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 На основу члана 31. Правилника о вођењу  централног бирачког 
списка, број:05-1-2-02-2143/10. од 29.04.2010.године, Општинска изборна 
комисија Козарска Дубица на сједници одржаној дана 21.05.2012.године у 
саставу: Граховац Предраг, предсједник  и чланови Гајић Силва, Сеферовић  
Месудија и Злојутро Милош, донијела је  
 
 

ПЛАН ИЗЛАГАЊА  
ПРИВРЕМЕНОГ ИЗВОДА ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА 

 
 
 УВОД 
 
 
 На основу Правилника о вођењу Централног бирачког списка 
Општинска изборна комисија Козарска Дубица надлежна је да донесе План 
излгања привременог извода из Централног бирачког списка за редовне 
бираче који је сачињен на основу података из  евиденције Дирекције за 
имплементацију пројекта ЦИПС. 
 Овај план обухвата начин обавјештавања јавности о трајењу излагања 
овог извода и мјестима на којима ће  изводи из Централног  бирачког списка 
бити изложене, односно доступни, као и начин обавјештавања расељених лица 
о начину одређивања бирачке опције у Центру за бирачки списак. 
 
 Општинска изборна комисија Козарска Дубица обезбједиће на основу 
овог Плана свим лицима и политичким субјектима приступ како би могли да 
провјере податке у привременом  изводу из  Централног бирачког списка, те 
изврше њихову исправку код надлежног органа. 
 Привремени извод Централног бирачког списка излаже се на увид 
јавности од 09.06.2012.године до 08.07.2012.године. 
 
 ПЛАН АКТИВНОСТИ И НОСИОЦИ 
 
 Основни носиоци свих активности у вези излагања привременог извода 
из Централног бирачког списка на подручју општине Козарска Дубица биће 
Општинска изборна комисија  и Центар за бирачки списак општине Козарска 
Дубица. 



 
 Излагање приврменог извода  Централног бирачког списка, по његовом 
достављању од Централне изборне комисије БиХ, извршиће се у периоду од 
09.-06.2012.гопдине до 08.07.2012.године, истицањем истог у објектима у 
којима су била смјештена бирачка мјеста на последњим изборима како би се 
бирачима омогућио несметан увид. 
 Евентуално у договору са органима мјесних заједница са појединих 
подручја, излагање привременог  извода из Централног бирачког списка може 
се извршити и у другим објектима ако се заједнички оцијени да ће грађанима  
бити омогућен лакши начин увида у привремени извод из Централног 
бирачког списка. 
 
 Увид у привремени извод из Централног бирачког списка грађанима 
општине Козарска Дубица биће омогућен и путем WEB странице општине 
Козарска Дубица. 
 
 Гласање на  Општим изборима 2010.године извршено је на 36 редовних 
бирачких мјеста и  једном бирачком мјесту за гласање у одсутности. 
 
 О Плану излагања привременог извода из Централног бирачког  списка 
јавност општине биће обавјештена и путем локалне РТВ Козарска Дубица. 
 
 Бирачи општине Козарска Дубица, као и расељена лица  и политички 
субјекти са својим захтјевима, примједбама и жалбама у вези података из 
привременог извода из Централног бирачког списка моћи ће се одбратити 
Општинској изборној комисији и Центру за бирачки списак општине  
Козарска Дубица сваким радним даном, у току радног времена, од 07,00 до 
15,00 часова, у канцеларији број.7., у згради Општине Козарска Дубица. 
 
 Након тога ће се провести поступак провјере и евентуалне исправке у 
привременом изводу из Централног бирачког списка од стране надлежних 
општинских и других  органа  одговорних за припрему и провођење избора. 
 
 Важно је напоменути да је крајњи рок за закључење и потврђивање 
Централног бирачког списка  23.08.2012.године. 
 
ДОСТАВИТИ: 
1. Централној изборној комисији БиХ, 
2. Огласна табла Општине,       ПРЕДСЈЕДНИК ОИК 
3. Мјесним  заједницама, 
4.Интернет страница и           Предраг Граховац  
5. РТВ Козарска Дубица      


