
    

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 

 

 

Образац редослиједа кандидата 
 

 

________________________________________________________________ 

(Политичка странка, коалиција или листа независних кандидата)                  (шифра) 

 

________________________________________________________________ 

                                                 (Изборна јединица)                                                (шифра) 

 

Редни број        Презиме и име кандидата                                                  Пол 

 

1.   ______________________________________________________            ________ 

 

2.   ______________________________________________________ ________ 

 

3.   ______________________________________________________ ________ 

 

4.   ______________________________________________________ ________ 

 

5.   ______________________________________________________ ________ 

 

      6.   ______________________________________________________    ________ 

 

7.   ______________________________________________________ ________ 

 

8.   ______________________________________________________ ________ 

 

9.   ______________________________________________________ ________ 

 

10.   _____________________________________________________ ________ 

 

11.   _____________________________________________________ ________ 

 

12.   _____________________________________________________ ________ 

 

13.   _____________________________________________________ ________ 

 

14.   _____________________________________________________ ________ 

 

15.   _____________________________________________________ ________ 

 

16.   _____________________________________________________ ________ 

 

17.   _____________________________________________________ ________ 

 

18.   _____________________________________________________ ________ 

 

Наставак на сљедећој страници 

 

   

   



    

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 

  

Образац редослиједа кандидата (наставак) 

 
Редни број               Презиме и име кандидата                                             Пол 

 

19.   _____________________________________________________ ________ 

 

20.   _____________________________________________________ ________ 

 

21.   _____________________________________________________ ________ 

 

22.   ______________________________________________________ ________ 

 

23.   ______________________________________________________ ________ 

 

24.   ______________________________________________________ ________ 

 

25.   ______________________________________________________ ________ 

 

26.   ______________________________________________________ ________ 

 

27.   ______________________________________________________ ________ 

 

28.   ______________________________________________________ ________ 

 

29.   ______________________________________________________ ________ 

 

30.   ______________________________________________________ ________ 

 

31.   ______________________________________________________ ________ 

 

32.   ______________________________________________________ ________ 

 

33.   ______________________________________________________ ________ 

 

34.   ______________________________________________________ ________ 

 

35.   ______________________________________________________ ________ 

 

36.   ______________________________________________________ ________ 

 
      Листа кандидата је закључена редним бројем __________. 

      Изјава: Својим потписом потврђујем да су имена на кандидатској листи и њихов 

редослијед исправни.       

                
       __________________                              _______________________________________________ 

                  Датум                                                           Потпис предсједника политичке странке/        

                                                                                      Потпис овлашћеног лица коалиције/ лица овлашћеног за    

                                                                                       заступање листе независних кандидата* 
*Напомена: Потпис предсједника политичке странке/овлашћеног лица коалиције/лица овлашћеног    

  за заступање листе независних кандидата морају одговарати потписима са идентификационог документа. 
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