На основу члана 4.19 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 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), политичка странка/коалиција/листа независних
кандидата подноси:

КАНДИДАТСКУ ЛИСТУ

Политичка странка/коалиција/листа независних кандидата __________________________________________Шифра
Назив органа власти за који се подноси кандидатска листа __________________________________________ Шифра
Изборна јединица _____________________________________________________________________________Шифра
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Упутство:
1. Ријечи и појмови у овом Обрасцу који имају родно значење односе се једнако на мушки и женски род, без обзира у којем
су роду наведени.
2. Обавезно је кориштење оригиналних образаца Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.
3. Попуњавање свих образаца врши се искључиво штампаним словима латиничног или ћириличног писма.
4. Овјерена политичка странка или коалиција подносе посебну кандидатску листу за сваку изборну јединицу.
5. Име и презиме кандидата мора одговарати подацима из Централног бирачког списка са даном расписивања избора.
6. У рубрику „Изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих” потребно је уписати једно од
изјашњења:
a) БОШЊАК
b) ХРВАТ
c) СРБИН
d) ОСТАЛИ
7. Број кандидата на кандидатској листи може бити већи за 5 кандидата од броја мандата који се додјељују.
8. Потпис предсједника или потпис овлаштеног лица мора одговарати потпису с идентификационог документа.
9. Уз приједлог листе доставља се и изјашњење сваког од кандидата на листи о прихватању кандидатуре и изјава да нема
сметњи из члана 1.8 став (1) и 1.10 став (1) тачка 5. Изборног закона БиХ.
10. Кандидат мора бити уписан у Централни бирачки списак у општини у којој се кандидира, или у општини унутар граница
изборне јединице ако се кандидира за виши ниво власти, најкасније до дана расписивања избора.
11. Кандидат се може кандидирати само за функцију у једној изборној јединици, на било којем нивоу власти, и појавити се на само
једној листи политичке странке, коалиције или листи независних кандидата.
12. Уписивање личних података за сваког кандидата је обавезно и у складу са Изборним законом БиХ.
13. Кандидат је сагласан да Централна изборна комисија БиХ може обрађивати податке наведене у обрасцу у складу са
Законом о заштити личних података (Службени гласник БиХ“, број 49/06, 76/11 и 89/11).
14. Предлагач кандидатске листе дужан водити рачуна о равноправној заступљености кандидата мушког и женског спола,
која постоји у случају када је један од сполова заступљен с најмање 40% од укупног броја кандидата на листи.
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КАНДИДАТСКА ЛИСТА за ___________________________
(навести назив органа)
Редни
број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ
(ЈМБ)

АДРЕСА
ПРЕБИВАЛИШТА

ИЗЈАШЊЕЊЕ О
ПРИПАДНОСТИ
КОНСТИТУТИВНОМ
НАРОДУ ИЛИ ГРУПИ
ОСТАЛИХ

СТРУЧНА
СПРЕМА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

________________________________________
(Потпис предсједника политичке странке/овлаштеног лица
коалиције/лица овлаштеног за заступање листе независних кандидата)
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СПОЛ

КАНДИДАТСКА ЛИСТА за ___________________________
(навести назив органа)
Редни
број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ
(ЈМБ)

АДРЕСА
ПРЕБИВАЛИШТА

ИЗЈАШЊЕЊЕ О
ПРИПАДНОСТИ
КОНСТИТУТИВНОМ
НАРОДУ ИЛИ ГРУПИ
ОСТАЛИХ

СТРУЧНА
СПРЕМА

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Закључно с редним бројем __________.
_________________
(Датум)
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__________________________________________
(Потпис предсједника политичке странке/овлаштеног лица
коалиције/лица овлаштеног за заступање листе независних кандидата)

СПОЛ

На основу члана 1.6, 1.7, 1.7а, 1.8 и 1.10 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, бр. 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 173. Закона о управном поступку
(„Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу:
ИЗЈАВУ
Ја, _____________________________________________
(Име, име оца и презиме)

_____________________________
(ЈМБ)

прихватам кандидатуру на Општим изборима 2018. године и изјашњавам се као:
Бошњак

Хрват

Србин

Остали

по приједлогу
_____________________________________________________________________________
(навести назив политичког субјекта)
те изјављујем да нисам:
судија редовног или уставног суда, тужилац, замјеник тужиоца, правобранилац, замјеник
правобраниоца, омбудсмен или замјеник омбудсмена, члан суда/дома/вијећа за људска права,
нотар, полицијски службеник, државни службеник, генерални ревизор и замјеник генералног
ревизора у институцијама у Босни и Херцеговини и гувернер и вицегувернер Централне банке
БиХ, припадник Оружаних снага БиХ, припадник Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
дипломатски или конзуларни представник БиХ у иноземству који има дипломатски статус у
складу с Бечком конвенцијом о дипломатским односима (из 1961.).
Напомена: наведена лица могу се кандидовати за јавну изборну дужност само ако претходно
поднесу оставку на тај положај или поступе у складу са законима који регулишу њихов статус.
Уколико кандидат обавља неку од горе наведених дужности обавезан је Централној изборној
комисији Босне и Херцеговине доставити доказ на основу којег ће се моћи утврдити да је
поднио оставку на тај положај, односно поступио у складу са законима који регулишу његов
статус.
Изјављујем да немам сметњи за кандидовање из члана 1.6, 1.7, 1.7а и 1.10 став (1) тачка 5.
Изборног закона Босне и Херцеговине.
Изјаву својеручно потписују лица која су кандидована на Општим изборима 2018. године и
овјеравају је код надлежног органа у складу са законом или код надлежне општинске/градске
изборне комисије.
Изјаву дао:
___________________
(Мјесто, датум)
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____________________________
(Потпис)

