
          На основу члана 2.13 и   3.11  Изборног закона БиХ ( „Службени гласник БиХ“, 

број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,  20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07,33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 18. став (1) Правилника о  

употреби и изради извода из Централног бирачко списка („Службени гласник  БиХ“, 

број 29/18), Општинска изборна комисија Рудо, на сједници одржаној  31. маја 2018. 

године, донијела је 

      

 

П  Л  А  Н 
излагања извода из привременог Централног бирачког списка  

 

I 

 

         Овим планом утврђује се начин обавјештавања  бирача о мјестима и роковима 

излагања  извода из привременог Централног бирачког списка за  бираче општине 

Рудо, роковима за исправку или допуну личних података као и начин обавјештавања 

расељених лица о  роковима и начину подношења захтјева за одређивање или промјену 

бирачке опције у Центру за бирачки списак општине Рудо. 

  

II 

 

         Сврха  излагања извода из привременог Централног бирачког списка на увид 

јавности је обезбјеђивање приступа држављанима БиХ са бирачким правом,  како би 

могли  провјерити своје податке у изводу из Централног бирачког списка и извршити  

исправку или допуну својих података код надлежних органа.   

 

III 

 

       Изводи из привременог Централног бирачког списка за редовне бираче биће 

изложен на увид јавности у периоду од  09. 06. 2016. године  закључно са 09. 07. 2016. 

године на мјестима утврђеним тачком IV овог плана. 

 

IV 

 

        Изводи из привременог Централног бирачког списка за редовне бираче општине 

Рудо биће изложени на слиједећим мјестима: 

1. Шалтер сала у згради општине Рудо, ул. Ђенерала Д. Михаиловића бр.41, 

2. Центар за бирачки списак, канцеларија бр.15 у згради општине Рудо, 

3. Мјесна заједница и Мјесна канцеларија Бијело Брдо, 
4. Мјесна заједница и Мјесна канцеларија Штрпца, 

5. Мјесна заједница Увац, 

6. Мјесна заједница Миоче, 

7. Мјесна заједница Мокронози, 

8. Мјесна заједница Рудо, 

9. Мјесна заједница Старо Рудо,  

10. Мјесна заједница Мрсово, 

11. Мјесна заједница Сетихово, 

12. Мјесна заједница Стргачина 

13. На званичној интернет страници општине Рудо  www.opstinarudo.com  
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V 

 

          Општинска изборна комисија ће путем средстава информисања (Телевизија Рудо, 

истицањем обавјештења на огласној табли општине Рудо и шалтер сали и путем 

званичне интернет странице општине Рудо ) информисати расељена лица да се  извод 

из Централног бирачког списка налази у Центру за бирачки списак општине Рудо, о 

начину, условима и роковима за подношење захтјева за одређивање или промјену 

бирачке опције као и о адреси, броју телефона и радном времену  Центра за бирачки 

списак општине Рудо.  

          Захтјев за одређивање или промјену бирачке опције за расељена лица  подноси  се 

на образцу ПБО-1 који се може добити у Центру за бирачки списак, а крајњи рок за 

подношење захтјева је 24.07. 2018. године за Локалне изборе 2018. године. 

 

VI 

 

       Центар за бирачки списак се налази у згради општине Рудо, шалтер сала-приземље 

и ради сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова, контакт телефон: 058/700-081. 

 

VII 

 

         Општинска изборна комисија ће овај План објавити на локалној ТВ Рудо, на 

огласној табли општине Рудо и на званичној интернет страници општине Рудо. 

          

 

 

Број:   01-03-_____/18                                                                              

Датум: 31.05.2018. године         

 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                 ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

                                                                                           Зоран Ђуровић 

 

                         


