Кандидатска листа
Предсједништво Босне и Херцеговине
Општи избори 2022

ОКЛ-3-ПБиХ – Члан 4.19 ИЗ БиХ

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. Попуњавање свих образаца врши се искључиво штампаним словима
латиничног или ћириличног писма.
3. Потпис предсједника, кандидата или потпис овлаштеног лица мора
одговарати потпису с идентификационог документа.
4. Обавезно је кориштење оригиналних образаца Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине.
5. Име и презиме кандидата мора одговарати подацима из Централног
бирачког списка са даном расписивања избора.
6. Кандидат мора бити уписан у Централни бирачки списак у општини у
којој се кандидује, или у општини унутар граница изборне јединице ако
се кандидује за виши ниво власти, најкасније до дана расписивања
избора.
7. Кандидат се може кандидовати 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.
8. Уписивање личних података за сваког кандидата је обавезно и у складу
са Изборним законом БиХ.
9. 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).

ОКЛ-3-ПБиХ – Члан 4.19 ИЗ БиХ

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, 31/16 и 41/20), политичка странка/коалиција/независни кандидат

КАНДИДАТСКУ ЛИСТУ
за избор члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда бошњачког народа
Политичка странка/независни кандидат/коалиција
________________________________________________________Шифра
Лични подаци кандидата:
1. Име:

2. Презиме:
3. Јединствени матични број (ЈМБ):
4. Адреса пребивалиша: __________________________________________________
5. Стручна спрема:
6. Пол:

●НК

● КВ

Мушки

●ВКВ

●ССС

●ВШС

●ВСС

Женски

Број телефона:__________________________________________________

_____________
(Датум)

______________________
(Потпис кандидата)

______________________________________________
(Потпис предсједника политичке странке/овлаштеног лица
коалиције/независног кандидата)

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, 7/14,31/16 и 41/20), политичка странка/коалиција/независни кандидат

КАНДИДАТСКУ ЛИСТУ
за избор члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда хрватског народа
Политичка странка/независни кандидат/коалиција
________________________________________________________Шифра
Лични подаци кандидата:
1. Име:
2. Презиме:
3. Јединствени матични број (ЈМБ):
4. Адреса пребивалиша: __________________________________________________
5. Стручна спрема:
6. Пол:

●НК

● КВ

Мушки

●ВКВ

●ССС

●ВШС

●ВСС

Женски

Број телефона:________________________________________________________

_______________
Дд

(Датум)

_____________________
(Потпис кандидата)

_________________________________________________
(Потпис предсједника политичке странке/овлаштеног лица
коалиције/независног кандидата)

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, 31/16 и 41/20) политичка странка/коалиција/независни кандидат
подноси

КАНДИДАТСКУ ЛИСТУ
за избор члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда српског народа
Политичка странка/независни кандидат/коалиција
________________________________________________________Шифра
Лични подаци кандидата:
1. Име:
2. Презиме:
3. Јединствени матични број (ЈМБ):
4. Адреса пребивалиша: __________________________________________________
5. Стручна спрема:
6. Пол:

●НК

● КВ

Мушки

●ВКВ

●ССС

●ВШС

●ВСС

Женски

Број телефона:_________________________________________________________

_______________
Дд

(Датум)

_____________________
(Потпис кандидата)

_________________________________________________
(Потпис предсједника политичке странке/овлаштеног лица
коалиције/независног кандидата)

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, 31/16 и 41/20) 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 2022. године по приједлогу
________________________________________________________________________
(навести назив политичког субјекта)
и изјашњавам се као:
Бошњак
Хрват
Србин
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-сигурносне 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 функцију 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 функција 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 2022. године и
овјеравају је код надлежног органа у складу са законом или код надлежне општинске/градске
изборне комисије.
Изјаву дао:
____________________
_____________________________
(Мјесто, датум)
(Потпис)
__________________________
(Контакт телефон)

