
    

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 

ОБРАЗАЦ КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ПРИПАДНИКА  

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2016. ГОДИНЕ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

Политичка партија/коалиција/удружење/група грађана________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ Шифра   

 

Изборна јединица______________________________________________________ Шифра  

 

 

РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА 

 

Редни број               Презиме и име кандидата                                         Пол 

 

1.   ______________________________________________________            ________ 

 

2.   ______________________________________________________   ________ 

 

Листа кандидата је закључена редним бројем __________. 

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

исправни. 

        __________________                     _______________________________________________ 

                  Датум                                                                    Потпис овлаштеног лица* 

 

Лични подаци кандидата** 

 

1. Презиме  

 

2. Име 

 

3. Јединствени матични број  

 

 

4. Адреса пребивалишта _______________________________________________________ 

 

5. Изјашњење о припадности националној мањини _________________________________ 

 

6. Пол                 Мушки                    Женски  

  

7. Контакт адреса, укључујући општину __________________________________________ 

 

8. Број телефона укључујући и позивни број __________________Факс ________________ 

 

    _______________________                    ___________________________________________ 

                  (Датум)                                                                    (Потпис кандидата) * 



 

 

 

 

Лични подаци кандидата** 

 

1. Презиме  

 

2. Име 

 

3. Јединствени матични број  

 

 

4. Адреса пребивалишта _______________________________________________________ 

 

5. Изјашњење о припадности националној мањини ________________________________ 

 

6. Пол                 Мушки                   Женски       

 

7. Контакт адреса, укључујући општину __________________________________________ 

 

8. Број телефона укључујући и позивни број _________________Факс ________________ 

 

    _______________________                    ___________________________________________ 

                  (Датум)                                                                      (Потпис кандидата) * 

*  Напомена: Потпис кандидата и потпис овлаштеног лица морају одговарати потписима с  

    идентификационог  документа. 

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

    Изборним  законом Босне и Херцеговине.   

***Нaпoмeнa:Кaндидaт je сaглaсaн дa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ мoжe oбрaђивaти 

пoдaткe нaвeдeнe у oбрaсцу у склaду сa Зaкoнoм o зaштити личних пoдaтaкa (Службeни 

глaсник БиХ“, брoj 49/06, 76/11 и 89/11).    
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