
страна 1од  _____ 

ОИС-1 

Изјава о имовинском стању за кандидате/изабране званичнике 

Дио I - Подаци о породици и домаћинству 

ПРИХОДИ ИМОВИНА ОБАВЕЗЕ 
 ПРИЛОЖЕН 

ДИО II 

   Име и презиме            ДА     НЕ       ДА   НЕ       ДА    НЕ  ДА   НЕ 

1. Брачни друг   _____________________________________________ 

2. Дјеца    ______________________________________________  

  __________________________________  

   __________________________________  

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

3. Чланови домаћинства према којим кандидат/ изабрани званичник има законску обавезу издржавања

__________________________________  

 __________________________________ 

 __________________________________

       Тачна адреса становања, укључујући и општину: ________________________________________ 

     Име и презиме кандидата/ 

      изабраног званичника     ____________________________________     

     Кандидат/изабрани званичник за:  _________________________________  

 Политички субјект       ___________________________________ 

     Шифра политичког субјекта:    ______     Шифра изборне јединице __________  

         Потпис ___________________________________ 

Својим потписом потврђујем да сам сагласан да Централна изборна комисија Босне и Херцеговине може обрађивати моје 

личне податке из ове изјаве у складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине и одредбама Закона о заштити 

личних података. 

Мјесто и датум________________________  Потпис _____________________ 

Кандидат 

Освојен мандат   

Престанак  мандата    



страна  2  од _____

ДИО II –  Подаци о имовинском стању кандидата/изабраних званичника и чланова домаћинства 

Други дио изјаве о имовинском стању мора попунити кандидат/изабрани званичник и сваки члан      домаћинства за 

ког је у првом дијелу наведено да има приходе, имовину или обавезе 

Име презиме кандидата/ изабраног званичника или члана домаћинства: 
__________________________________________ 

ПРИХОДИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ИНОСТРАНСТВУ У ПРОТЕКЛОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ 

      Врста прихода                              Период (од-до)                                   Износ прихода (КМ) 
 ДА   НЕ 

1. Плата

2. Пензија

3. Накнада

4. Комисија

5. Хонорар

6. Друго

    укупна вриједност: _______________ 

ИМОВИНА – Наведите сав новац, рачуне у банци, пословну документацију, акције, хартије од вриједности, 

обвезнице, непокретности, личну имовину, станарско право и другу имовину и добра у вриједности већој од 5.000 

КМ, у Босни и Херцеговини и у иостранству (члан 15.7 став (1) тачка 2) Изборног закона БиХ). 

        Врста имовине            Подаци о имовини             Држава у којој имате имовину            Вриједност 

(КМ) 

 ДА  НЕ

1. Стан

2. Станарско право

3. Кућа

4. Земљиште

5. Пословни

простор 

6. Фирма

7. Возило

8. Обвезнице

9. Акције

10. Рачун

11. Друго

      укупна вриједност: _________________ 

ОБАВЕЗЕ – Наведите сва дуговања, обавезе, мјенице,  кредите и јемства за такве обавезе у Босни и Херцеговини и 

иностранству  (члан 15.7 став (1) тачка 3) Изборног закона БиХ). 

Врста обавезе  Име или назив повјериоца    Датум измирења дуга  Вриједност 

 ДА   НЕ 

1. Дуговања

2. Обавезе

3. Мјенице

4. Кредит

5. Гаранција

6. Друго

        укупна вриједност: _________________ 

 Мјесто и датум____________            Подносилац изјаве: ___________________ 

Напомена: Уколико требате више мјеста, молимо вас користите додатни лист папира 

Својим потписом потврђујем да су подаци који су овдје дати истинити и тачни. Потпис подносиоца извјештаја мора да 

одговара потпису са идентификационог документа. 



страна  3  од _____

ДИО III  –  Додатна објашњења претходних ставки 

     Име презиме кандидата/ изабраног званичника:__________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

Мјесто и датум,____________      Подносилац изјаве: ___________________ 



страна  4  од _____

ДИО II –  Подаци о имовинском стању кандидата/изабраних званичника и чланова домаћинства 

Други дио изјаве о имовинском стању мора попунити кандидат/изабрани званичник и сваки члан      домаћинства за 

ког је у првом дијелу наведено да има приходе, имовину или обавезе 

Име презиме кандидата/ изабраног званичника или члана домаћинства: 
__________________________________________ 

ПРИХОДИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ИНОСТРАНСТВУ У ПРОТЕКЛОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ 

      Врста прихода                              Период (од-до)                                   Износ прихода (КМ) 
 ДА   НЕ 

1. Плата

2. Пензија

3. Накнада

4. Комисија

5. Хонорар

6. Друго

    укупна вриједност: _______________ 

ИМОВИНА – Наведите сав новац, рачуне у банци, пословну документацију, акције, хартије од вриједности, 

обвезнице, непокретности, личну имовину, станарско право и другу имовину и добра у вриједности већој од 5.000 

КМ, у Босни и Херцеговини и у иостранству (члан 15.7 став (1) тачка 2) Изборног закона БиХ). 

        Врста имовине            Подаци о имовини             Држава у којој имате имовину            Вриједност 

(КМ) 

 ДА  НЕ

1. Стан

2. Станарско право

3. Кућа

4. Земљиште

5. Пословни

простор 

6. Фирма

7. Возило

8. Обвезнице

9. Акције

10. Рачун

11. Друго

      укупна вриједност: _________________ 

ОБАВЕЗЕ – Наведите сва дуговања, обавезе, мјенице,  кредите и јемства за такве обавезе у Босни и Херцеговини и 

иностранству  (члан 15.7 став (1) тачка 3) Изборног закона БиХ). 

Врста обавезе  Име или назив повјериоца    Датум измирења дуга  Вриједност 

 ДА   НЕ 

1. Дуговања

2. Обавезе

3. Мјенице

4. Кредит

5. Гаранција

6. Друго

        укупна вриједност: _________________ 

 Мјесто и датум____________            Подносилац изјаве: ___________________ 

Напомена: Уколико требате више мјеста, молимо вас користите додатни лист папира 

Својим потписом потврђујем да су подаци који су овдје дати истинити и тачни. Потпис подносиоца извјештаја мора да 

одговара потпису са идентификационог документа. 



страна  5  од _____

ДИО III  –  Додатна објашњења претходних ставки 

     Име презиме кандидата/ изабраног званичника:__________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

Мјесто и датум,____________      Подносилац изјаве: ___________________ 



страна  6  од _____

ДИО II –  Подаци о имовинском стању кандидата/изабраних званичника и чланова домаћинства 

Други дио изјаве о имовинском стању мора попунити кандидат/изабрани званичник и сваки члан      домаћинства за 

ког је у првом дијелу наведено да има приходе, имовину или обавезе 

Име презиме кандидата/ изабраног званичника или члана домаћинства: 
__________________________________________ 

ПРИХОДИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ИНОСТРАНСТВУ У ПРОТЕКЛОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ 

      Врста прихода                              Период (од-до)                                   Износ прихода (КМ) 
 ДА   НЕ 

1. Плата

2. Пензија

3. Накнада

4. Комисија

5. Хонорар

6. Друго

    укупна вриједност: _______________ 

ИМОВИНА – Наведите сав новац, рачуне у банци, пословну документацију, акције, хартије од вриједности, 

обвезнице, непокретности, личну имовину, станарско право и другу имовину и добра у вриједности већој од 5.000 

КМ, у Босни и Херцеговини и у иостранству (члан 15.7 став (1) тачка 2) Изборног закона БиХ). 

        Врста имовине            Подаци о имовини             Држава у којој имате имовину            Вриједност 

(КМ) 

 ДА  НЕ

1. Стан

2. Станарско право

3. Кућа

4. Земљиште

5. Пословни

простор 

6. Фирма

7. Возило

8. Обвезнице

9. Акције

10. Рачун

11. Друго

      укупна вриједност: _________________ 

ОБАВЕЗЕ – Наведите сва дуговања, обавезе, мјенице,  кредите и јемства за такве обавезе у Босни и Херцеговини и 

иностранству  (члан 15.7 став (1) тачка 3) Изборног закона БиХ). 

Врста обавезе  Име или назив повјериоца    Датум измирења дуга  Вриједност 

 ДА   НЕ 

1. Дуговања

2. Обавезе

3. Мјенице

4. Кредит

5. Гаранција

6. Друго

        укупна вриједност: _________________ 

 Мјесто и датум____________            Подносилац изјаве: ___________________ 

Напомена: Уколико требате више мјеста, молимо вас користите додатни лист папира 

Својим потписом потврђујем да су подаци који су овдје дати истинити и тачни. Потпис подносиоца извјештаја мора да 

одговара потпису са идентификационог документа. 



страна  7  од _____

ДИО III  –  Додатна објашњења претходних ставки 

     Име презиме кандидата/ изабраног званичника:__________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

Мјесто и датум,____________      Подносилац изјаве: ___________________ 



страна  8  од _____

ДИО II –  Подаци о имовинском стању кандидата/изабраних званичника и чланова домаћинства 

Други дио изјаве о имовинском стању мора попунити кандидат/изабрани званичник и сваки члан      домаћинства за 

ког је у првом дијелу наведено да има приходе, имовину или обавезе 

Име презиме кандидата/ изабраног званичника или члана домаћинства: 
__________________________________________ 

ПРИХОДИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ИНОСТРАНСТВУ У ПРОТЕКЛОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ 

      Врста прихода                              Период (од-до)                                   Износ прихода (КМ) 
 ДА   НЕ 

1. Плата

2. Пензија

3. Накнада

4. Комисија

5. Хонорар

6. Друго

    укупна вриједност: _______________ 

ИМОВИНА – Наведите сав новац, рачуне у банци, пословну документацију, акције, хартије од вриједности, 

обвезнице, непокретности, личну имовину, станарско право и другу имовину и добра у вриједности већој од 5.000 

КМ, у Босни и Херцеговини и у иостранству (члан 15.7 став (1) тачка 2) Изборног закона БиХ). 

        Врста имовине            Подаци о имовини             Држава у којој имате имовину            Вриједност 

(КМ) 

 ДА  НЕ

1. Стан

2. Станарско право

3. Кућа

4. Земљиште

5. Пословни

простор 

6. Фирма

7. Возило

8. Обвезнице

9. Акције

10. Рачун

11. Друго

      укупна вриједност: _________________ 

ОБАВЕЗЕ – Наведите сва дуговања, обавезе, мјенице,  кредите и јемства за такве обавезе у Босни и Херцеговини и 

иностранству  (члан 15.7 став (1) тачка 3) Изборног закона БиХ). 

Врста обавезе  Име или назив повјериоца    Датум измирења дуга  Вриједност 

 ДА   НЕ 

1. Дуговања

2. Обавезе

3. Мјенице

4. Кредит

5. Гаранција

6. Друго

        укупна вриједност: _________________ 

 Мјесто и датум____________            Подносилац изјаве: ___________________ 

Напомена: Уколико требате више мјеста, молимо вас користите додатни лист папира 

Својим потписом потврђујем да су подаци који су овдје дати истинити и тачни. Потпис подносиоца извјештаја мора да 

одговара потпису са идентификационог документа. 



страна  9  од _____

ДИО III  –  Додатна објашњења претходних ставки 

     Име презиме кандидата/ изабраног званичника:__________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

Мјесто и датум,____________      Подносилац изјаве: ___________________ 



страна  10  од _____

ДИО II –  Подаци о имовинском стању кандидата/изабраних званичника и чланова домаћинства 

Други дио изјаве о имовинском стању мора попунити кандидат/изабрани званичник и сваки члан      домаћинства за 

ког је у првом дијелу наведено да има приходе, имовину или обавезе 

Име презиме кандидата/ изабраног званичника или члана домаћинства: 
__________________________________________ 

ПРИХОДИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ИНОСТРАНСТВУ У ПРОТЕКЛОЈ КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ 

      Врста прихода                              Период (од-до)                                   Износ прихода (КМ) 
 ДА   НЕ 

1. Плата

2. Пензија

3. Накнада

4. Комисија

5. Хонорар

6. Друго

    укупна вриједност: _______________ 

ИМОВИНА – Наведите сав новац, рачуне у банци, пословну документацију, акције, хартије од вриједности, 

обвезнице, непокретности, личну имовину, станарско право и другу имовину и добра у вриједности већој од 5.000 

КМ, у Босни и Херцеговини и у иостранству (члан 15.7 став (1) тачка 2) Изборног закона БиХ). 

        Врста имовине            Подаци о имовини             Држава у којој имате имовину            Вриједност 

(КМ) 

 ДА  НЕ

1. Стан

2. Станарско право

3. Кућа

4. Земљиште

5. Пословни

простор 

6. Фирма

7. Возило

8. Обвезнице

9. Акције

10. Рачун

11. Друго

      укупна вриједност: _________________ 

ОБАВЕЗЕ – Наведите сва дуговања, обавезе, мјенице,  кредите и јемства за такве обавезе у Босни и Херцеговини и 

иностранству  (члан 15.7 став (1) тачка 3) Изборног закона БиХ). 

Врста обавезе  Име или назив повјериоца    Датум измирења дуга  Вриједност 

 ДА   НЕ 

1. Дуговања

2. Обавезе

3. Мјенице

4. Кредит

5. Гаранција

6. Друго

        укупна вриједност: _________________ 

 Мјесто и датум____________            Подносилац изјаве: ___________________ 

Напомена: Уколико требате више мјеста, молимо вас користите додатни лист папира 

Својим потписом потврђујем да су подаци који су овдје дати истинити и тачни. Потпис подносиоца извјештаја мора да 

одговара потпису са идентификационог документа. 



страна  11  од _____

ДИО III  –  Додатна објашњења претходних ставки 

     Име презиме кандидата/ изабраног званичника:__________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ 

Мјесто и датум,____________      Подносилац изјаве: ___________________ 
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