
Божо Љубић 

Изразио је незадовољство одговором Централне изборне комисије БиХ на питање 

постављено на 30. сједници Представничког дома, одржаној 21. 06. 2012. године. 

Питање је гласило: „Хоће ли и шта ће предузети Централна изборна комисија да 

отклони дискриминацију према неким политичким странкама и грађанима које те 

странке представљају, учињену нетачним тумачењем и примјеном Изборног закона у 

процесу пријављивања странака за локалне изборе?“ 

Затражио је допуну одговора на сљедећи начин: „Одговором нисам задовољан и 

тражим допуну одговора. Наиме, Централна изборна комисија је послала одговор који 

се углавном своди на цитирање одредаба Изборног закона БиХ а не посвећује пажњу 

суштини постављеног питања, а заправо моје питање је било и упућено због кршења 

Изборног закона БиХ. Тако се Централна изборна комисија уопште не обазире на 

чињеницу да је Апелационо одјељење Суда БиХ донијело одлуку којом је тумачење 

Централне изборне комисије одредбе о прикупљању потписа за локалне изборе 

проглашено незаконитим. Одлуком Апелационог одјељења Суда БиХ уважена је жалба 

СДА и то јој је омогућило да буде овјерена за локалне изборе у више општина у РС-у 

иако нису прикупили потписе које је тражила Централна изборна комисија, а од ХДЗ-а 

1990 тражила је да прикупља потписе за пријаву иако је имала заступнике на истом или 

више нивоа. Овакав поступак очито је имао и имаће негативне посљедице по изборни 

процес а проузроковао је дискриминацију према осталим политичким субјектима. 

Одговорност Централне изборне комисије је неоспорна, тако да дио одговора 

Централне изборне комисије у којем се наводи став Централне изборне комисије БиХ у 

погледу примјене цитиране законске норме у конкретној ситуацији представља општу 

норму једнаку за све учеснике у поступку дефинисаном Главом IV Изборног закона 

БиХ (овјера и кандидовање за изборе), што искључује сваки облик дискриминације 

према било којем појединачном политичком субјекту, очито не одговара истини, ако се 

има у виду поменута одлука Апелационог одјељења Суда БиХ и чињеница да је једна 

странка којој је одлуком Апелационог одјељења дозвољено да изиђе на изборе без 

овјере, без прикупљања потписа, доведена у фаворизовану позицију у односу на остале 

странке и бојим се да ово неће с овим завршити, да ћу ја лично као и странка 

искористити и остале законске и уставне могућности да оспоримо ово тумачење 

Централне изборне комисије. Какве ће то имати посљедице за изборни процес, за 

резултате избора, ја не знам.“ 

 


