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УПУТСтв0 3А ПОПУНаАВАњЕ ОБРАСЦА:
- ОБРд3АЦ ПОПУНИТИ ЧИТКО, HA KOMПЛЛEPY ИЛИ вЕЛИКИМ
СЛОвИМд;
- ОДГОвОРИтl4 flOE'VHO HA CBA ПИТАњА;
-AKO HA ПРЕДВИЋЕНОМ мЈЕС1У нЕМАДОвОљН0
ПРОСтОРА 3А ПОтПУНИ ОДГОвОР, ДОДАТИ ЛИСт ХАРТИЈЕ
OДHOCHO СIРАНИЦУ HA КОМПЈУТЕРУ И ОЗнАЧИТИ HA KOJE
CE ПИТАњЕ ДОДАТНО ОДГОВАРА(Ha аримЈер: Пипње 21,
страница 3);
-ПOTПИWИTE СВАКУ СТРАНИЦУ HA ПРЕД8ИЋЕНОм МЈЕСТУ.

ВАЖНА НАП01l7ЕНА: По закону, обввезни оте да одговорите на ова питања из овог обрасцв: истинито,
потуно и твчно. Ако у веэи са неГ,им питањем из овог обраоцв подаци не поотоје, обввеэни оте да у
одговарв)yfloj рубрмци нвведете да °немв подвтвка+. Ниједна рубрика ипи одјељак не остввљају ое
непопуњени. Непопуњввање неке рубрикв или одјељка може ое оматрвти дввањем лвжне изЈаве, што је
кривично дјело оа lqзивичном одговорношђу no Кривичном звкону Босне и Херцеговине. Након попуњввања
овог обрасца може вам ое ббратити оргвн нвдлеман эа пров)еру истинитости уписвних података.
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здпослвњу, обдвљдњу
политичких дунаали и
днгвЦмđну у полици)и
током тог врвмвнд.
Ндввдите твчно лдриод
đд свđку дкгивиост тв
оргдн у хоЈем сте

дјвловали у свđпом од
нđввдвних
пвриода.Тдкоlјв, эд ceairy
дкгивност
нđввдитв
одговорности и имв
нддрвqвног.
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63. Дđ ли )д против Вдс
потврllенд оптужницđ?
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64. Да ли сте или сте били
члан нвке политичке
партије? Ако јесте,
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67. Наведите coy непокретну
имовину коЈу посЈедујвте
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Бв. Да ли сте Ви или члан
ваше лородице влапник
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руководиre
приватном
фирмом?
Наведите број лод iroјим
Jo
ra
фирма
регистроввна.
(Чпановимв
породице
сматрају ce брачни или
ванбрачни друт, дијете,
отац, мајка, усвојитељ,
усвојеник, брат, сестра тв
родитељи
и дијете
брачногдруга)
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69. /цro јесте, о каквоЈ се
врсти фирме рвди?
Наведите адресу фирме.
70. Наведите возила
посједујете.
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У3 OBY,ПОСЉЕДњУ, СТРАНИЦУ ОВОГ ОБРАСЦА ПPИЛOЖИTE ОвЈЕРЕНЕ KOПИJE СВИХ ДИППОмА ИЛИ
СвЈЕДОЧАНСТАВА KOJE GTE СТЕКЛИ

C пуном материјвпном и марапном одговОрношПу изЈввљујем и СвОЈим потисом нв овом обрвсцу потврђујем
дв Су подвци изнесени у њвму истинити, потпуни и твчни, те двјем свој приствнак ДржавноЈ вгенциЈи зв
истрвге и эвштиту (СИПА-н) дв провјери истинитост тих подвтвкв. Рвзумијем дв изношење нв овом обрвсцу
неког неистинитог, непотуног или нетвчног подвтвв или испуштвње трвженог подвткв, С циљем о6мвњиввњв
неког нвдпехаiОг органв, предстввљв кривично д(епо квжњиво no кривичним звконимв у Босни и Херцеговини.
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