) и (4) Инструкције 
о поступању органа за провођење избора на изборни дан у увјетима 
епидемије Covid-19 прописане су додатне дужности предсједника и 
чланова бирачких одбора, односно предсједника и чланова изборне 
комисије основне изборне јединице. Ове дужности се односе на орган 
за провођење избора у цјелини независно да ли тај орган има три, пет 
или седам чланова. Дакле, иста ситуација је везана и за предсједника и за 
чланове бирачког одбора и изборне комисије основне изборне јединице и 
они на једнак начин поступају у заштити живота и здравља свих учесника 
у изборном процесу и тамо гдје их има три или пет чланова бирачког 
одбора или три, пет или седам чланова изборне комисије. 

Овдје је јако важно прокоментарисати члан 4. став (2) и члан 9. 
ставове (1), (2), (3) и (4) који прописују да предсједник бирачког одбора 
и предсједник изборне комисије задужује пакет материјално-техничких 
средстава ради хигијенско-епидемиолошке заштите из табеле која је 
прилог 3 Инструкције. Тај појам задужити је у пракси, већ до сада, тј. 
од ступања на снагу Инструкције након објављивања у „Службеном 
гласнику БиХ“ изазвао одређене контроверзе, јер је код једног мањег 
броја читалаца Инструкције протумачен сасвим другим појмом, другом 
именицом: обезбјеђује/осигурава и то на начин да ће општинска или 
градска изборна комисија потребна материјално-техничка средства за 
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хигијенско-епидемиолошку заштиту на бирачком мјесту и у сједишту 
изборне комисије добити од Централне изборне комисије БиХ. 

Нетачним разумјевањем појма задужити каузално је дошло и до 
погрешног схватања о искључивој законској обавези општинских начелника 
и градоначелника да брину о животима и здрављу становника њихове 
општине или града.1 Општинска или градска изборна комисија потребна 
материјално-техничка средства за хигијенско-епидемиолошку заштиту 
на бирачком мјесту неће a priori добити од Централне изборне комисије 
БиХ тј. неће задужити опрему од Централне изборне комсије БиХ (осим 
постера упозорења) иако то задужење у принципу, теоретски, некада, 
у некој ситуацији, може бити и од стране Централне изборне комисије 
БиХ. Али, апсолутно овом Инструкцијом се таква ствар не прејудицира. 
Дакле, овдје се мисли, како и етимологија именице задужити указује, на 
запримање обавезе за обављање неког посла или задатка, као и обвезе за 
враћање неког задуженог предмета. Према томе, општинска или градска 
изборна комисија ће задужити пакет материјално-техничких средстава од 
локалних органа власти нивоа на којем дјелује та изборна комисија или на 
неки други начин. То значи или одлуком начелника тј. градоначелника и 
надлежне службе локалне власти као што је, нпр. општински или градски 
штаб цивилне заштите или неко друго координационо тијело које дјелује 
на нивоу локалне заједнице. То могу бити и различити домаћи или страни 
донатори који могу, у складу са законом, донирати локалној заједници 
одређена материјална средства и тсл.

Даље, надлежна изборна комисија основне изборне јединице 
има обавезу да осигура материјално-техничка средства прописана 
Инструкцијом у циљу заштите како својих живота и здравља, тако и заштите 
живота и здравља свих чланова бирачких одбора и њихових замјеника, 
као и свих осталих претходно наведених учесника у изборном процесу 
(посматрача, медија), на исти начин како задужује локацију бирачког 
мјеста (зграда школе, факултета, обданишта, дома културе, ватрогасног 
дома, спортске хале, и сл.) са свим инвентаром (столови, ормари, столице, 
протупожарни систем,...), електричном расвјетом, мокрим чворовима, тј. 
хигијенским, водоводним и канализационим системом, итд.

Битно је нагласити да се о задужењу пакета материјално-техничких 
средстава сачињава записник о примопредаји тих материјално-техничких 
средстава, која су потребна и прописана за једно бирачко мјесто ради 
заштите здравља и живота предсједника и његових замјеника, бирача 

1 У Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19) у члану 23 је прописано 
да јединица локалне самоуправе у области здравствене заштите становништва има слиједеће 
надлежности:...2)превенција и отклањање здравствених посљедица проузрокованих епидемијом, 
елементарним и другим непогодама и вандредним приликама у сарадњи са другим надлежним 
институцијама.
Чланом 8. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“ 49/16, 51/09) су утврђене властите надлежности јединица локалне самоуправе 
међу које спада и организирање, провођење и одговорност за мјере заштите и спасавања људи и 
материјалних добара од елементарних непогода и природних катастрофа
У Статуту Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10 – 
пречишћен текст) у члану 8 – Вршење јавне надлежности у Дистрикту, у надлежности јавних органа 
власти у Дистрикту спада и здравствена заштита.  
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и посматрача избора. Образац за ову примопредају је прописан. Његов 
акроним је ЗОПМТС и он је саставни дио Инструкције. Исто тако, важно је 
напоменути и истаћи да се мора у самом записнику о задужењу утврдити 
и идентификовати од кога су средства добијена, на који начин (бесплатно, 
без обвезе враћања; уз надокнаду и у којем износу), и требају бити еви-
дентирани сви подаци о појединцу и органу који предаје и о појединцу 
и органа који задужује средства (име и презиме, односно назив физичког 
или правног лица, број л.к. и адреса).

Предсједник и чланови изборне комисије основне изборне јединице 
након тога су дужни да, такођер, изврше примопредају тј. задужење сва-
ког бирачког мјеста, односно бирачког одбора који је одређен на подручју 
дате општине, односно града. 

У периоду када се, сходно члану 4. Правилника о провођењу избора у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 25/20, 38/20 и 63/20) 
доставља изборни материјал од стране ЦИК БиХ према изборној комисији 
доставља се и пакет материјално-техничких средстава који је прописан у 
члану 4. став (2) ове Инструкције од стране изборне комисије бирачком 
одбору. Та се примопредаја, као што је већ истакнуто, врши записнички на 
обрасцу ЗОМТС који је прописан у ставу (2) члана 9. ове Инструкције. Сва-
како један пакет материјално-техничких средстава задужује сама изборна 
комисија основне изборне јединице како би се радне површине и радни 
простори у општинској, односно градској изборној комисији као и сами 
чланови општинске, односно градске изборне комисије и њихови посма-
трачи заштитили и подузели све неопходне превентивне мјере за зашти-
ту живота и здравља људи у оном простору гдје ради општинска односно, 
градска изборна комисија. 

Предсједник изборне комсиије основне изборне јединице дужан је 
да осигура да просторије за рад изборне комсије буду уређен на начин и 
уз примјену мјера заштите здравља и живота чланова изборне комисије, 
посматрача и других учесника у изборном процесу на начин како је то у 
цјелини прописано овом Инструкцијом тј. на начина који ће најефикасније 
омогућити заштиту живота и здравља људи присутних у просторима гдје 
дјелује изборна комисија. 

2.3 Извјештај о искориштеним и неискориштеним материјално-
техничким средствима

Чланом 10. Инструкције прописана је обавеза израде извјештаја 
према којој је предсједник изборне комисије основне изборне јединице 
дужан да сачини писани извјештај о искориштеним и неискориштеним 
материјално-техничким средствима из става (1) члана 9. ове Инструк-
ције. Извјештај се сачињава најкасније у року од десет дана од утврђи-
вања резултата гласања на бирачком мјесту односно у основној избор-
ној јединици. Овај извјештај предсједник изборне комисије доставља 
Централној изборној комисији БиХ неовисно о чињеници што Централ-



21

на изборна комисија БиХ није средствима из Буџета БиХ осигурала по-
требна материјално-техничка средства за свако бирачко мјесто, а која 
је задужила изборна комисија основне изборне јединице. Централна 
изборна комисија БиХ је посебним инструктивним писмом прописала 
и регулисала поступак са неискориштеним материјално–техничким 
средствима. 

Зашто је потребно да се овај извјештај сачињава?  
Како год и од кога год да се задуже материјално-техничка сред-

ства са исказаном финансијском вриједношћу, чињеница је да се ради о 
материјалним средствима која имају своју одређену не само материјал-
ну него и финансијску вриједност и не смије се дозволити да, било које 
материјално-техничко средство мање или више вриједности буде пред-
мет отуђења од стране било које физичке или правне особе на било 
којем нивоу одвијања изборног процеса. Због тога је важно да се стро-
го води евиденција и записнички констатује и задуже сва материјал-
но-техничка средства са исказаном финансијском вриједношћу, али та-
кође и да се након њиховог кориштења констатује поступак њиховог 
уништења или поврата на начин који је прописан од стране Централне 
изборне комисије БиХ.  

Централна изборна комисија БиХ је прописала да се неутрошена, 
односно неискориштна матријално-техничка средства могу вратити 
оном органу, односно донатору које је та материјално-техничка сред-
ства повјерило и предало на кориштење општинској, односно градској 
изборној комисији. Ако су та материјално-техничка средства нпр. до-
бијена од општинског/градског или Федералног/Републичког штаба 
цивилне заштите, то се назначује у извјештају, и она могу да се врате 
том органу, али може и да се поступи по писаној изјави, акту, тога органа 
да се та средства униште, нпр. ако се ради о искориштеним рукавицама, 
маскама итд. што се свакако записнички констатује. А, ако се, пак, ради 
о средствима која се и даље могу користити као што су нпр. даљински 
топломјери или неутрошена хемијска средства која још могу користити 
у друге сврхе, на другим мјестима и у другим околностима, онда се та 
средства прије свега пописују, констатују се количине и исказује финан-
сијска вриједност и таква се средства пакују и достављају или тијелу 
које је задужило изборну комисију основне изборне јединице или се по-
ступа на другачији начин како је то тијело писаним путем захтијевало. У 
сваком случају, не смије се десити да та вриједна материјално-техничка 
средства буду отуђена, приватизована, уништена или да се на други на-
чин несавјесно поступа са таквим средствима. 
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2.4 Додатне дужности Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине

У погледу додатних дужности предсједника и чланова Централне 
изборне комисије Босне и Херцеговине такође је прописано да се сви 
процеси рада унутар Секретаријата Централне изборне комисије  БиХ 
у сједишту Централне изборне комисије БиХ у Сарајеву, затим у Глав-
ном центру за бројање, те у складишту Централне изборне комисије 
БиХ морају одвијати у складу са одлукама и препорукама надлежних 
органа и прописаним мјерама заштите живота и здравља свих учесника 
у изборном процесу. То значи да Централна изборна комисија БиХ мора 
апсолутно поштовати све наредбе надлежних кризних штабова, коор-
динационих тијела, министарстава здравства и других стручних тијела 
у погледу заштите живота и здравља људи. 

Прописивање режима рада у Главном центру за бројање у увјети-
ма епидемије вируса Covid-19 је надлежност директора Главног центра 
за бројање и он се такође обавезно организује на начин да се осигу-
ра физичка дистанца између ангажованог особља у Главном центру за 
бројање од најмање 1,5 метар и такође да се током рада ангажовано 
особље строго придржава мјера опште здравствене заштите властитих 
живота и здравља, као и живота и здравља посматрача рада Главног 
центра за бројање, представника медија и свих других овлаштених лица 
која могу бити присутна  у Главном центру за бројање. То подразумијева 
и упозорење путем постера о мјерама самозаштите и изаштите који су 
наведени у Прилогу 3. Инструкције, затим прописивање мјере обавез-
ног и исправног ношење маски, држање дистанце, дезинфекцију про-
стора, прозрачивање простора, чишћење радних површина предвиђе-
них за бројање гласачких листића прије почетка процеса бројања, њихо-
ва дезинфекција средством за дензифекцију радних површина, односно 
предузимање свих мјера прописаних у члану 2. Инструкције. 

Тимови, односно особа која броји гласачке листиће у Главном цен-
тру за бројање дужна је да сваки гласачки листић, на захтјев посматрача 
избора, подигне и покаже га посматрачима поштујући све прописане 
мјере заштите живота и здравља учесника у овом процесу. Мјере про-
писане у члану 2. Инструкције на одговарајући начин примјењују се и на 
рад Главног центра за бројање, складишта Централне изборне комисије 
БиХ и у сједишту Централне изборне комисије БиХ. 

2.5 Обрасци
Као саставни дио ове Инструкције прописани су обрасци, и то: схе-

ма бирачког мјеста –(Прилог број 1.), затим образац-записник о примо-
предаји материјално-техничких средстава потребних на бирачком мје-
сту ради хигијенско-епидемиолошке заштите чланова бирачког одбора 
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и бирача (образац ЗОМТС) (Прилог број 2.), те Табела, односно специ-
фикација материјално-техничких средстава ради хигијенско-епидемио-
лошке заштите (Прилог 3.).

Сви чланови органа за провођење избора који су дужни да примије-
не мјере прописане овом Инструкцијом морају се придржавати пропи-
саних обвеза наведених у овим прилозима. Дакле, саме схеме бирачког 
мјеста како би се одржала физичка дистанца, провјетравао простор и 
одржавала чистоћа, као и приликом израде и потписивања записника 
о раду бирачког одбора и записника из прилога 2. уз Инструкцију. Они, 
такође, морају да констатују шта садржи један пакет који су задужили 
на сваком бирачком мјесту и у сједишту изборне комисије основне из-
борне јединице. 

Постери који су прописани у Табели Спецификација материјал-
но-техничких средстава потребних на бирачком мјесту ради хигијен-
ско-епидемиолошке заштите чланова бирачког одбора (прилог 3. уз 
Инструкцију) ће бити достављени свакој изборној комисији основне 
изборне јединице од стране Централне изборне комисије БиХ. То су по-
стери „Упозорења на опасност COVID-19“, и „Правила у вези са здрав-
ственом заштитом од вируса COVID-19“. 

Међутим, набавка и задужење сви осталих материјално-техничких 
средстава која су прописана у овој спецификацији су обавеза надлеж-
них тијела на нивоу локалне заједнице како је то већ претходно описано 
у овој публикацији.

2.6 Супсидијарна примјена
На радње које нису прописане овом Инструкцијом, а тичу се за-

штите живота и здравља свих учесника изборног процеса у Босни и 
Херцеговини, примијениће се опште превентивне и друге мјере за за-
штиту живота и здравља људи прописане од надлежних државних, ен-
титетских, кантоналних, градских и општинских органа и надлежних 
органа Брчко дистрикта БиХ.

Приликом примјене појединих стручих здравствених и хигијен-
ско-епидемиолошких мјера и радњи којима се штитите животи и 
здравље становништва за које је законом или посебним прописом (lex 
specialis) наређена посебна процедура и посебан поступак, поступа се 
по одредбама тога закона и те процедуре с тим да се по одредбама 
ове Инструкције поступа у раду органа за провођење избора у свим пи-
тањима која нису уређена посебним законом или прописом.

Наиме, чланом 12. Инструкције прописано је да су органи за про-
вођење избора у свим случајевима који нису регулисани овом Инструк-
цијом, дужни да примјењују опште мјере заштите живота и здравља свих 
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учесника у изборном процесу прописане од стране државних, ентитет-
ских, кантоналних, градских и општинских органа, односно органа Брчко 
дистрикта БиХ надлежних за заштиту живота и здравља становништва.  

Шта то значи?  
То значи да у случају евентуалног постојања неке недовољно јас-

не мјере у стручном смислу, која је наведена у овој Инструкцији, а која 
је прописана у намјери да се заштите животи и здравље учесника из-
борног процеса, предност над недореченим стварима или ако постоје 
одређене нејасноће у тексту Инструкције, имају акти и наредбе над-
лежних стручних здравствених и других тијела. Те мјере, за обавезно 
поступање становника те локалне заједнице, односно свих физичких 
и правних лица, у увјетима епидемије изазване вирусом Covid-19 су 
прописали или су дужни да пропишу надлежни државни, ентитетски, 
кантонални, градски и општински органи, односно органи Брчко дис-
трикта БиХ. Као што је већ речено, већина тих мјера, нарочито опште 
мјере и препоруке су већ прописане. И у том случају када је у питању 
заштита живота и здравља људи, те прописане мјере имају супрема-
цију над мјерама које су претходно прописане овом Инструкцијом. 

2.7 Прaвилник o дoпунaмa и измjeни Прaвилникa o прoвoђeњу 
избoрa у БиХ 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине je нa 57. сjeдници 
oдржaнoj 24.09.2020. гoдинe дoниjeлa Прaвилник o дoпунама и измjeни 
Прaвилникa o прoвoђeњу избoрa у БиХ (Службени гласник БиХ; број:63/20). 
Oвим дoпунoма и измjeнoм рeгулисaн je пoступaк глaсaњa бирaчa рaзaжe-
них вирусoм COVID-19, кao и бирaчa кojимa je нaрeђeнa изoлaциja или 
сaмoизoлaциja. Taкoђe, измjeњeнe су и oдрeдбe Прaвилникa у вeзи сa из-
бoрним прoцeсoм у грaду Moстaру кoje су у вeзи сa измjeнoма Избoрнoг 
зaкoнa у БиХ oбjaвљeнe у „Службeнoм глaснику БиХ“ брoj 41/20.

Oснoвни смисao нaвeдeних дoпунa Прaвилникa крeћe сe у смjeру 
oмoгућaвaњa oствaривaњa прaвa нa глaсaњe бирaчa кojи су пoзитивни нa 
COVID-19 и/или бирaчa кojимa je oдрeђeнa изoлaциja или су хoспитa-
лизoвaни. Прaвилникoм je прoписaнa oбaвeзa тaквих бирaчa дa пoднeсу 
зaхтjeв нaдлeжнoj избoрнoj кoмисиjи oснoвнe избoрнe jeдиницe кaкo 
би мoгли oствaрити бирaчкo прaвo. У тoм смислу сe изрaђуje пoсeбaн 
извoд зa глaсaњe тaквих бирaчa и фoрмирa пoсeбaн мoбилни тим, тe сe 
чин глaсaњa врши пo пoсeбнoj прoцeдури прoписaнoj oвим дoпунaмa.

Уз дoпунe Прaвилникa прoписaн je oбрaзaц ЗПГЛ кojим je утвђeнa 
фoрмa и сaдржaj зaписникa o примoпрeдajи гласачких листића - прoцe-
дурa COVID-19. 
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