Пријава за овјеру коалиције
Општи избори 2022

ОП-3-К-Члан 4.12 ИЗБиХ

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 политичке странке и потпис овлашћеног лица
мора одговарати потпису с идентификационог документа.
4. Обавезно је кориштење оригиналних образаца Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине.
5. Образац изјаве, прописане чланом 1.13 Изборног закона Босне и
Херцеговине, обавезно потписује овлашћено лице за заступање
коалиције.
6. У образац Лица овлашћена за заступање коалиције код Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине обавезно унијети потпуне
податке за сва лица која коалиција наведе. Сва лица овлашћена за
заступање коалиције морају се лично потписати у рубрике
предвиђене у обрасцу.
7. Коалиција је дужна уз образац пријаве приложити и сљедећу
документацију:
- Акт о одређивању овлашћеног представника коалиције
потписан од свих предсједника политичких странака чланица
коалиције и податке о сједишту коалиције (члан 4.12
Изборног закона Босне и Херцеговине).
Уколико се утврди да су подаци из пријаве нетачни или непотпуни или да
пријава садржи неки други недостатак или неправилности у смислу
Изборног закона БиХ или акта Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине,
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
обавијестит ће коалицију да утврђену неправилност исправи у року од два
(2) дана од пријема обавјештења.

На основу члана 4.12 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), а у вези
с овјером коалиције од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине за учествовање на изборима, политичке странке подносе
ПРИЈАВУ
за овјеру коалиције за учествовање на Општим изборима 2022. године
ОПШТИ ПОДАЦИ О КОАЛИЦИЈИ
Навести назив коалиције који ће се користити на гласачком листићу (максимално 60
карактера)1:

Навести језик и писмо које ће се користити на гласачком листићу:

БОСАНСКИ

ХРВАТСКИ

СРПСКИ

ЛАТИНИЦА

ЋИРИЛИЦА

1.Подаци о лицу овлашћеном за заступање коалиције у складу с чланом 4.12 Изборног закона
БиХ
Име и презиме:
_____________________________________ ЈМБ: _____________________
Адреса:

___________________________________ _________________
(потпис)

1.Подаци о лицу овлашћеном за финансијска питања
Име и презиме:
______________________________________ЈМБ __________________
Адреса: ________________________________________
_______________
(потпис)
Подаци о адреси сједишта коалиције
Улица: _______________________________________________________________________
Мјесто: _______________________________________________________________________
Контакти:

телефон: ______________________ факс: ______________________________
е-маил: ___________________________________________________________

Прилози:
1.Акт о одређивању овлашћеног представника коалиције и подаци о сједишту коалиције (члан
4.12 Изборног закона Босне и Херцеговине).

_________________
(Мјесто, датум)

______________________________
(Потпис овлашћеног представника)

Напомена: У једно поље дозвољено је уписати само један карактер.
ОП-3-К-Члан 4.12 ИЗБиХ
1

На основу члана 1.13 и члана 4.12 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), члана 173. Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр
29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16) и овлашћења коалиције за њено
заступање, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем

ИЗЈАВУ
Коалиција
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
( Пуни назив коалиције – максимално 60 карактера )

ће се у својим активностима придржавати Општег оквирног споразума за мир у
Босни и Херцеговини.

____________________________
Датум

____________________________
Мјесто

____________________________
Потпис овлаштеног представника

ОП-3-К-Члан 1.13 и 4.12 ИЗ БиХ

Образац за сагласност за чланство у коалицији

1._________________________________________________________________________________
(пуни назив политичке странке под којим је овјерено учествовање на изборима)
прихвата подношење пријаве за овјеру под једним називом коалиције за учествовање на
изборима у Босни и Херцеговини. Уједно потврђујем да сам упознат с одредбама члана 4.13
Изборног закона Босне и Херцеговине да се политичка странка не може повући из коалиције
прије потврђивања коначних резултата избора од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, те да ће се свака кандидатска листа коју политичка странка поднесе независно од
коалиције сматрати неважећом.
__________________________________
Потпис предсједника политичке странке

М.П.

_________________
Датум

2._________________________________________________________________________________
(пуни назив политичке странке под којим је овјерено учествовање на изборима)
прихвата подношење пријаве за овјеру под једним називом коалиције за учествовање на
изборима у Босни и Херцеговини. Уједно потврђујем да сам упознат с одредбама члана 4.13
Изборног закона Босне и Херцеговине да се политичка странка не може повући из коалиције
прије потврђивања коначних резултата избора од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, те да ће се свака кандидатска листа коју политичка странка поднесе независно од
коалиције сматрати неважећом.
__________________________________
Потпис предсједника политичке странке

М.П.

_________________
Датум

3._________________________________________________________________________________
(пуни назив политичке странке под којим је овјерено учествовање на изборима)
прихвата подношење пријаве за овјеру под једним називом коалиције за учествовање на
изборима у Босни и Херцеговини. Уједно потврђујем да сам упознат с одредбама члана 4.13
Изборног закона Босне и Херцеговине да се политичка странка не може повући из коалиције
прије потврђивања коначних резултата избора од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, те да ће се свака кандидатска листа коју политичка странка поднесе независно од
коалиције сматрати неважећом.
__________________________________
Потпис предсједника политичке странке

ОП-3-К- Члан 4.13 ИЗ БиХ

М.П.

_________________
Датум

Образац за сагласност за чланство у коалицији

4._________________________________________________________________________________
(пуни назив политичке странке под којим је овјерено учествовање на изборима)
прихвата подношење пријаве за овјеру под једним називом коалиције за учествовање на
изборима у Босни и Херцеговини. Уједно потврђујем да сам упознат с одредбама члана 4.13
Изборног закона Босне и Херцеговине да се политичка странка не може повући из коалиције
прије потврђивања коначних резултата избора од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, те да ће се свака кандидатска листа коју политичка странка поднесе независно од
коалиције сматрати неважећом.
__________________________________
Потпис предсједника политичке странке

М.П.

_________________
Датум

5._________________________________________________________________________________
(пуни назив политичке странке под којим је овјерено учествовање на изборима)
прихвата подношење пријаве за овјеру под једним називом коалиције за учествовање на
изборима у Босни и Херцеговини. Уједно потврђујем да сам упознат с одредбама члана 4.13
Изборног закона Босне и Херцеговине да се политичка странка не може повући из коалиције
прије потврђивања коначних резултата избора од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, те да ће се свака кандидатска листа коју политичка странка поднесе независно од
коалиције сматрати неважећом.
__________________________________
Потпис предсједника политичке странке

М.П.

_________________
Датум

6._________________________________________________________________________________
(пуни назив политичке странке под којим је овјерено учествовање на изборима)
прихвата подношење пријаве за овјеру под једним називом коалиције за учествовање на
изборима у Босни и Херцеговини. Уједно потврђујем да сам упознат с одредбама члана 4.13
Изборног закона Босне и Херцеговине да се политичка странка не може повући из коалиције
прије потврђивања коначних резултата избора од стране Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине, те да ће се свака кандидатска листа коју политичка странка поднесе независно од
коалиције сматрати неважећом.
__________________________________
Потпис предсједника политичке странке

М.П.

_________________
Датум

Закључно с редним бројем _____ (словима_________ ).
У___________, дана___________ године.

ОП-3-К- Члан 4.13 ИЗ БиХ

______________________
Овлашћени представник коалиције

ЛИСТА ОРГАНА ЗА КОЈЕ КОАЛИЦИЈА ПОДНОСИ ПРИЈАВУ:
1.НИВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1.1 Предсједништво Босне и Херцеговине
1.2 Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

2.ЕНТИТЕТСКИ НИВО
2.1 Представнички дом Парламента Федерације БиХ
2.2 Народна скупштина Републике Српске
2.3 Предсједник (потпредсједник РС)

3.КАНТОНАЛНИ НИВО
3.1 Скупштина Кантона 1
3.2 Скупштина Кантона 2
3.3 Скупштина Кантона 3
3.4 Скупштина Кантона 4
3.5 Скупштина Кантона 5
3.6 Скупштина Кантона 6
3.7 Скупштина Кантона 7
3.8 Скупштина Кантона 8
3.9 Скупштина Кантона 9
3.10 Скупштина Кантона 10

М.П.

ОП-3-К- Члан 4.17 ИЗ БиХ

_________________________________
(Потпис овлашћеног представника коалиције)

