Општи избори 2018. године - основне информације

Централна изборна комисија БиХ је 08.маја 2018. године донијела одлуку о
одржавању Општих избора у БиХ. Избори ће се одржати у недјељу,
07.10.2018. године.
Избори се проводе за сљедеће нивое власти:







Предсједништво Босне и Херцеговине,
Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине,
Предсједника и потпредсједнике Републике Српске,
Народну скупштину Републике Српске и
Скупштине кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

На изборима се бира:
Укупно се на изборима бира 518 носиоца мандата и то:
 Предсједниство БиХ: 3
 Парламент БиХ: Укупно 42, из ФБиХ28 (21 директно и 7
компензацијски мандати), из РС 14 (9 директно и 5 компензацијски
мандати)
 Парламент ФБиХ: 98 (73 директно и 25 компензацијски мандати)
 Предсједник и подпредсјдници РС: 3
 Народна скупстина РС: 83 заступника (63 директно и 20
компензацијски мандати)
 Кантон 1 (Унско-сански Кантон): 30
 Кантон 2 (Посавски Кантон): 21
 Кантон 3 (Тузлански Кантон): 35
 Кантон 4 (Зеничко-Добојски Кантон): 35
 Кантон 5 (Босанско-подрињски Кантон-Горажде): 25
 Кантон 6 (Средњебосански Кантон): 30
 Кантон 7 (Херцеговчко-неретвански Кантон): 30
 Кантон 8 (Западнохерцеговачки Кантон): 23
 Кантон 9 (Кантон Сарајево): 35

 Кантон 10: 25
ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ
На гласачким листићима наћи ће се укупно 128 политичка субјекта, од тога
58 политичких странака, 36 коалиција и 34 независна кандидата.
У односу на задње Опште изборе одржане 2014. године број је већи за 30
политичких субјеката, јер смо на изборима 2014. године имали 98
политичких субјеката од чега 50 политичких странака, 24 коалиције и 24
неовисна кандидата.

КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ И КАНДИДАТИ
Овјерене су 804 редовне кандидастке листе са 7.497 кандидата и 73
кандидатске листе за додјелу компензацијских мандата са укупно 842
кандидата.
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БИРАЧИ

Централна изборна комисија БиХ је 30.08.2018. године донијела Одлуку о
закључивању и потврђивању извода из Централног бирачког списка за
Опште изборе 2018. године и објављивању броја бирача за сваку изборну
јединицу са стањем на дан 23.08.2018. године у 24:00 сати.
Према наведеној одлуци 3.352.933 бирача су уписана у изводе из Централног
бирачког списка за Опште изборе 2018. године и то:
- број редовних бирача је 3.254.767;
- број бирача са статусом расељене особе који гласају у одсуству је 8.306;
- број бирача са статусом расељене особе који гласају лично је 12.046;
- број бирача који гласају путем поште је 76.729
- број бирача који гласају у дипломатско-конзуларним представништвима
БиХ је 1085

БИРАЧКА МЈЕСТА И МОБИЛНИ ТИМОВИ
Укупно у БиХ је формирано 5794 бирачких мјеста (нека бирачка мјеста су
придружена) и 314 мобилних тимова.
Тип бирачког
мјеста
Редовно

Број бирачких мјеста
5.380

Одсуство

128

Лично

141

Непотврђени

145

10 бирачких мјеста је формирано и иностранству. По једно бирачко мјесто
07.10.2018. године ће бити отворено у у амбасадама БиХ у Камбери, Бечу,
Берлину, Ослу и Београду, затим у генералним конзулатима БиХ у Чикагу,
Минхену, Штутгарту и Франкфурту те у Почасном конзулату у Грацу.

Изборни посматрачи
Од 143 општинске/градске изборне комисије очекујемо информацију са
терена, процјена је око 50 000 посматрача политичких субјеката да су они
акредитовали.
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Напомена: међународни изборни посматрачи се могу акредитирати све
до дана избора
ТЕХНИЧКИ АСПЕКТ ИЗБОРНОГ ПРОЦЕСА БИТАН ЗА БИРАЧЕ
Прије дана избора препоручујемо да бирачи провјере локацију свог бирачког
мјеста.
То могу учинити ако посјете wеб страницу ЦИК БиХ www.izbori.ba и отворе
линк „Да ли сте регистровани“, затим да у празна поља упишу тражене
податке (име, презиме и ЈМБ)
Дуги начин провјере је путем слања СМС поруке на број 091 12 12 12, порука
треба да садржи само ЈМБ, слање поруке кошта 0,10КМ+ПДВ.

И наравно трећи начин провјере је да бирач посјети опћински Центар за
бирачки списак и да провјери локацију свог бирачког мјеста.
Бирачко мјесто је на дан избора отворено од 07:00 до 19:00 часова.
Уз показивање једног од важећих бх идентификационих докумената (лична
карта, возачка дозвола или пасош)на бирачком мјесту бирач добија
комбинацију гласачких листића која му припада по закону.
Тајност гласања је осигурана на бирачком мјесту.
ИЗБОРНА ШУТЊА
Изборна шутња почиње 24 часа прије отварања бирачких мјеста и траје до
њиховог затварања односно почиње 06.10.2018. године у 7 часова ујутро и
траје до 19 часова 07.10.2018. године. У том периоду политичким субјектима
забрањено је учествовање у јавним политичким активностима, а забрањено је
и медијско извјештавање о било каквој активности која се односи на
политичку и изборну кампању.

