
BOSNA I HERCEGOVINA 

REPUBLIKA SRPSKA 

Opština Novo Goražde 

Opštinska izborna komisija Novo Goražde 

Broj: 1/20 

Datum: 07.07.2020. godine 

 

Na osnovu člana 2.13, 3.7 stav (3) i 3.11 Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 

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 i 31/16) i člana 16; 17; i 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda 

iz Centralnog biračkog spiska ( „Sl.glasnik BiH“, 29/18), Opštinska izborna komisija Novo 

Goražde, na  korespodentnoj sjednici održanoj 07.07.2020. godine, donijela je:  

 

 

 

PLAN 

Izlaganja privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače za opštinu 

Novo Goražde i načinu obavještavanja raseljenih lica o mogućnostima i rokovima za 

promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak Opštine Novo Goražde 

 

 

I 

 

Ovim planom utvrđuje se način obavještavanja birača o mjestima i rokovima izlaganja 

privremenog izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače Opštine Novo Goražde, rokovima za 

ispravku ili dopunu ličnih podataka, kao i način obavještavanja raseljenih lica o rokovima i 

načinu podnošenja zahtjeva za određivanje ili promjenu biračke opcije u Centru za birački spisak 

opštine Novo Goražde. 

 

 

II 

 

Svrha izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska na uvid javnosti je obezbjeđivanje pristupa 

državljanima BiH sa biračkim pravom, kako bi mogli provjeriti svoje podatke u izvodu iz 

Centralnog biračkog spiska i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa.  

 

 

 

III 

 

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače biće izložen na uvid 

javnosti u periodu od 20.07.2020. godine do 30.08.2020. godine, na mjestima utvrđenim 

tačkom IV ovog Plana. 

 

 

 



IV 

 

Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za redovne birače opštine Novo Goražde biće 

izložen na sledećim mjestima: 

 

1. Šalter sala u zgradi Opštine Novo Goražde, Ulica Božidara Goraždanina 64 

2. Centar za birački spisak, Opština Novo Goražde 

3. Mjesna zajednica Potkozara 

4. Mjesna zajednica Kopači 

5. Mjesna zajednica Ustiprača 

6. Mjesna zajednica Trebeško brdo 

7. Na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Novo Goražde www.novogorazde.rs.ba 

 

 

V 

 

Zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije za raseljena lica, podnosi se na obrascu PBO-

1 koji je moguće preuzeti u Centru za birački spisak. Rok za raseljena lica sa područja 

Opštine Novo Goražde da optiraju za određivanje ili promjenu biračke opcije je do 

01.09.2020. godine, u Centru za birački spisak Opštine Novo Goražde. Raseljena lica će 

putem oglasne table Opštine Novo Goražde, panoa, zvanične internet prezentacije i obavještenja 

u šalter sali Opštine biti informisana o načinu, uslovima, i rokovima za podnošenje zahtjeva za 

određivanje ili promjenu biračke opcije. 

 

 

VI 

 

Centar za birački spisak se nalazi u zgradi Opštine Novo Goražde, u šalter sali, Ul. Božidara 

Goraždanina 64, i radi svakim radnim danom od 07:00 do 15:00. Obratiti se administratoru za 

CBS Milanki Simić, u vezi dodatnih informacija. 

 

 

VII 

 

Ovaj Plan će se objaviti na oglasnoj tabli Opštine Novo Goražde, panou ispred Opštine, i na 

zvaničnoj internet stranici Opštine www.novogorazde.rs.ba  

 

 

 

 

                                                                                       
                                                                          PREDSJEDNIK OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE 

 

           

                                                                                                     Ivan Stanković 

 

 

http://www.novogorazde.rs.ba/
http://www.novogorazde.rs.ba/

