Пријава за овјеру политичке странке
Општи избори 2022

ОП-1-ПС-Čлан 4.1 ИЗ БиХ

УПУТСТВO
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 овлашћеног лица мора
одговарати потпису с идентификационог документа.
4. Обавезно је кориштење оригиналних образаца Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине.
5. У образац Изјаве прописане чланом 1.6 и 1.13 Изборног закона Босне и
Херцеговине обавезно се уносе број и датум рјешења којим је дато овлашћење
предсједнику да заступа политичку странку. Изјаву потписује лично
предсједник политичке странке.
6. У образац Лица овлашћена за заступање политичке странке код Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине обавезно унијети потпуне податке за
сва лица која политичка странка наведе. Сва лица овлашћена за заступање
политичке странке морају се лично потписати у рубрике предвиђене у
обрасцу.
7. Политичка странка поред потписа подршке из члана 4.4 Изборног закона
Босне и Херцеговине дужна је уз образац пријаве приложити и сљедећу
документацију:
a) Рјешење о упису у регистар код надлежног органа, уколико рјешење
није старије од 60 дана; Уколико је рјешење старије од 60 дана
доставити извод из судског регистра који није старији од 60 дана, а
који треба да садржи сљедеће податке (члан 4.3 Изборног закона Босне
и Херцеговине):
1. Пуни и скраћени назив политичке странке,
2. Податке о овлаштеном лицу,
3. Адресу сједишта и
4. Податак о датуму правоснажности рјешења;
b) Изјаву прописану чланом 1.6 и 1.13 Изборног закона БиХ;
c) Доказ о уплаћеном новчаном износу таксе за овјеру (члан 4.16
Изборног закона Босне и Херцеговине);
d) Финансијски извјештај који обухвата период од три (3) мјесеца прије
дана подношења пријаве (члан 15.1 Изборног закона Босне и
Херцеговине).
e) Овјерену изјаву да нема неизмирених обавеза по основу правоснажних
и извршних одлука о изреченим новчаним казнама које је изрекла
Централна изборна комисија БиХ, осим у случају да се плаћање казне
врши у ратама, у складу са Одлуком Централне изборне комисије БиХ
f) Број рачуна за финансирање изборне кампање.
Уколико се утврди да су пoдаци 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 обавијестиће политичку
странку да утврђену неправилност исправи у року од два (2) дана од пријема
обавјештења.

На основу члана 4.1 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
политичке странке од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за
учешће на изборима, политичка странка подноси:

ПРИЈАВУ
за овјеру политичке странке за учествовање на Општим изборима 2022. године
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОЛИТИЧКОЈ СТРАНЦИ:
Навести регистровани назив из рјешења о упису у регистар политичких организација код надлежног
органа:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Навести назив политичке странке који ће се користити на гласачком листићу (максимално 60
карактера)1, а који мора садржавати регистрирани назив из рјешења о упису у регистар политичких
организација:

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

БОСАНСКИ

ХРВАТСКИ

СРПСКИ

ЛАТИНИЦА

ЋИРИЛИЦA

Намјенски рачун за финансирање
кампање:
Подаци о адреси сједишта политичке странке
Улица:

______________________________________________________________________

Мјесто: ______________________________________________________________________
Контакти:

телефон: _______________________ факс: ___________________________
e- маил: __________________________________________________________

Прилози:
а) Потписи подршке у складу с чланом 4.4 Изборног закона БиХ;
б) Рјешење о упису у регистар код надлежног органа; уколико је рјешење старије од 60 дана доставити и извод из судског
регистра који није старији од 60 дана, у складу с чланом 4.3 Изборног закона БиХ;
ц) Изјава прописана чланом 1.6 и 1.13 Изборног закона БиХ;
д) Доказ о уплаћеном новчаном износу таксе за овјеру у складу с чланом 4.16 Изборног закона БиХ;
е) Финансијски извјештај који обухвата период од три (3) мјесеца прије подношења пријаве, у складу с чланом 15.1 Изборног
закона БиХ;
ф) Oвјерена изјава да нема неизмирених обавеза по основу правоснажних и извршних одлука о изреченим новчаним казнама
које је изрекла Централна изборна комисија БиХ, осим у случају да се плаћање казне врши у ратама, у складу са Одлуком
Централне изборне комисије БиХ и
г) Број рачуна за финансирање изборне кампање.

______________
( Мјесто, датум)
1

М.П.

______________________________
( Предсједник политичке странке)

Напомена: У једно поље дозвољено је уписати само један карактер.
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На основу члана 1.6 и 1.13 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 политичке странке за њено заступање датог
рјешењем о упису у регистар код надлежног органа број ________________ од
_____________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем

ИЗЈАВУ
Политичка странка

_____________________________________________________________________
(Пуни назив политичке странке)

ће се у својим активностима придржавати Општег оквирног споразума за мир у
Босни и Херцеговини, те да се на функцији или на положају у политичкој странци
не налазе лица обухваћена чланом 1.6 Изборног закона Босне и Херцеговине.

_______________________________
Датум

_______________________________
Мјесто

М.П.
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______________________________
Потпис предсједника политичке
странке

ЛИСТА ОРГАНА ЗА КОЈЕ ПОЛИТИЧКА СТРАНКА ПОДНОСИ ПРИЈАВУ:

1. НИВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Мандат

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 Републике Српске)

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

Укупан број достављених потписа подршке
Укупан број листова с потписима подршке

M.П.
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______________________________
(Потпис предсједника политичке странке)

Лица овлашћена по статуту да заступају политичку странку код
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
Предсједник
Име и презиме: ____________________________________ ЈМБ: ____________________________
Адреса: ____________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ Факс: _________________E-маил:_________________________
Потпис:__________________________

Потпредсједник
Име и презиме: ____________________________________ЈМБ: ____________________________
Адреса: ____________________________________________________________________________
Телефон:___________________ Факс: _________________E-маил:_________________________
Потпис:__________________________

Лице овлашћено за финансијско извјештавање
Име и презиме: ____________________________________ ЈМБ: ____________________________
Адреса: ____________________________________________________________________________
Телефон:___________________ Факс: _________________E-маил:_________________________
Потпис:__________________________

Остала лица овлашћена за заступање политичке странке код Централне изборне
комисије БиХ
Ostala lica ovlaštena za zastupanje političke stranke kod Centralne izborne komisije BiH
Име и презиме:____________________________________ ЈМБ:____________________________
Адреса: ____________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ Факс:__________________ E-маил:_________________________
Потпис:__________________________
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