
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 

На основу чланова 1.6, 1.7, 1.7а, 1.8 и 1.10 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16 ) и члана 173. Закона о управном 

поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу дајем слиједећу: 

ИЗЈАВУ

Ја, _______________________________________________      ___________________________ 

(Име, име оца и презиме)  (ЈМБ) 

прихватам кандидатуру од стране __________________________________________________ 

на Локалним изборима 2016. године, те изјављујем да нисам: 

судија редовног или уставног суда, тужилац, замјеник тужиоца, правобранилац, замјеник 

правобраниоца, омбудсмен или замјеник омбудсмена, члан суда/дома/вијећа за људска 

права, нотар, полицијски службеник, државни службеник, генерални ревизор и замјеник 

генералног ревизора у институцијама у Босни и Херцеговини и гувернер и вицегувернер 

Централне банке БиХ, припадник Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ, дипломатски или 

конзуларни представник БиХ у иноземству који има дипломатски статус у складу с Бечком 

конвенцијом о дипломатским односима (из 1961.). 

Напомена: наведена лица могу се кандидoвати за јавну изборну дужност само ако претходно 

поднесу оставку на тај положај или поступе у складу са законима који регулишу њихов 

статус. Уколико кандидат обавља неку од горе наведених дужности обавезан је Централној 

изборној комисији Босне и Херцеговине доставити доказ на основу којег ће се моћи утврдити 

да је поднио оставку на тај положај, односно поступио у складу са законима који регулишу 

његов статус.  

Изјављујем да немам сметњи за кандидовање из члана 1.6, 1.7, 1.7а и 1.10 став (1) тачка 5. 

Изборног закона Босне и Херцеговине. 

Изјаву својеручно потписују лица која су кандидована на Локалним изборима 2016. године и 

овјеравају је код надлежног органа у складу са законом или код надлежне општинске 

изборне комисије.  

     Изјаву дао: 

_______________________ _____________________________    

        (Мјесто, датум)    

Број л/к: _____________________ 

 Издата од: ___________________ 

Савеза независних социјалдемократа - СНСД



OБРAЗAЦ ЗA ПРИJAВУ КAНДИДATA ЗA 

ИЗБOР OПШTИНСКOГ НAЧEЛНИКA/ГРAДOНAЧEЛНИКA 

Зa Лoкaлнe избoрe 2016. гoдинe  

Пoлитичкa стрaнкa/нeзaвисни кaндидaт/кoaлициja ___________________________________________ 

__________________________________________________________ Шифрa 

Избoрнa jeдиницa _______________________________________________ Шифрa 

Лични пoдaци*: 

1. Прeзимe*:

2. Имe*:

3. Jeдинствeни мaтични брoj (JMБГ)*:

4. Aдрeсa прeбивaлиштa*: ___________________________________________________________

5. Стручнa спрeмa*: ●НК ● КВ ●ВКВ ●ССС ●ВШС ●ВСС

6. Изjaшњeњe o припaднoсти кoнститутивнoм нaрoду*:

 БOШЊAК   ХРВAT  СРБИН     OСTAЛИ  

7. Пол: Mушки  Жeнски   

Кoнтaкт пoдaци: 

1. Кoнтaкт aдрeсa, укључуjући oпштину_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Брoj тeлeфoнa: ________________________________ Фaкс:_____________________________

________________    ___________________      ______________________________________
     (Дaтум)  (Пoтпис кaндидaтa)**   (Пoтпис прeдсjeдникa пoлитичкe стрaнкe/пoтпис oвлaшћeнoг 

лицa кoaлициje )** 

*Нaпoмeнa: Уписивaњe личних пoдaтaкa зa свaкoг кaндидaтa je oбaвeзнo и у склaду сa Избoрним

зaкoнoм БиХ. 

** Нaпoмeнa: Пoтпис кaндидaтa и пoтпис прeдсjeдникa пoлитичкe стрaнкe / пoтпис oвлaшћeнoг лицa у 

кoaлициjи мoрajу oдгoвaрaти пoтписимa с идeнтификaциoнoг дoкумeнтa. 

***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).    

Савез независних социјалдемократа - СНСД 0    0   5    1    5



OБРAЗAЦ ЗA ПРИJAВУ КAНДИДATA ЗA 

ЛOКAЛНE ИЗБOРE 2016. ГOДИНE 

Пoлитичкa стрaнкa/нeзaвисни кaндидaт/кoaлициja 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________ Шифрa 

Избoрнa jeдиницa _______________________________________________ Шифрa 

Рeдoслиjeд нa листи*____________________________________________ 

Лични пoдaци**: 

1. Прeзимe**:

2. Имe**:

3. Jeдинствeни мaтични брoj (JMБГ)**:

4. Aдрeсa прeбивaлиштa**: ___________________________________________________________

5. Стручнa спрeмa**: ●НК ● КВ ●ВКВ ●ССС ●ВШС ●ВСС

6. Изjaшњeњe o припaднoсти кoнститутивнoм нaрoду**:

 БOШЊAК   ХРВAT         СРБИН            OСTAЛИ  

7. Пoл: Mушки  Жeнски   

Кoнтaкт пoдaци: 

1. Кoнтaкт aдрeсa, укључуjући oпштину_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Брoj тeлeфoнa: ________________________________ Фaкс:_____________________________

______________   ___________________  
     (Дaтум) (Пoтпис кaндидaтa)*** 

* Нaпoмeнa:Рeдoслиjeд нa листи уписуje сe зa кaндидaтa пoлитичкe стрaнкe или кoaлициje.

**Нaпoмeнa: Уписивaњe личних пoдaтaкa зa свaкoг кaндидaтa je oбaвeзнo и у склaду сa Избoрним 

зaкoнoм БиХ. 

*** Нaпoмeнa: Пoтпис кaндидaтa мoрa oдгoвaрaти пoтпису сa идeнтификaциoнoг дoкумeнтa. 

****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).    

Савез независних социјалдемократа - СНСД 0    0   5    1    5



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 
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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. 

 

 

       



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) * 
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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).    

























  

Укупан број 

кандидата на 

кандидатској листи

Број кандидата мање 

заступљеног пола
1 0

2 1

3 1

4 2

5 2

6 3

7 3
8 3

9* 4

11* 5

13* 6

16* 7

18* 8

21* 9

23* 10

26* 11

28* 12

31* 13

33* 14

36* 15
38* 16

* Позиција на којој се обавезно налази кандидат мање заступљеног пола.

Напомена: Укупан број кандидата на кандидатској листи за општинско/градско вијеће, односно скупштину

општине/града може бити већи за 5 кандидата од броја мандата који се додјељују . У овај број нису укључени

гарантовани мандати за припаднике националних мањина.

Инструкција о расподјели кандидата мање заступљеног пола на кандидатским 

листама



 
 
 

Упутство 
за рачунарско попуњавање образаца 

за локалне изборе 2016. 
 
  Сви  обрасци  су  у *.pdf  формату што  значи  да  на  рачунару морате  имати  инсталиран 
програм  под  називом  Acrobat  Reader  (веб  адреса  гдје  га  можете  скинути  је: 
http://get.adobe.com/reader/) ако желите да попуњавате директно електронски из рачунара.  
  Покрените  програм Acrobat Reader  и  подесите  га  на  слиједећи начин  (како  би могли 
видјети и попунити образац директно на рачунару): 

 идите у мени Reader‐a па кликните на Edit па када падне падајући мени изаберите на 
дну ставку Preferences 

 

 
 

 након тога отвориће вам се један дијалог за избор па изаберите другу ставку одозго (с 
лијеве  стране)  Documents,  а  затим  у  десном  дијелу  гдје  пише  PDF/A  Wiev  mode, 
замијените  ставку Only  for  PDF/A  documents  са  ставком  Never  (у  падајућем  менију), 
затим притисните дугме „ОК“ и затворите програм. Види слику доле... 

 



 
 сада отворите ваш програм за прегледање интернет страница (Internet Explorer 

или FireFox или Chrome) и отворите директно страницу СНСД‐а на веб адреси:  
snsd.org – куцајући адресу директно у адресно поље + Enter,  

 одмах  на  почетку  странице  примијетићете  линк  (везу)  Изборне  кампање  па 
повуците поинтер миша изнад тог линка  (везе), а с обзиром да  је он падајући 
видјећете ставку Локални избори 2016 – па кликните на ту ставку и након тога 
ће бити отворена посебна веб страница. Први фајл који видите у низу  је *.pdf 
фајл  под  називом  Komplet_obrazaca_za_rucnu_popunu_sa_CIK‐
vim_dokumentima_i_uputstvima.pdf  (то  су  обрасци  који  се  прво  штампају  а 
затим  ручно  попуњавају),  а  испод  тога  ћете  пронаћи  групу  појединачних 
образаца за попуњавање путем рачунара – на тој страници имате упутство како 
се предметни фајлови снимају директно на рачунар 

 појединачним директним кликом на поједине образаца за попуњавање путем 
рачунара отворићете појединачно обрасце који можете попуњавати директно 
рачунаром, али ми вам сугеришемо да снимите те обрасце као фајлове на свој 
рачунар  па  да  с  њима  радите  унос  информација  као  када  радите  са  било 
којим другим фајлом 



 сада је  још потребно да утврдите да ли можете да кликнете у поља обрасца и 
да ли можете са тастатуре да их попуњавате, ако то можете ‐ одлично. 

 
Ако  имате  програм,  па  имете  проблем  са  отварањем  или  попуном  поља  обрасца,  можете 
ажурирати вашу верзију програма на најновију ако у програму у менију Help изаберете ставку 
Checks  for  Updates  (будите  у  том  моменту  прикључени  на  интернет  –  те  ако  имате  ADSL 
прикључак – само то обавите и имаћете послије неког времена ажурну верзију). 
Ако немате програм можете га наћи на интернету на адреси: 

 

http://get.adobe.com/reader/ 
 

  Овдје  ћемо  описати  посупак  за  „скидање“  и  инсталирање  Acrobat  Reader‐а  путем 
претраживача FireFox‐а, а поступак је сличан и за Internet Explorer. 
 

 
 
Када одете на ту страницу (http://get.adobe.com/reader/) уклоните штриклу из два квадратића 
поред ријечи „Yes“ па притисните дугме Install now. И чим вам се укаже дијалог у којем можете 
сачувати тај фајл притисните дугме Save File. 
 

 



 

 
 
Кад фајл буде  сачуван можете  га пронаћи кликом на  стрелицу која показује према доле,  а  у 
попису  који  добијете  и  кликнете  на  readerdc_en_xa_install.exe  започеће  инсталирање 
програма. 
_____ 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КАНДИДАТА ДА ПРИХВАТА КАНДИДАТУРУ  
 
  Образац  изјаве  можете  највјероватније  отворити  директно  са  сајта  СНСД‐а  у 
претраживачу који користите (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Opera и сл.) – АЛИ МИСЛИМО 
ДА НЕЋЕТЕ МОЋИ ДИРЕТНО ДА ПОПУЊАВАТЕ – ТОГА ВАС ПОЗИВАМО ДА образац снимите на 
свој  рачунар  па  га  отворате  искључиво  у  Acrobat  Reader‐у.  Предлажемо  вам  да  образац 
сачувате на свом рачунару и радите с њим као било са којим другим фалом. Имајте на уму да 
образац са уписаним подацима можете сачувати за каснију измјену. 
  Поља у обрасцу би требала да буду означена свијетло плавом бојом (да би знали гдје 
се  иста  налазе  и  гдје  да  кликнете  да  би  могли  уписивати  податке),  а  ако  поља  нису 
свјетлоплаве  боје  кликните  на  дугме  у  горњем десном  углу Readera  (Highlight Existing  Fields) 
које би требало да изгледа отпирлике овако: 
 

 
 

након тога поља би требала да изгледају овако као у овом доле примјеру: 



 

Дакле, кликом миша у плаво поље – селектовали сте поље и можете куцати у њему. Пошто је 

образац у ћирилици било би пожељно да га попуњавате ћирилицом. Обратите пажњу на прво 

поље (Име, име оца и презиме) – позивамо вас да упишете име кандидата у формату као нрп.: 

Марко  (Михајло) Марковић.  Ако  кандидат  има  још  једно  додатно  презиме  упишите  и њега 

(немојте уписивати титуле и надимке). У поље ЈМБ прелазите кликом миша: тамо се очекује да 

упишете  јединствени матични број  грађанина из личне карте  који  се  састоји од 13  цифара и 

поље је ограничено једино на унос 13 цифри и ништа преко тога. Обратите посебну пажњу да т 

поље попуните коректно. 

  Остала  су  вам  још  два  поља  за  попуну  (Број  л/к:  и  Издата  од:).  Обратите  пажњу  на 

попуну  броја  личне  карте  гдје  морате  користити  латинична  слова  како  су  у  личној  карти  и 

укуцана.   А  у поље „Издата од“  куцате којег МУП‐а РС или ФБиХ  (нпр.  Бања Лука,  Бијељина, 

Добој, Модрича...и сл.). 

 

 

  „Изјаву  дао“  –  то  није  поље  него  мјесто  гдје  се  кандидат  потписује,  али  нека  се  не 

потписује прије, већ тек код Изборне комисије (када буде вршио овјеру потписа) и пред њом – 

такође и датум и мјесто нека упише Комисија приликом овјере мада можете и ви то попунити. 

___ 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКОГ ОДБОРНИКА 

  Образац је исти као и ранијих година (осим што је избачен податак бр. личне карте и ко 

је  њен  издавалац).  Пожељно  је  да  образац  попуњавате  ћирилицом,  а  то  можете  учинити 

кликом у доњем десном дијелу прозора гдје ћете изабрати SR ћириличну тастатуру. 



 

У пољу „Изборна јединица“, са десне стране имате дугме (са црним трокутићем у средини) 

које када кликнете једном мишем (ако вам искочи дијалошки оквир са дугметом Close – 

слободно га притисните да затворите прозор) отвара падајућу листу са које треба да изаберете 

изборну једницу као на слици доле: 

 

Чим  изаберете  једну  од  ставки  (нпр.  Бања  Лука)  у  мјесту  предвиђеном  за  шифру  изборне 

једнице појавиће се њена шифра (034). Дакле, ви немате ништа са попуњавањем шифре осим 

да  утврдите  да  ли  је  коректна  шифра  (јер  су  некад  ипак  могуће  грешке)  –  а  ширфарник 

Изборних  јединица  имате  у  овом  документу  горе  гдје  је  попис  изборних  једница,  њихових 

шифри и броја мандата који се додјељују. 

 

У горњем десном углу је попуњено поље шифре странке (515) и то не дирате.  

Поље  РЕДОСЛИЈЕД  НА  ЛИСТИ  (на  црти  ништа  не  попуњавате  јер  то  ни  не  можете  –  то  не 

попуњавате  ни  ако  образац  ручно  попуњавате)  нити  у  двије  кућице  са  десне  стрене,  види 

слику доле: 

 

Поље Презиме има ограничен број карактера. Попуњавате га кликом у прво поље презимена. 

Ако имате нечије презиме нпр. Савић Марић попунићете  га с  тим да оставите  једну коцкицу 



празну између та два презимена. Ако имате Савић – Марић попуњавате га онако како изгледа 

у  личној  карти  (ако  између  завршетка  првог  презимена  нема  празног  простора  до  цртице  – 

преписујете као што  је у личној карти,  а ако постоји празнина онда остављате  једну коцкицу 

простора  испред  и  иза  цртице).  А  ако  имате  нпр.  превелико  презиме  да  стане  у  коцкице, 

попуните рачунаром колико може да стане,  а остатак додајте ручно. Не уписујте титуле нити 

надимке. 

ЈМБГ се попуњава као што је горе описано (ограничење од 13 цифара). 

Адреса  пребивалишта  може  бити  различита  од  мјеста  становања  (контакт  адреса)  –  дакле, 

адреса пребивалишта  је  оно мјесто  гдје  се лице настанило  са намјером  трајног живљења  (и 

гдје  је  обично  пријављено  надлежном  органу),  а  боравиште  тамо  гдје  лице  тренутно  живи. 

Овај  податак  упишите  у  форми  општина‐насељено  мјесто‐улица‐број  (нпр.  Бања  Лука,  село 

Рекавице, Рекавице б.б. или Бања Лука, Саве Матавуља бр. 11). 

Ако се адреса пребивалишта разликује од контакт адресе упишите двије различите адресе, али 

ако су исте онда само још једном поновите исто што је уписано раније. 

Код  поља  „Стручна  спрема“  довољно  је  само  једном  кликнути  на  једну  опцију  (овдје  је  и 

могуће изабрати само једну опцију). Ако ручно попуњавате ставите у коцкицу знак X. 

Иста је ствар и са пољем „Конститутивни народ“ – може бити изабрана само једна опција. 

„Пол“ исто као и горе. 

„Контакт адреса“ –  упишите  је и водите рачуна да упишете и општину:  нпр.  Бања Лука,  село 

Бошковићи, Бошковићи б.б. или сл. 

„Број  телефона“  –  преферира  се  према  мобилним  телефонима  нпр.  065  333‐333  или  ако  је 

фиксни онда са позивним знаком 051 333‐333. „Број факса“ испустите осим ако сматрате да је 

важан податак! 

У пољу „Датум“ упишите само датум када је попуњен тај образац – ми смо ставили 6. мјесец 

јер је то мјесец у којем ће се попуњавати обрасци. 

Кандидат  нека  се  обавезно  потпише  на  зато  задато  мјесто  истовјетним  потписом  као  на 

личном документу (личној карти)! 

Приликом  попуњавања  образаца  морате  провјерити  да  ли  је  кандидат  био  пријављен  са 

пребивалиштем на подручју изборне јединице у којој се кандидује најкасније до расписивања 

избора  (04.05.2016.)  (тај  податак  тражите  лично  од  кандидата  и  ако  вам  каже  да  није  –  не 

може  бити  кандидат),  а  на  ЦИК‐овом  сајту  провјеравате  да  ли  је  кандидат  уопште  уписан  у 

бирачки  списак  и  гдје  гласа.  То  провјеравате  на  веб  адреси 

http://izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=263&Lang=5 или идите на izbori.ba па изаберите српски 

језик,  па  кликните  на  линк  ДА  ЛИ  СТЕ  РЕГИСТРОВАНИ?  и  на  тој  веб  страници  испитајте  ЗА 

сваког  кандидата  да  ли  гласа  на  подручју  изборне  јединице  за  коју  се  кандидује  уписујући 

његове податке у предвиђена поља – АЛИ ЛАТИНИЦОМ УПИСУЈЕТЕ ПОДАТКЕ 

 



Сада сте спремни да одштампате образац па морамо учинити једну напомену.  

 

Acrobat  Reader,  када  штампамо  документ,  избацију  овакав  панел.  Да  би  се  коректно  читав 

образац  (без  одсјецања  садржаја  по  рубовима)  одштампао  потребно  је  да  када  притиснете 

икону Print или са менија File>Print да из секције панела Page Sizing & Handling: изаберете једну 

од ставки: „Fit“ – „Actual size“ или „Shrink oversized pages“. Пробајте све три па видите у којем 

случају даје најкоректнији отисак (без одсјецања или недостајања документа или без превише 

стискања документа) 

 

Ако погријешите у попуњавању обрасца  

 



можете кликнути на дугме у горњем десном углу гдје пише „Избриши поља обрасца“ како би 

ресетовали образац и како би могли започети попуну од почетка. 

___ 

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА ЗА НАЧЕЛНИКА 

Све што је раније речено за претходни образац важи и за образац за (градо)начелника јер се 

обрасци скоро поклапају са својим садржајем (осим у редном броју кандидата – којег у овом 

обрасцу нема). 

___ 

 

ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ КАНИДАТА - РЕДОСЛИЈЕДА КАНДИДАТА 

Све  што  је  раније  речено  за  претходни  образац  важи  и  за  овај  у  секцији  избора  Изборне 

јединице, шифре Изборне јединице и шифре странке. 

Обратите  пажњу  да  не  направите  грешку  у  позицији  Презимена  и  Имена  (односно  да  не 

замијените њихова мјеста). 

Члан 4.19 ст. (3) Изборног закона БиХ гласи: 

„(3) Свака кандидатска листа укључује кандидате мушког и женског спола, који су 
равноправно заступљени. Равноправна заступљеност сполова постоји у случају када је 
један од сполова заступљен с најмање 40% од укупног броја кандидата на листи. 
Кандидати спола који је мање заступљен распоређују се на кандидатској листи на 
слиједећи начин: најмање један кандидат мање заступљеног спола међу прва два 
кандидата, два кандидата мање заступљеног спола међу првих пет кандидата и три 
кандидата мање заступљеног спола међу првих осам кандидата, итд.“ 
 
 
 
Због  врло  великог  броја  листи  немогуће  је  отклонити  све  могуће  грешке  које  се  могу 
прокрасти.  Погрешка  у  поретку  и  нарушавање  правила  значи  да  би  нам  ЦИК  БиХ  вратио 
комплетну  листу  на  поновно  уређење,  а  коју  ми  не  можемо  у  кратком  року  од  48  часова 
отклонити  (листу  саму  да,  али  у  кандидатов  образац  је  уписан  његов  поредак  на  листи,  и 
образац његов је потписан – што значи да би образац кандидата требало поново испуњавати и 
потписивати) – а треба замислити више листи које би биле враћене!  
 
 
На  овој  доле  слици  видите  да  можете  да  извршите  избор  између  двије  опције  пола  па 
изаберите која је опција у питању. 
 



 

Тамо  гдје  прекинете  даље  попуњавање  кандидата  јер  их  више  нема  за  попуну  оставите  без 

избора опције пола! 

 

Ако  имате 15  кандидата  листу  закључите  бројем 15,  те  кликните  на  датумско  поље  укуцајте 

само датум креирања листе. Мјесто за потпис предсједника оставите увијек нетакнутим. 

Попуњавање овог обрасца би  требали оставити  за  крај –  односно по прикупљању овјерених 

изјава и штампању попуњених обрасца пријаве кандидата. 

Опције штампања смо горе објаснили па их испуштамо овдје. 

Шифра странке је већ унешена па се не морате бавити тим проблемом. 

 

БРОЈ КАНДИДАТА НА КАНДИДАТСКОЈ ЛИСТИ 

С обзиром да је дошло до промјене Изборног закона БиХ, максималан број кандидата на листи 

може бити онолики колико је мандата на располагању у предметној скупштини града/општине 

+ 5  додатних.  Ако имате и  кандидата националне мањине –  ових 5  умањите  за 1,  а  у  Брчко 

Дистрикту (као јединој изборној јединици са 2 мандата) ако странка иде са оба (2) кандидата 

онда редовну листу умањите за 2 кандидата (пазите на поредак мање заступљеног пола). 

___ 

 

ОБРАЗАЦ КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Ограничен  је  број  ових  мандата  на  1  или  2,  а  велика  већина  изборних  јединица  и  нема 

предвиђеног  мандата  за  националне мањине  тако  да  из  падајућег  менија  можете  изабрати 

само оне изборне јединице које имају овакве мандате. 

Све остало је исто као и у ранијим обрасцима да не понављамо објашњења. Дакле, потребно 

је изабрати изборну  јединицу (шифра ће се сама уписати – само је треба провјерити да ли  је 

коректна), а шифра странке је већ унешена. 



Упишите Презиме  и  име  кандидата  (пазите  на њихов  поредак),  изаберите  пол!  Ако  је  један 

кандидат, мјесто за другог оставите празно (а ако су два попуните оба). Ако је листа закључена 

са  бројем  1  онда  упишите  број  1  у  предвиђено  поље  односно  ако  је  2  упишите  број  2.! 

Попуните датум! Мјесто потписа овлашћеног лица не дирајте! 

Остали  подаци  су  сви  исти  као  и  за  кандидате  за  редовне  одборнике  осим  изјашњења  о 

припадности  нациналној  мањини!  Не  заборавите  датум  и  по  штампању  да  се  кандидат 

потпише.  Ако  има  и  други  кандидат  испуните  податке  и  за  тог  другог  на  другој  страни! 

(штампајте  двострано)!  И  ови  кандидати  морају  овјерити  своју  изјаву  да  прихватају 

кандидатуру од стране политичке странке. 

___ 

Када нам будете достављали ове попуњене обрасце позивамо вас да их 
слажете на сљедећи начин: 

На врху 

1. Образац за кандидата за (градо)начелника, а затим 

2. Изјава кандидата за (градо)начелника, затим 

3. Образац Листе кандидата за општинске одборнике, затим 

4. Образац  за  сваког  кандидата  за  општинског  одборника  који 

прати  његова  изјава,  све  то  поредано  по  њиховом  редослиједу 

како су позиционирани на листи, затим 

5. Листа за националне мањине коју прате 

6. Изјаве  кандидата националне мањине за општинског одборника 

 




