
 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА  

 
Политичка партија/независни кандидат/коалиција _____________________________________ 

 

____________________________________________________________       Шифра  

 

Изборна јединица ____________________________________________       Шифра 

 

Редослијед на листи*  _____________________________________________       

Лични подаци**: 

1. Презиме**:      

2. Име**:   

3. Јединствени матични број (ЈМБ)**:  

4. Број важеће личне карте**:       

 

     Мјесто издавања**:  ____________________________________________________________ 

5. Адреса пребивалишта**: ___________________________________________________________  

6. Стручна спрема:        ●НК        ● КВ        ●ВКВ        ●ССС        ●ВШС        ●ВСС        

7. Изјашњење о припадности конститутивном народу**:                                                                                                                                                                                                 

         БОШЊАК                 ХРВАТ           СРБИН                           ОСТАЛИ      

8. Пол:                                         Мушки                               Женски    

Контакт подаци:  

1. Контакт адреса, укључујући општину_________________________________________________              

    _________________________________________________________________________________ 

2. Број телефона: ________________________________ Факс:______________________________ 

 

______________                 ___________________                                                                                                               
        (Датум)                         (Потпис кандидата)***                       

*Напомена: Редослијед на листи уписује се за кандидата политичке странке или коалиције.   

**Напомена: Уписивање личних података за сваког кандидата је обавезно и у складу са Изборним 

законом БиХ. 

*** Напомена: Потпис кандидата и потпис предсједника политичке партије/предсједника свих 

политичких  партија у коалицији морају одговарати потписима са идентификационог документа. 

****Напомена: 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). 

 


Изабери једну од понуђених опција за стручну спрему
Изабери једну од опција!
Изабери једну од опција!
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