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ПАРЛАЛ 4ЕПТАРПА  СКУПШТИИА  
БОСПЕ  И  ХЕРЦЕГОВИИЕ  
ЛРЕДСТАВИИЧКИДОМ  
ДОМ  ЛАРОДА  

BOSNA г HERCEGOYINA 
PARLANIENTARINA SKUPŠI7NA 

BOSNEIHERCECOYINE 
lтгпмпгпа  пlдпв  gnlpa'екириа  

ПРедмст : Прпједлвг  Извјеттвја  о  рвду  Иптерресврне  рвдпе  групе  
зв  пзмјег ry пзборпог  звквнвдввствв  Бомге  гг  Херцеговпвс , доегввљв  cc  

Поцп •оиани , 

Y прилогу  достављвмо  Приједлог  извјеипвјв  о  рвду  Интерресорне  рвдне  групе  за  
измјену  изборногзиконодввствв  Босне  и  Херцеговине . 

C попповвњем , 

Предсједввијући  
Интерресорне  рвдне  групе  

Брвнко  Петриђ , с .р  
Достввиззг : 
1.Пислову  
2. Интерресорној  ридној  групи  зв  измјену  
изборногзвконодввствв  Босне  и  Херцеговине  



БОСНА  H ХЕРЦЕГОВ II НА  
ПАРЛАЛ 1ЕНТАРНА  СКУПШТ [1НА  

BOCHE [[ ХЕРЦЕГО IIIIНЕ  
{l нтсррссорна  pnnua rpyna 

BOSNA I HERCECOVINA 
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA 

BOSNEIHERCEGOVINE 
1 п [епевогпа  radna grupa/skupine 

Број : 01,02-34-1-540/15 

Сарајево , 23. 03. 2016. године  

Ha основу  чл . 29. ii 32. Пословинка  Представинчког  дома  Парламензđрне  скупштине  
Босне  и  Херцеговине  ("Службени  гласиик  БиХ", бр . 79/14, 81/15 и  97/15), tnt. 25. и  27. 
Пословника  Дома 'народа  Парламентарне  скупштине  Босне  и  ХерцегОвине  ("Службеин  
гласник  БиХ ", бр . 58/14, 88/15 и  96/15), Закључка  о  формирању  Интерресорне  радне  
групе  зa измјену  изборног  законодавства  БиХ  ("Службени  гласник  БиХ", бр . 40/15 и  
45/15), те  Закључка  којим  се  Интерресорна  радна  група  задужује  за  прилрему  измјена  и  
допуна  Закона  о  финансирању  политичких  партија  („Службени  гласник  БиХ", број  
81/15), Ииreрресорна  радна  група  за  измјену  изборног  законодавства  БиХ  подноси  

ИЗВЈЕШТАЈ  
O PAДY IШTEPPECOPHE PAДHE ГРУПЕ  ЗA ИЗМЈЕПУ  ИЗБОРПОГ  

ЗАКОНОДАВСТВА  БиХ  

ПОГЛАВЈbЕ  I. OПШTII ДIIO 

Представнички  дом  Парламентарне  скупштине  БиХ , на  11. еједници  одржаној  13. маја  
2015. године  и  Дом  народа  Парламензарне  скупштине  БиХ , на  4. сјединци  одржаној  18. 
мaja 2015. године , доиијели  су  Закључак  о  формирању  IIнтерресорне  радне  групе  за  
измјепу  хзборног  законодавства  БиХ  ("Службени  гласинк  БиХ", бр . 40/15 и  45/15) са  
задаззсом  да  припреми  измјене  изборног  законодавства  БиХ , те  да  приједлог  упути  
домовима  у  парламентарну  процедуру  посредством  овлаш fiеног  предлагача . Ha 
поменутим  сједницама  Представничког  и  Дома  народа  усвојенје  и  Закључак  којпм  се  
Интерресорпа  радпа  група  задужује  за  припрему  измјена  х  допуна  Закона  о  
фпнанспрању  полптпчких  партпја  („Службеин  гласиик  БиХ", број  81/15), те  дa 

приједлог  упути  домпвима  у  парламентарну  процедуру  пОсредством  овлаш fiеног  
предлагача . 

За  чланове  Интерресорне  радне  групе  за  измјене  изборног  законодавства  БиХ  (у  даљем  
тексту : Интерресорна  радна  rpyna) именоваин  су 	. 

- посланици  у  Представничком  дому : Хазим  Ранчи fi, Борјана  Кришто  и  Лазар  
Проданови fi; 

- делегази  у  Дому  народа : Халид  Гењац , Бapишa Чолак  и  Огњен  Тади fi 

(Закључком  о  измјеин  Закључка  о  формирању  Интерресорне  радне  трупе  за  
измјену  изборног  законодавства  БиХ , број : 01,02-34-1-540-1/15 од  28. 05. 2015, 

умјесто  Драгугина  Роди fiа, именован  је  Огњен  Тади lг  ("Службени  тласник  БиХ", 

број  45/15); 



- министри  у  Савјету  министара  БиХ : Јосип  Грубеша , Семиха  Боровац  и  Мирко  
Шаровиfi (Одлука  о  именовању  предотавника  Савјетд  министара  БиХ  у  
Интерресорну  радну  групу  („Службени  гласник  БиХ", број  74/15)), зе  

- предсједавајунни  и  чланови  Централне  изборне  комисије  БиХ : Ахмет  ШанзиЋ , 
Бранко  Петринз  и  1Зладо  Porиtt (Закључак  предсјединка  Цен •нралне  изборне  
комисије  БиХ , број : 05-1-02-1-366-5/15 од  25. 05. 2015). 

Закључком  о  формирању  Ипзерресорне  радне  груле  утврђено  је  да  сзручне  и  
администраззпвно -техничке  послове  за  Интерресорну  радну  rpytry обавља  Секретаријат  
Парламентарне  скупштвне  Босне  и  Херцеговине . C тим  у  вези , Колегијум  
Секретаријатаје  Обавјеппењем  са  76. сједнице , број : 03-50-13-25-76,1/15 on 19.05.2015. 
године  обавезао  Законодавноправни  сектор  за  пружање  сзручне  и  адмиинстративно - 
техничке  подршке . 

ПОГЛАВЈbЕ  П . СЈЕДПIЩЕ  1ПIТЕРРЕСОРПЕ  РАДПЕ  ГРУПЕ  

Ha конститутивној  сједници  Интерресорне  радне  групе , одржаној  14.10.2015. године , 
чланови  Интерресорне  радне  групе  су  за  предсједавају fiег  и  замјенике  Интерресорне  
радне  труле  изабрали  Бранка  Петри fiа, Ахмезз  ШантиНа  и  Владу  Рогина . 

Интерресорна  радна  група  одржала  је  укуино  14 од  15 заказаних  сједница  (7. сјединца  
зaкaзaнa за  01.12.2016. године  инје  одржана  због  недостаз •ка  кворума ), укључујуви  
зродневни  рад  9. сједнице  (15-17. децембра  2015. године ) у  хотелу  „Garden City" y 
Коњицу  и  11. сједнице  (10-12.02.2016. године ) у  хотелу  „Могорјело " у  Чапљини , уз  
помоfi Мисије  OEБC-а  у  Босни  и  Херцеговини , с  циљем  узззрђивања  коначних  верзија  
измјена  и  допуна  Изборног  закона  Босне  и  Херцеговине , те  Приједлога  закона  0 
измјенама  и  допунама  Закона  0 финансирању  политичких  партија . 

Сједница  Двтум  одржавања  
1. сједница  14.10.2015. 
2. сједница  21.10.2015. 
3. сједиида  27.10.2015. 
4. сједнница  3.11.2015. 
5. сједпица  10.11.2015. 
6. сједница  23.11.2015. 

7. сједница  01.12.2015. 
8. сједница  08.12.2015. 
9. сједница  15:17.12.2015. 

10. сједннца  21.01.2016. 
11. сједница  10-12.02.2016. 
12. сједница  \ 02.03.2016. 

13. сједница  09.03.2016. 

14. сједнида  16.03.2016. 

15. сједпица  22.03.2016. 
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Сједнице  Интерресорне  радне  групе  биле  су  отворене  за  јавност , a чланови  
Интерресорне  радне  групе  дали  су  и  више  изјава  и  интервјуа  у  медијима . Такође , 
сједницама  Интерресорне  радне  груле  присуствовали  су  овлаш flени  представници  из  
ОХр-а , Мисије  OEБC-а  у  БиХ , Коалиције  „Под  лупом ", EYCP-а, Амбасаде  Сједињених  
Америчких  Држава  и  Велике  Британије , тe предсзавницв  Регулаторне  агенције  за  
комуникације  и  Савјезз  националних  мањина  БиХ . 

Y свом  вишемјечном  раду , чланови  Интерресорне  радне  групе  разматрали  су  велики  
број  приједлога  измјена  и  допуна  како  Изборног  закона , зако  и  Закона  о  финансирању  
политичких  партија . Приједлози , као  и  основни  радни  материјали , достављају  cc y 
прилогу  овог  извјештаја . 

Приједлозн  за  взмјене /допуне  Пзборног  закона  Босне  ii Хердеговвне  
Подносвлац  Пазив  

Коалиција  "Под  лулом " Препоруке  за  измјене /допуне  Изборног  
закона  БиХ  

Лазар  ПродановиА  Приједлози  за  измјене /допуне  Изборног  
закона  БиХ  

Народна  странка  Радом  за  бољитак  Приједлози 	измјена /допуна 	Изборног  
закона  БиХ  

Сарајевски  отворени  центар  (COW Приједлози 	за 	уналређење 	Изборног  
закона  БиХ  

Садик  Акмстови fi Приједлог  мзмјена  Изборног  закона  
Регулаторна 	агенција 	за 	комуникације  
(рАК ) 

Приједлог  измјена  Изборног  закона  БиХ  
(Поглавље  16) 

Комисија 	за 	равноправност  
Представничког  дома  ПСБиХ  

полова  Приједлог 	измјена /допуна 	Изборног  
закона  БиХ  

Амна  Поповац  Приједлог  амандмана  на  Статуг  Града  
Мостара  

Институг  Медиа  План  1. Препоруке  за  уналређење  медијског  
npatteњa изборног  процеса  
2. Прелоруке 	за 	бољу 	комуникацију  
између  медија  и  политичких  партија  
3. Завршии  извјештај -Оцјена  полиззнчких  
рааличитости  у  медијском  извјештавању  
током  Општшн  избора  2014. у  БиХ  

Савјст  за  шзампу  у  БиХ  Приједлог  измјене  Изборног  закона  
Огњен  Тади fi Приједпог  закона  о  измјенама  и  допунама  

Изборног  закона  БиХ  
Дамир  Арнауг  Приједлог  измјена  Изборног  закона  БиХ  
Traiisparency International (Ti)  Прелоруке  за  измјене  Изборног  закона  

БиХ  
GRECO Препоруке  за  измјене /допуне  Закона  о  

финансирању  политичких  партија  
Централна 	изборна 	комисија 	Босне 	и  
Херцеговине  

Приједлог 	измјена /допуна 	Изборног  
закона  БиХ ; 	Приједлог 	измјена /допуна  



Зак0на 	о 	финансирању 	п0литичких  
партија  

CДП  и  Дсмократска  фронта  Пријсдлог  измјсна  и  д0пуна  Изборн 0г  
закона  БиХ  

Савез  опfiина  и  градова  Фсдсрације  БиХ  

. 

Закључци  са  цI К0нфсрснцијс  
прсдсјсдавају fiих  и  оскрстара  опfiинских  
вијспа  у  Фсдерацији  БиХ  

Свјстски  савсз  дијаспоре  БвХ  Отворсн 0 	писмо 	ПC 	БиХ , 	Савјсту  
мхнистара  БиХ  и  ЦИK-и  БиХ  

Дамир  Арнауг  Иницијатива 	(пил0т 	пројекат  
слскзр 0нско  гласањс ) 

Y складу  са  Посл0вником  Интерресорнс  раднс  групс , свс  одлукс  донесснс  су  
конссизус 0м . 

Чланови  Интеррссорнс  раднс  групс  су  на  посљсдњој , 14. сЈсдницн , одржаној  
22.03.2016. године  јсдногласн 0 усвојили  и  одлучилн  да  домовима  д0ставе  Извјспггај  о  
раду  Интерресорне  раднс  групс , са  Пријсдлог 0м  закона  о  измјснама  и  допунама  
Изборног  закона  БиХ  и  Приједлогом  закона  о  измјснама  и  д0пунама  Зак0на  0 
финансирању  политичких  партија , как0 слијсди : 

А . ПРIIЈЕДЛОГ  ЗАКОИА  0 ИЗМЈЕИАМА  II ДOПYIIAMA ИЗБOPHOГ  
ЗАКОИА  SOCIIE H XEPЦEГOBIIIiE 

Члан  1. 

Y Изборн0м  закону  Босне  и  Хсрцсговинс  („Службсни  гласнии  БвХ ", бр . 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52105, 65/05, 77/05, 11106, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13 и  7/14) у  П0глављу  1. Осн0внс  Одрсдбс  у  члану  1.2 у  ставу  (3) ријсчи : „ сг . 
(11) и  (12)", за :ијсњују  cc ријсчима : „ст. (16) и  (17)." 

Члан  2. 

Y члану  1  .2а  у  ставу  (1) ријсчи : „став  (12)" замјењују  cc ријсчима : „став  (17)". 
Y истом  члану  у  ставу  (3)  ријечн : „став  (11)" замјсњују  cc ријсчима : „став  (16)". 

Члан  3. 

Y члану  1.За . у  ставу  (1), ријсчи : „а  права  и  дужности  п0чињу  им  дан0м  конституисања  
прсдставничких  тијсла  `, бришу  cc. 

Y истом  'many y ставу  (3) иза  ријсчи : „Цснтрална  изборна  комисија  БиХ" бришс  cc 

тачка  и  додају  ријсчи : „ у  року  0д  ссдам  дана  on  пријсма  изјаве .". 
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Члан  4. 
Y члану  1.8 у  ставу  (1) иза  ријечи : ,државни  службеници " додају  cc ријечи : „генерални  
ревизори  и  замјеницм  генералног  ревизора  у  мнституцијама  у  Босни  и  Херцеговини  и  
гувернер  и  вицегувернери  Цензралне  банке  БиХ ,". 
Ha крају  текста  додаје  cc  нова  реченица  која  гласи : „Ако  Ценlрална  изборна  комисија  
БиХ  утврди  да  лице  из  овог  става  није  поднијело  оставку  на  положај  или  није  
поступило  у  складу  са  законом  којим  cc  perynutne његов  стаryс  у  периоду  од  овјере  
кандидатуре  до  дггамлања  гласачких  листиhа, име  тог  лица  биfiе  уклоњено  са  овјерених  
кандидатских  лиcти , a ако  ce мсто  утврди  након  иггампања  гласачких  листи fiа, таквом  
лицу  неТге  бити  додијељен  мандат  ако  ma  освоји  ". 

Y истом  члану  у  ставу  (4) иза  ријечи : „вршењем  функција  у  извршним  органима  
власти " брише  cc  тачка , ставља  запспа  и  додају  ријечи : „осим  у  периоду  док  cc  uc 
консти ryишу  извршни  органи  власти  изабрани  на  редовним  изборима  у  истом  
изборном  циклусу  ". 

Члан  5. 
Y члану  1.10 у  сгдву  (3) ријечи : ,.Ако  члан " замјењује  cc  ријечима : „Ако  изабрани  члaн  
органа  власти ". 

Члан  6.  
Y Поглављу  2. Органн  зa спровођење  избора  у  члану  2.2 cтaв  (2) мијења  cc u  niacu: „(2) 
Члaн  изборне  комисије  је  лице  са  одговарајуНом  сзручном  спремом  и  искуством  у  
епровођењу  избора , a члан  бмрачког  одбора  је  лице  ca одговарају fiом  стручном  
спремом  ". 

Y мстом  члану , у  ставу  (4), ријечи : „дa број  члaнoвa мaњe заступљеног  nona буде  
најмање  40% од  укупног  броја  чланова" замјењују  cc ријечима : "засryпљеност  полова  у  
складу  ca Законом  о  равноправности  полова  у  Босни  и  Херцеговини , осим  ако  cc 
изборна  комисија  H  бирачки  одбор  састоји  on  три  члана , када  равноправна  
засзупљеност  постоји  у  случају  када  је  један  од  полова  заступљен  са  1/3 од  укулног  
броја  члaнoвa.". 

Члан  7. 
Y члану  2.14 у  ставу  (1) текст : „Састав  изборне  комисије  Не , у  правилу , одражавати  
равноправну  засзупљеност  полова . Равноправна  заступљеност  полова  постоји  у  случају  
када  је  један  од  полова  заступљен  са  најмање  40% on  укупног  броја  чланова  изборне  
комисије .", мијења  cc u  macu: „У  саставу  изборне  комисије  настоја fiе  cc  обезбиједизи  
заступљеност  полова  у  складу  ca Законом  0  равноправности  полова  у  Босни  и  
Херцеговини , осим  ако  cc  изборна  комисија  састоји  on  Tpu члана  када  равноправна  
заступл.еност  постоји  у  случају  када  је  један  од  полова  засзупљен  са  1/3 on  укупног  
броја  члaнoвa.". 
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Члан  8. 
Y члану  2.15 у  ставу  (1) ријечи : „именован  претходни  члан" замјењују  cc ријечима : 
„прописано  чланом  2.12  craB (5) овог  закона .". 

Y истом  члану  у  ставу  (2) на  крају  текста  додајс  cc нова  реченица  која  гласи : „ Ако  CC  нe 
изврши  именовање  новог  члана  општинске  изборне  комисије  у  року  од  30 дана , 
Централна  изборна  комисија  БиХ  може  извршити  именовање  новог  члана  опцтгинске  
изборне  комисије .". 

Члан  9. 
Y члану  2.19 у  ставу  (14) иза  ријечи  „похађају" додаје  cc ријеч : „посебну ". 

Члап  10. 
Y Поглављу  4. Овјера  H  каидидовање , у  члану  4.4, у  ставу  (1) на  крају  текста  додаје  се  
нова  реченица  која  гласи : "Пријава  садржи  број  рачуна  за  финансирање  изборне  
кампање .". 

Y ставу  (5) иза  ријечи : „политичка  парзија ", додају  cc  ријечи : „или  независни  
кандидат ". Тачке  од  1. до  4. мијењају  cc u mace:  
„1.  ncr киљада  (5.000)  novruca бирача  уписаних  у  Централни  бирачки  списак  за  изборе  
за  чланове  Предсједништва  Босне  и  Херцеговине ; 
2. ncr хиљада  (5.000) no'rnuca бирача  уписаних  у  Централни  бирачки  списак  за  ивборе  
посланика  у  Представничком  дому  Парламентарне  скупштине  Босне  и  Херцеговине ; 
3. три  хиљаде  (3.000) потписа  бирача  уписаних  у  Централни  бирачки  спнсак  за  unGope 
посланика  у  Представничком  дому  Парламента  Федерације  Босне  и  Херцеговине , или  
за  изборе  народних  посланика  у  Народној  скупштинн  Републике  Српске , unu за  избор  
предсједника  H  потлредсједиика  Републике  Српске ; 
4. пет  сготина  (500) потписа  бирача  уписаних  у  Централни  бирачки  списак  за  изборе  
посланика  у  кантоналним  скупштинама  Федерације  Босне  и  Херцеговине  у  кантону  у  
којем  број  бирача  уписаних  у  Централни  бирачки  списак  на  дан  расписивања  избора  
uuJe био  веАи  од  100.000 бирача , илн  хиљаду  (1000) потписа  за  изборе  у  кантпну  у  
којем  је  овај  број  био  веfiи  од  100.000 бирача  ynucauux y Централни  бирачки  списак •; '. 

Члаи  11. 
Y члану  4.5 у  ставу  (2) на  крају  текста  додаје  cc  нова  реченица  која  тласи : „Потписи  
подршке  који  су  прикупљенн  за  одређени  ниво  власги  могу  cc користити  и  на  
пријевременим  изборима  у  истом  изборном  циклусу .". 
Y истом  члану  став  (3) брише  cc.  

Члан  12. 
Члан  4.8, брише  cc.  

Члан  13. 
Y члану  4.9 ријечн : „члана  4.8" замјењују  cc ријечима : „члана  4.4". 
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Члан  14. 
Y члану  4.10, сзав  (1), ријсчн : „и  број  важс fiс  личнс  картс" бришу  cc. 

Члав  15. 
Y члану  4.11 ријсчи : „и  4.8" бришу  cc. 

Члап  16. 
V члану  4.12 у  ставу  (1) рсченица  к0ја  гласи : „Ако  коалиције  имају  идснтичнс  називе  
или  називс  к0ји  су  слични  називу  политтнчке  партнјс  unit к0алицијс  у  толик0ј  мјсри  да  
6"  могли  збунити  бирача  unit ma  довссти  у  заблуду , Цснтрална  изб0рна  комисија  БиХ  
угврђујс  ко  има  прав0 да  користи  зај  назив  у  из60рне  сврхс ", бришс  cc. 
V  ист0м  члану  д0дајс  cc н0ви  став  (2) који  гласи : „(2) Ако  коалицијс  имају  идентвчнс  
називс  или  називс  к0ји  су  слични  називу  политичкс  парзијс  unit  к0алицијс  у  т0ликој  
мјсри  да  6"  могли  збувити  бирача  unu  ma  д0вссти  у  заблуду , Централна  изборна  
комисија  БиХ  утврђујс  ко  има  право  да  користи  тај  назив  у  изборнс  сврхе ." 
Ст . од  (2) д0 (4) посгају  сг . од  (3) до  (5)• 

, 	Члан  17. 
V члану  4.15 став  (1) иза  ријсчи : „п0дјсдним  имснОм " бришс  cc тачка  it додају  ријсчи : 
„и  am  о  одређивању  лицз  0влашнснОг  за  засryпањс  прсд  Цснзралном  изб0рн0м  
комисиј 0м  БиХ .". 

V  ставу  (3) иза  ријсчи : „подн 0си0ца  пријавс " дОдају  cc ријсчи : „листс  нсзависник  
кaндидaтa", a изa pиjeчи : „пoднocилaц" дoдaje cc pиjeч : „пpиjaвe". 

Члан  18. 
Члан  4.16 мијсња  cc и  macu: 

„Члан  4.16 
(1) Yз  пријаву  за  0вјсру , пОлитичка  nap'ruja unit нсзависни  кандидат  прмажу  доказ  0 
умаНсн 0ј  такси  к0ји  јс  одрсдма  Цсизрална  изборна  комисија  БиХ  за  те  изборс . 
Умаксни  н0вчани  износ  таксс  за  овјеру  cc враfiа  ако  политичкз  партија  unu независни  
кандидат  осв0ји : 
1. за  члан0вс  Прсдсјсдниипва  БиХ  113 гласова  0д  укупн0г  броја  гласова  којс  јс  

освојн 0 изабрани  члан  Прсдсјсдништва  БиХ  на  изборима , 
2. за  прсдсјсдника  и  позрсдсјсдника  Рспубликс  Српскс  113 гласова  од  укупног  бр0ја  

гласОва  к0је  јс  осв0ји0 изабранн  прсдсјсдник  и  потпрсдсјсдници  Рспубликс  Српске  
на  изб0рима , из  Одг0варајуЋсг  констизугивн 0г  народа , 

3, за  Представничкн  дом  Парла .ментарнс  скупштинс  Боснс  н  Хсрцег0винс , 
Прсдсзавнички  д0м  Парламсита  Федсрацијс  Б0сне  it  Хсрцеговинс , за  Народну  
скупштину  Рспубликс  Српскс  it за  скупштине  кантона  у  Фсдсрацији  Боснс  it 
Хсрцсг0винс  више  од  3% Од  укупн0г  броја  важс liих  гласОва  у  т0ј  изборној  
јсдиници , 
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4. за  начелнике /градоначслнике  општина  113 гласова  од  укупног  броја  гласова  којеје  
освојио  изабрани  начелник/градонацелник , 

5. за  одборнике /вијеЋнике  општина  вмше  од  3% on укупног  броја  важеfiих  гласова  у  
тој  изборнојјединици . 

(2) Акоје  коалиција  или  листа  иезависних  кандидата  освојила  број  гласова  из  става  (1) 
овог  члана , сматра8с  cc даје  свака  полнпнчка  партија  у  коалицији  или  сваки  независни  
кандидат  на  листи  независних  кандидата  испунно  услов  за  поврат  таксе  ". 

Члан  19. 
Y члану  4.18, на  крају  текста , додаје  cc нова  реченица  која  гласи : „Име  и  презиме  
кандидаза  на  кандидатској  листи  овјереног  политичког  субјекта  мора  бити  идентично  
имену  и  презимену  кандидата  у  Централном  бирачком  списку :'. 

Члан  20. 
Y члану  4.19 став  (2) мијења  cc u macu: „(2) Број  кандидата  Ba кандидатској  листи  
може  бити  веfiи  зa 5 кандидата  од  броја  мандата  који  cc додјељују .". 

Став  (3) брише  cc. 	 . 
Досадашњи  ст. oд  (4) до  (8) постају  ст. oд  (3) до  (7). 
Досадашњи  став  (4), који  постаје  став  (3), ми)ења  cc u macu: „(3) Свака  кандидатска  
листа  поднесена  за  нелосредне  изборе  укључујс  кандидате  мушког  и  женског  пола  који  
су  равноправно  заступљени . Равноправна  засryпљеност  полова  постоји  у  случају  када  
јеједан  од  полова  заступљен  са  најмање  40% од  укупног  броја  кандидата  на  листв , при  
чему  међу  прва  три  кандидаза  на  кандидатској  листи  мора  бити  најмање  један  кандидат  
мање  заступљеног  пола :' 

Досадашњн  став  (5), који  постгјс  став  (4), мијења  cc u macu: „(4) Кандидатска  листа  
садржи  имс  и  презиме  сваког  кандидата  на  листи , јединствени  матични  броЈ , адресу  
пребивалишта , изјашњење  0 припадности  конститугивном  народу  или  групи  осталих , 
потпис  предсједника  политичке  cтpaнкe, односно  потиис  овлашћеног  лицa коалиције  за  
засryпањс  пред  Централном  изборном  комисијом  БиХ . Yз  пријсдлог  листе  доставља  cc 
изјашњење  сваког  oд  кандидата  на  листи  0 прихватању  кандидатуре  и  изјава  да  нема  
сметњи  из  члана  1.8 сзав  (1) и  члана  1.10 став  (1) тачка  5. овог  закона . Изјашњење  и  
изјаве  морају  бити  овјерене  на  начин  nponucau законом  или  код  надпежне  општинске  
изборне  комисије ." 

Y досадашњем  ставу  (6), који  постаје  став  (5), ријечи : „става  (5) овог  члана" замјењују  
cc ријечима : „става  (4) овог  члана". 

Y досадашњем  ставу  (8), који  постаје  став  (7), ријечн : „ставовима  (2) и  (3)" замјењују  cc 
ријечима : „ставом  (2)", a ријечи : „cтaвa (4)" замјењују  cc ријечима : „става  (3)". 

Члан  21. 
Y члану  4.20 ријечи : „yклaњa се" замјењују  cc ријечима : „брише  се". 
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Члан  22. 
V  члану  4.21 , у  ставу  (3), тачка  се  брише , ставља  запета  ii додају  ријечи : „нити  кандидат  
може  повуАи  кандидатуру : `. 
km става  (3) додаје  се  нови  став  (4) који  гласи : „(4) Пакон  овјере  кандидатских  листи , 
па  до  почетка  штампања  гласачких  листи fiа, политичка  партија , коалиција  и  листа  
независних  кандидата  има  право  да  замијени  кандидата  на  листи  само  у  случају  смртн  
кандидата , unu ако  су  y TOM времену  наступили  разлози  из  члана  1.10 став  (1) зачка  5. 
овог  закона .". 

Члан  23. 
V члану  4.23 став  (2) брише  ce. 

V досадашњем  ставу  (3) који  постаје  став  (2), ријечи : „става  (2) OBOE чланđ ' замјењују  
cc ријечима : „члана  4.21 став  (4) OBOE закона". 

V досадашњем  ставу  (4) који  постаје  став  (3) ријечи : „става  (3)" замјењују  cc ријечима : 
„става  (2)", a ријечи : „cTaBa (2) овог  чланđ ' замјењују  cc ријечима : „члана  4.21 став  (4) 
овог  закона ". 

Члагі  24. 
V  члану  4.24 у  ставу  (2) реченица  која  гласи : "Кандидатска  листа  за  компензационе  
мандате  cc сачињава  у  складу  са  чланом  4.19 став  (4) овог  закона " мијења  ce  H  macu: 
„Свака  кандидатска  листа  за  комлензационе  мандате  укључује  кандидате  мушког  и  
женског  пола  који  су  равноправно  заступљени . Равноправна  заступљеност  полова  
постоји  у  случају  кадајеједан  од  полова  заступљен  са  најмање  40% од  укупног  GpoJa 
кандидата  ва  листи . Кандидати  мање  заступљеног  пола  распоређују  cc ua кандидатској  
листи  за  компензационе  мандате  на  сљедеци  начин : најмање  један  кандидат  мање  
застугибеног  пола  међу  прва  два  кандидата , два  кандидата  мање  заступљеног  пола  међу  
првих  пет  кандидата , три  кандидата  мање  заступљеног  пола  међу  првих  осам  кандидата  
итд . ,.  

Члан  25. 
Y Поглављу  6. Зaштитa изборног  npaBa, y члану  6.4, став  (2) ријечи : "6.3.  CTUB (3)" 
замјењују  cc ријечима : „6.3 став  (2).". 

Члан  26. 
V члану  6.6 у  ставу  (3) ријечи : „чланом  6.3. став  (3)" замјењују  cc ријечима : „чланом  
6.3 став  (2)." 

Члан  27. 
Y Поглављу  9. Парламентарна  скупштина  Босне  и  Херцеговине  у  Потпоглављу  A. 
Представнички  дoм  Парламентарне  скупштине  Босне  и  Херцеговине  y  'uiauy 9.2а  у  
тачки  6) иза  ријечи : „Угљевих" ставља  cc запета , брише  везник : „и", a иза  ријечи : 
„ Тесли$" додају  се  ријечи : „и  Станари ". 
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Тачка  ц) мијења  cc u  macu: 
„ц) Изборна  јединица  3 састоји  cc  од  градова  Требиње  и  Зворник  н  општина : Осмаци , 
ШековиАи , Власеница , Братунац , Сребреница , Соколац , Хан  Пијесак , Источна  Илица , 
Источни  Стари  Град , Источно  Ново  Сарајево , Трново , Пале , Рогатица , Вишеград , 	 I 
Источни  Мостар , Невесиње , Калиновик , Гацко , Фоча , Иово  Горажде , Чајниче , Рудо , 
Беркови fiи , Љубиње , Биле fiа  и  Милиfiи  и  бира  три  члана  ". 

Члан  28. 
Y члану  9.7а  став  (1) ријечи : „члгном  4.19 став  (4)" замјењују  cc ријечима : „чланом  
4.24 став  (2)". 

Члан  29. 
Y члану  9.8 у  ставу  (2) на  два  мјеста  ријечи : „пeт  процената  (5%)" замјењују  cc 
ријечима : „тридесет  процената  (30%)..". 

Члагі  30. 
Y Поглављу  13. Кантоналне  скупштине , општинска  вијећа , односно  скупштине  
општмна  и  градска  вијеНа , односно  скупштмне  града , у  члану  13.5 став  (4) иза  ријечи : 
„Мандати " додају  cc ријечи : „за  кантоналну  скупштину ", a ријечи : „пeт  процената  
(5%)", на  два  мјеста  у  тексту  заијењују  cc ријечима : „тридесст  процената  (30%)". 

Иза  става  (4) додаје  cc новн  став  (5) који  гласи : 
„(5) Мандати  за  општинско  вије fiе  односно  скупштину  општине  које  је  освојила  лисза  
расподјељују  cc uajnpuje међу  кандидатима  с  те  листе , од  којихје  сваки  добио  најмање  
петтгаест  процената  (15%) од  укупног  броја  важећих  гласова  које  је  та  листа  добила , и  
тo додјелом  мандата  према  редослиједу  од  највеђег  до  најмањег  броја  гласова . Ако  је  
при  томе  ocraлo још  мандата  које  треба  додијелити  листи , a преостали  кандидати  су  
добили  мање  од  петнаест  процената  (15%) од  укупиог  броја  важећих  гласова  кoje je та  
листа  добила ,• расподјела  мандата  међу  преосталим  кандидатима  са  листе  врши  cc 
према  њиховом  редослиједу  на  листи ." 

Члан  31. 
Y Поглављу  15. Финансирање  кампање  у  члану  15.1 став  (3) брише  cc. 

Члан  32. 
V члану  15.7 у  ставу  (1) реченица : „Сваки  кандидат  за  изборну  функцију  на  нивоу  
Босне  и  Херцеговине  или  на  нивоу  ентитста  дужан  је , у  року  од  15 дđна  од  дана  
прихватања  кандидатуре  за  изборе , поднијети  Централној  изборној  комисији  БиХ , на  
одређеном  обрасцу , потписану  изјаву  0  свом  укупном  имoвинcкoм  стању  кoja садржи :" 
мијен  а  cc  новом  реченицом  која  гласи : " Каидидати  изабрани  на  свим  нивоима  власти  
дужни  су  да  поднесу  Централној  изборној  комисији  БиХ , на  одређеном  обрасцу , 
потлисану  изјаву  0 свом  укупном  имовинском  сгдњу  која  садржи :". 
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Члап  33. 
Y члану  15.8 у  ставу  (1) ријечи : "осим  нив0а  Б0сне  и  Херцсг0вине  и  нив0а  снтитстđ ` 
бришу  cc. 

Члап  34. 
Y ПОглављу  19А . Казнене  Одредбе , у  члану  19.8 став  (1) иза  тачке  л ) дОдајс  cc нОва  
тачка  м) кОја  гласи : „м) не0правдан 0 нијс  присутан  тОкОм  цијслОг  прОцеса  гласања  
(члан  5.5);". 
Тачке  Од  м) д0 у) пОстају  тачке  Од  н ) д0 в). 

Y истОм  члану  дОдаје  cc став  (2) к0ји  гласи : „(2) За  пОврсде  из  става  (1) тачка  а), л), м), 
н), 0), п), р), с), т) и  у) ОвОг  члана  казнинс  cc чланОви  бирачкОг  ОдбОра  нОвчанОм  казнОм  
у  изнОсу  Од  300,00 KM д0 3.000,00 КМ .". 

Члан  35. 
Y члану  19.9 у  ставу  (1) зачка  р) мијења  cc u macu: „p) uc п0днссе  у  рОку  Од  30 дана  0д  
дана  0баве  0вјсре  мандаза  у  Службсн 0м  гласнику  БиХ  изјаву  0 укупнОм  им0винскОм  
стању  нa Одрсђен 0м  Обрасцу  (члан  15.7 и  15.8);".  

km  тачке  р) дОдаје  cc нoвa тачка  с) кОја  гласи : „с) прек0рачи  највени  изнОс  средстава  за  
финансирањс  избОрне  кампање  из  члана  15.10;". 

ДОсадашње  тзчке  с), т) и  у) пОстају  тачке  т), у) и  в). 

Члаи  36. 
Y члану  19.10, у  сгаву  (1), брОј : „200,00" замјењујс  cc брОјем : „300,00". 

За  вријеме  рада  ИнтерресОрне  радне  групе  иису  предлОжсна  адсквазиа  рјсшсња  за  град  . 
МОсгар , те  јс  дОгОвОрен 0 дa  cc навсдсна  пизања  рјешавају  пОсебн 0, невезан0 за  
дОгОвОренс  измјене  и  д0пунс  ИзбОрнОгзак 0на  БиХ . 

Б . ЗАКОН  0 измтннлмл  И  ДОПУнАМА  ЗАКОнА  0 Ф1п3А11СI1РАЊУ  
пОлитlllпсllх  пАггllтл  

Члан  1. 
Y Закону  0 финансирању  п0литичкиx партија  („ Службени  гласник  БиХ", брОј : 95/12) у  
члану  3. (ИзвОри  финансирања ) у  ставу  (1) тачка  е) ријечи : „члaн0м  10", замјењују  cc 
ријсчима : „чланОм  7.". 
Y истОм  члану  и  ставу  тачка  г) бришс  cc. 

Члаи  2. 
Y члану  9. (Забрањсне  акзивнОсти ) у  ставу  (2) иза  ријсчи  „банака" сгавља  cc тачка , a 
ријсчи : „у  кОјимаје  уди0 државнОг  ОснивачкОг  капитала  вени  Од  25°k." бришу  cc. 
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Члан  3. 
Y члану  11. (Обавеза  вођења  пословних  књига ) иза  става  (1) додаје  cc  нови  став  (2) који  
гласи : 
„(2) Политичка  партија  дужна  је  својим  интерним  актима  уредити  систем  унутрашње  
финансијске  контроле  над  нижим  организационим  дијеловима  ради  спречавања  
погрешног  евидентирања  прихода  и  расхода , те  злоупотребе  финанснјских  средстава .". 

Члан  4. 
Y члану  12. (Обавеза  подношења  финансијског  извјештаја ) иза  става  (1) додаје  cc нови  
став  (2) који  гласи : 
„(2) Политичка  партија  обавезна  је  у  свом  финансијском  извјештају  укључвти  све  
користи  остварене  on активности  субјеката  који  су  на  било  који  начин  повезани  са  
политвчком  партијом  или  су  non њеном  контролом .". 

Досадашњи  сг . од  (2) no (5) постају  ст. on (3) no (6). 

Члан  5. 
Y члану  13. (Именовање  овлашАеног  лица  у  политичкој  партији ) иза  става  (5) додаје  cc 
нови  став  (6) који  гласи : 
„(6) Политичка  партија  дужнајејавно  приказати  поријекло  H  начин  утрошка  средагава  
прикупљених  у  току  протекле  календарске  године  (рачуноводсгвене  године ). Завршни  
рачун  и  финанцијски  извјештај  у  којем  cc подробно  хаводе  извори  прихода , подаци  0  
физичким  и  правним  лицима  која  су  дала  добровољне  прилоге , те  подаци  0  намјени , 
односно  активносгима  за  које  су  средства  утрошена , јавни  су  документи  и  објављују  cc 
на  веб  страници  политичке  партије .". 

Члан  б. 
Y члану  14. (Надлежности  Централне  изборне  комисије  Босне  и  Херцеговине ) иза  отава  
(3)  nonaje  cc  нови  став  (4) који  гласи : 
„(4) Сваку  сумњу  a кривичном  Дјелу  које  cc може  довести  у  везу  са  финансирањем  
политичких  партија  и  финансирањем  изборне  кампање  Централна  изборна  комисија  
Босне  и  Херцеговине  обавезнаје  пријавити  надлежном  тужилаштву  и  другим  органима  
надлежним  за  провођење  закона .". 

Члав  7. 
Y члану  19. (Новчанс  казне  за  прекршај  политичких  партија ) у  ставу  (1) ријечи : 
„5.000,00 KM (пет  хиљада  конвертибилних  марака )", замјењују  cc ријечима : „10.000,00 
KM (десет  хиљада  конвертибилних  марака)". 
Y истом  члану  и  ставу  у  тачки  ц) иза  ријечи : "банака" ставља  cc залета , a ријечи : " у  
кој  има  је  удио  државног  оснивачког  капитала  веАи  од  25%." брише  cc. 
Иза  тачке  ii)  додају  cc нове  тачке  од  д) до  к) које  гласс : 
„д) обезбиједи  средства  из  извора  који  нису  прописани  чланом  3, овог  закона , 
е) крши  одредбе  члана  9. oвoг  закона , 
ф) хе  води  евиденцију  a својим  приходима  и  расходима  у  складу  са  прописима , 
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r) нe досзави  прописане  финансијске  извјешзаје  у  складу  са  Изборним  законом  Босне  и  
Херцеговине  (члан  12. став  (3)), 
х) не  поднесе  финансијски  извјешзвј  у  складу  са  овим  законом  (члан  12. став  (4)), 
u) нe достави  додатие  финансијске  извјешзаје  (члан  12. став  (5)), 
ј ) не  именује  овлаш fiено  лнце  којеје  одговорно  за  подношење  извјештаја  и  овлашћено  
да  конзвктира  са  Цензрапном  изборном  комисијом  Босне  и  Херцеговине  (члан  13.), 
к) не  обавијести  Централну  изборну  комисију  Босне  и  Херцеговине  у  року  од  петиаест 	 I 
дана  од  именовања  овлаш fiеног  лица  или  било  какве  промјене  стазуса  овлаш fiеног  
лицa.". 
Y нстом  члану  нза  става  (1) додаје  се  нови  став  (2) који  гласи : 
„(2) Новчаном  казном  у  износу  од  200,00 KM (двије  стотине  конвертибилних  марака ) 
до  2.000,00 KM (двије  хиљаде  конвертибилних  марака ) за  прекршај  из  става  (1) овог  
члана  казниfiе  се  и  физичко  лице  које  изврши  прекршај .". 

Члан  8. 
Y члану  20. (Новчане  казне  за  прекршај  до  зроструког  износа ) иза  става  (1) додаје  се  
нови  сзав  (2) који  гласи : 
„(2) Новчаном  казном  у  износу  од  200,00 KM (двије  стотине  конвертибил »их  марака ) 
до  2.000,00 KM (двије  хиљаде  конвертибилних  марака ) за  прекршај  из  става  (1) овог  
члана  казниђе  ce H  физичко  лице  које  изврши  прекршај ". 

ПОГЛАВЉЕ  Ш . ЗАКЉУЧЦИ  П  ПPEПOPYKE 

lb прегледа  одржаних  сједница , на  основу  радних  материјала , те  коначно  H y 
процедуру  достављених  приједлога  закона  0  измјенама  и  допунама  Изборног  закона  
БиХ  и  Закона  0  финансирању  политичких  лартија , видљиво  је  да  су  чланови  
Интерресорне  радне  групе  пружили  свој  луни  ангажман , C циљем  изналажења  
прихватљивих  рјешења  у  измјенама  изборног  законодавства  БиХ . 

Ипак , чланови  Интерресорне  радне  rpyne свјесин  су  да  у  будуfiности  зреба  приступити  
н  дoдaтним  измјенама  и  допуна .иа  с  циљем  унапређења  лостоје fiих  рјешења  у  свим  
законима  који  потиадају  у  групу  „изборног  законодавства ", те  су  у  складу  с  тим  
усвојени  одређени  закљуици : 

1. Интерресорна  радна  група  предлаже  Парламентарној  скупттини  БиХ  да  усвоји  
Извјештај  0 раду  Интерресорне  радне  групе , тe подржи  једногласно  усвојене  
измјене  и  допуне  Изборног  закона  БиХ  и  Закона  0  финансирању  политичких  
партија ; 

2. Интерресорна  радна  група  предлаже  Парламенззрној  скупштини  БиХ  да  
продужи  мандат  Hineppecopuoj радној  групи  ради  насзавка  рада  на  измјенама  и  
допунама  Изборног  законодавства  БиХ ,  C циљем  изналажења  рјешења  и  
припреме  општих  избора  2018. године ; 

3.Интерресорна  радна  група  предлаже  Парламентарној  скупштини  БиХ  да ,  no  
усвајању  измјена  и  допуна  Изборног  закона  БиХ , те  имајуАи  у  виду  да  he  тo бити  
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његове  двадесете  измјене /допуне , овласти  уставноправне  комсије  оба  дома  
Парламентарне  скупштнне  БиХ  да  припреме  приједлог  пречишТгеног  текста  
Изборног  закона  БиХ , у  складу  са  Јединственим  правнлима  за  израду  правних  

' прописа  у  институцијама  БиХ . 

Предсједавају fiи  
Интерресорне  радне  групе  

Бранко  Петрић  

/
С-  
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