Извод из Изборног закона
Босне и Херцеговине
који се односи на давање Изјаве о укупном имовинском стању
и казнене одредбе у случају избјегавања давања Изјаве
Члан 15.7
(1) Сваки кандидат за изборну функцију на нивоу Босне и Херцеговине или на нивоу
ентитета дужан је, у року од 15 дана од дана прихватања кандидатуре за изборе,
поднијети Централној изборној комисији БиХ, на одређеном обрасцу, потписану изјаву
о свом укупном имовинском стању која садржи:
1) садашње приходе и изворе прихода, укључујући све приходе, плате, добит од
имовине, прилоге из члана 15.1 овог закона, уплате и друге зараде остварене у Босни и
Херцеговини и иностранству у протеклој календарској години;
2) имовину, укључујући новац, рачуне у банци, пословну документацију, дионице,
хартије од вриједности, обвезнице, некретнине, личну имовину, станарско право и
другу имовину и добра у вриједности већој од 5.000,00 КМ, у Босни и Херцеговини и
иностранству и
3) расходе и друге обавезе, укључујући сва дуговања, обавезе, мјенице, кредите и
гаранције за такве обавезе у Босни и Херцеговини и иностранству.
(2) Изјава треба да укључује податке о имовинском стању кандидата и чланова њихове
уже породице; брачног друга, дјеце и чланова домаћинства према којима кандидат
има законску обавезу издржавања.
Члан 15.8
(1) Кандидати изабрани на свим нивоима власти, осим нивоа Босне и Херцеговине и
нивоа ентитета, дужни су да, у року од 30 дана од дана објављивања овјере мандата у
''Службеном гласнику БиХ'', на посебном обрасцу, предају Централној изборној
комисији БиХ потписану изјаву о имовинском стању из члана 15.7 овог закона.
(2) Изабрани члан органа власти на свим нивоима дужан је да Централној изборној
комисији БиХ поднесе извјештај о имовинском стању у року од 30 дана након истека
мандата на који је изабран, као и у случају престанка мандата у смислу члана 1.10 став
(1) тач. 1), 4), 5), 6), 7) и 8) овог закона у року од 30 дана од дана престанка мандата.
(3) Централна изборна комисија БиХ доноси упутства којима се ближе одређује изглед
и начин испуњавања образаца из става (1) овог члана и члана 15.7 овог закона.
Члан 15.9
(1) Централна изборна комисија БиХ омогућава да обрасци који садрже изјаве о
укупном имовинском стању буду доступни јавности. Централна изборна комисија БиХ
није одговорна за тачност података који се односе на податке садржане у обрасцу.

Казнена одредба Изборног закона БиХ
за члан 15.7
Члан 19.9
(1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се политички
субјекат за повреду, ако:
~

р) не поднесе уз изјаву о прихватању кандидатуре за изборе и изјаву о укупном
имовинском стању на одређеном обрасцу (члан 15.7);
~
(4) За повреде из става (1) тач. б), ц), д), е), ф), г), х), и), ј), к), л), м), н), о), п) и р) овог
члана казниће се и кандидат политичког субјекта новчаном казном у износу од
1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.

Члан 19.10
(1) Новчаном казном у износу од 200,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за повреде
кандидат изабран на свим нивоима власти, ако:
а) у року од 30 дана од дана објављивања овјере мандата у'' Службеном гласнику
БиХ'', на посебном обрасцу, не преда потписану изјаву о имовинском стању из члана
15.7 овог закона (члан 15.8 став (1)) и
б) у року од 30 дана након истека мандата на који је изабран, као и у случају
престанка мандата у смислу члана 1.10 став (1) тач. 1), 3), 5), 6) и 7) овог закона у року
од 30 дана од дана престанка мандата, не поднесе извјештај о имовинском стању
(члан 15.8 став (2)).
_____
_____
Извор:
Изборни закон Босне и Херцеговине (неслужбени пречишћени текст) објављен на веб
страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине:
http://izbori.ba/Documents/documents/ZAKONI/Izborni_zakon_PRECISCENI_TEKST‐srp.pdf

