
 
             

Vremenski Plan rada izbornih povjerenstava za Lokalne izbore 2020. godine  
(Izborni dan) 

 
R/B Naziv aktivnosti Vrijeme početka 

realiziranja 
aktivnosti 

Vrijeme završetka 
aktivnosti 

Napomena 

OTVARANJE BIRAČKIH MJESTA 07.00 
1. Prikupljanje informacija o otvaranju 

biračkih mjesta  
07.00 07.15  

2. Obrada i unos podataka o otvorenim 
biračkim mjestima i dostava podataka o 
broju birača koji glasujuaputem COVID 
Timova 

07.15 07.30 Izborna povjerenstva koja nemaju 
pristup elektronskoj obradi ručno 
vrše obradu podataka i dostavu 
putem telefaksa ili putem e-maila 

3. Izvješćivanje Središnjeg izbornog 
povjerenstva BiH o eventualnim 
problemima na biračkim mjestima putem 
telefona /e-maila ili on-line sastanak 

07.15 08.30 Ukoliko nije bilo problema u 
navedenom razdoblju nije potrebno 
izvješćivanje 

4. Objava podataka o otvaranju biračkih 
mjesta  

09.00 09.10 Saopćenje za javnost Središnje 
izborno povjerenstvo BiH 

ODZIV U 11.00 
5. Izvješćivanje Središnjeg izbornog 

povjerenstva BiH o eventualnim 
problemima na biračkim mjestima putem 
telefona /e-maila ili on-line sastanak 

09.10 10.30 Ukoliko nije bilo problema u 
navedenom razdoblju nije potrebno 
izvješćivanje 

6. Prikupljanje informacija o odzivu na 
biračkim mjestima u 11.00 sati 

11.00 11.15  

7. Unos i obrada podataka o odzivu u 11.00 
sati 

11.15 11.30 Izborna povjerenstva koja nemaju 
pristup elektronskoj obradi ručno 
vrše obradu podataka i dostavu 
putem telefaksa 
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8. Objava podataka o odzivu na biračkim 
mjestima u 11.00 sati 

12.00 12.30 Središnje izborno povjerenstvo 
BiH PRESS 

ODZIV U 16.00 
9. Izvješćivanje Središnjeg izbornog 

povjerenstva BiH o eventualnim 
problemima na biračkim mjestima putem 
telefona /e-maila ili on-line sastanak 

12.30 16.30 Ukoliko nije bilo problema u 
navedenom razdoblju nije potrebno 
izvješćivanje 

10. Prikupljanje informacija o odzivu na 
biračkim mjestima u 16.00 sati 

16.00 16.15  

11. Unos i obrada podataka o odzivu u 16.00 
sati 

16.15 16.30 Izborna povjerenstva koja nemaju 
pristup elektronskoj obradi ručno 
vrše obradu podataka i dostavu 
putem telefaksa 

12. Objava podataka o odzivu na biračkim 
mjestima u 16.00 sati 

17.00 17.30 Saopćenje za javnost Središnje 
izborno povjerenstvo BiH 

ZATVARANJE BIRAČKIH MJESTA I KONAČNI ODZIV 19.00 
13. Izvješćivanje Središnjeg izbornog 

povjerenstva BiH o eventualnim 
problemima na biračkim mjestima putem 
telefona /e-maila ili on-line sastanak 

17.30 20.00  

14. Prikupljanje informacija o konačnom  
odzivu  i zatvaranju biračkih mjesta u 
19.00 sati 

19.00 19.15  

15. Unos i obrada podataka o konačnom 
odzivu u 19.00 sati 

19.15 19.30 Izborna povjerenstva koja nemaju 
pristup elektronskoj obradi ručno 
vrše obradu podataka i dostavu 
putem telefaksa 

16. Objava podataka o konačnom odzivu i 
zatvaranju  biračkih mjesta u 19.00 sati 

21.00 21.30 Središnje izborno povjerenstvo 
BiH PRESS

PRELIMINARNI, NEZVANIČNI I NEKOMPLETNI REZULTATI IZBORA  
17. Brojanje glasačkih listića za načelnike 19.00 20.30  
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/gradonačelnike općina/gradova i 
Skupštinu Brčko distrikta BiH 

18. Preuzimanje izvadaka iz SBP sa biračkog 
mjesta za glasovanje 
nepotvrđenim/kuvertiranim glasačkim 
listićima 

19:30 20:00 IzvAtke za nepotvrđene/ 
kuvertirane glasačke listiće 
dostaviti na e-mail : 
uprava.gcb@izbori.ba 
 

19. Unos i obrada podatka za glasače koji su 
glasovali nepotvrđenim glasačkim 
listićima 

20.00 20:15  

20. Prikupljanje podataka sa biračkih mjesta o 
rezultatima izbora za načelnike 
/gradonačelnike općina/gradova 

20.15 20.45 Prikupljanje vršiti osobno 
preuzimanjem zelenih preslika sa 
BM ili ukoliko su udaljena BM, 
putem telefona  upisivanjem u 
obrasce, fotografija putem viber 
aplikacije i dr. 

21. Unos podataka sa obrasca OBS i  rezultata 
izbora za načelnike /gradonačelnike 
općina/gradova; unos u obrasce za zbirne 
rezultate i dostava Središnjem izbornom 
povjerenstvu  BiH putem telefaksa 

20.45 21.00 Izborna povjerenstva koja nemaju 
pristup elektronskoj obradi ručno 
vrše obradu podataka i dostavu 
putem telefaksa za svako BM 
pojedinačno.

22. Brojanje glasačkih listića za općinska 
vijeća, skupštine općina, skupštine grada 

20.30 22.00  

23. Prikupljanje rezultata izbora za općinska 
vijeća, skupštine općina, skupštine grada, 
Skupštinu Brčko distrikta BiH  

22.00 22:30 Prikupljanje rezultata izbora za BM 
koja su izvršila prebrojavanje 
glasova na BM 

24. Unos rezultata za općinska vijeća, 
skupštine općina, skupštine grada, 
Skupštinu Brčko distrikta BiH; unos u 
obrasce za zbirne rezultate i dostava 
Središnjem izbornom povjerenstvu BiH 
putem telefaksa 

22.30 23:00 Izborna povjerenstva koja nemaju 
pristup elektronskoj obradi ručno 
vrše obradu podataka i dostavu 
putem telefaksa za svako BM 
pojedinačno. 
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25. Objava prvih preliminarnih, nezvaničnih  i 
nekompletnih  rezultata izbora 

24.00 24:00 Središnje izborno povjerenstvo 
BiH PRESS

26. Unosa preostalih rezultata za sva biračka 
mjesta i kandidate i dostava Središnjem 
izbornom povjerenstvu BiH putem 
telefaksa 

24.00 11.00 Izborna povjerenstva koja nemaju 
pristup elektronskoj obradi ručno 
vrše obradu podataka i dostavu 
putem telefaksa za svako BM 
pojedinačno.

27. Podnošenje Zahtjeva za otvaranje vreće i 
pravilno objedinjavanje rezultata na BM 

22:00  
15.11.2020. godine 

19:00 
16.11.2020. godine 

Zahtjeve dostavljati na telefaks 
broj: 033/251-329 ili na e-mail : 
zzov@izbori.ba 
 

28. Prijem naredbe SIP BiH, otvaranje vreće i 
pravilno objedinjavanje rezultata na BM 

21:00  
15.11.2020. godine 

24:00 
16.11.2020. godine 

 

DOSTAVA MATERIJALA  
29. Preuzimanje  rezultata izbora sa biračkih 

mjesta (registratrori sa originalnim 
obrazacima)  

07.00 19.00  

 
Napomena: 
 

1. Za realizaciju ovog Plana izborna povjerenstva dužna su angažirati dodatno osoblje za: 
- prikupljanje podataka od strane biračkih odbora, 
- unos i obradu podataka/rezultata. 

2. U suradnji sa općinskim/ gradskim  tijelima osigurati matarijalno-tehničke preduvjete za realiziranje instrukcije. 
3. Izvjećivanje Središnjeg izbornog povjerenstva BiH  vršiti putem telefona na broj 033/251-324 ili putem telefaksa na broj: 033/251-329. 
4. Ukoliko bude potrebno ostvariti izravan on-line sastanak (ZOOM), zahtjev dostaviti putem e-maila kordinatora za rad sa OIP/GIP ili 

pozivom na brojeve kordinatora za rad sa OIP/GIP 
5. U razdoblju od 15:00-18:00 sati bit će omogućeno putem ZOOM aplikacijeizravna komunikacija sa SIP BiH. 


