
На основу члана 2.2, 2.3 и 2.19 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), члана 10. и 18. Правилника о 

утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора 

("Службени гласник БиХ", бр. 29/18, 62/18 i 25/20), 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 предложени члан бирачког одбора, 

односно мобилног тима, даје 

 

ИЗЈАВУ  

ОСНОВНА ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 

_______________________________________________________________ 

Назив политичког субјекта који доставља приједлог 

_______________________________________________________________ 

Име и презиме предложеног члана 

бирачког одбора/мобилног тима 

 

Стручна спрема предложеног члана 

бирачког одбора/мобилног тима 

 

Занимање предложеног члана 

бирачког одбора/мобилног тима 

 

ЈМБ и број личне карте 

предложеног члана бирачког 

одбора/мобилног тима 

 

Тачна адреса становања 

предложеног члана бирачког 

одбора/мобилног тима 

 

Број телефона предложеног члана 

бирачког одбора/мобилног тима 

 

 
Ја,________________________________, изјављујем, као лице које је предложено за члана                
(Име и презиме предложеног члана бирачког одбора/мобилног тима) бирачког одбора, односно мобилног тима, да немам 

сметњи из члана 2.3 став (1) Изборног закона БиХ, да су сви подаци који су наведени у овом 

обрасцу тачни, да сам сагласан да на приједлог наведеног политичког субјекта будем 

предложен за члана бирачког одбора, односно мобилног тима, на изборима који ће бити 

одржани дана_______________, да сам сагласан да присуствујем обавезној обуци и провјери 

знања о начину гласања и бројања гласова коју организује изборна комисија, а у складу с 

планом и програмом едукације који доноси Централна изборна комисија БиХ и Правилником о 

утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора.         

Нaкoн дoбиjaњa цeртификaтa oбaвeзуjeм сe дa ћу кao члaн бирaчкoг oдбoрa бити присутaн 

тoкoм циjeлoг прoцeсa глaсaњa, укључуjући утврђивaњe рeзултaтa глaсaњa, oднoснo кao члaн 

мoбилнoг тимa бити присутaн тoкoм циjeлoг прoцeсa глaсaњa и утврђивaњa брoja кoвeрти. 

 

Датум:________________ 

______________________________                                              

     (Потпис предложеног члана бирачког одбора        М.П.          ___________________________________  

који одговара потпису на идентификационом документу)                                          (Потпис овлашћеног лица политичког субјекта) 

 

 

 ОБРАЗАЦ: СГ-1 

 


