
Serbian (03/2015)  
 
Припремите један од следећих идентификационих докумената:   

Покажите: 

• вашу возачку дозволу, ИЛИ 

• ваш идентификациони докуменат издан од провинцијалне или територијалне власти,  ИЛИ 

• било који други докуменат издан од власти  на којем је ваша слика, име и садашња адреса, ИЛИ 

• два идентификациона документа. Оба документа морају наводити ваше име, а један од њих и вашу 
адресу. 

 
Preuves d’identité : Документи с вашим именом: 
• carte d’assurance-maladie • Здравствена карта 
• passeport canadien • Канадски пасош 
• certificat de naissance • Родни лист 
• certificat de citoyenneté canadienne • Потврда о канадском држављанству 
• carte de citoyenneté • Картица држављанина 
• carte d’assurance sociale • Картица са бројем социјалног осигурања 
• certificat de statut d’Indien • Картица о статусу индијанца 
• carte d’identité des Forces canadiennes • Картица припадника Оружаних снага Канаде 
• carte de santé d’Anciens Combattants • Здравствена картица ветерана 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • Картица примаоца старосне пензије 
• carte d’hôpital • Болничка картица 
• carte d’une clinique médicale • Картица медицинске клинике 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• Етикета на амбалажи лека 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• Идентификациона наруквица коју издаје болница или 
старачки дом 

• carte de donneur de sang • Картица даваоца крви 
• carte de l’INCA • Картица за слепе особе (CNIB) 
• carte de crédit • Кредитна картица 
• carte de débit • Банкарска картица 
• carte d’employé • Идентификациона картица запослене особе 
• carte d’identité d’étudiant • Студентска идентификациона картица 
• carte de transport en commun • Исказница  за јавни превоз 
• carte de bibliothèque • Чланска картица библиотеке 
• carte d’identité d’une régie des alcools • Лична карта за куповину алкохолних пића 
• carte de libéré conditionnel • Картица условно ослобођеног затвореника 
• permis d’arme à feu • Дозвола за поседовање  ватреног оружја 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• Картица ловца, риболовца или трапера 

 



Preuves d’identité et d’adresse : Документи с вашим именом и адресом: 
• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

services de télécommunication, comme le 
téléphone, la télévision par câble ou la télévision 
par satellite) 

• Рачун за комуналну услугу (струју, воду, 
телекомуникационе услуге укључујучи телефон, кабелску 
или сателитску телевизију) 

• état de compte bancaire • Банковни извештај о стању на рачуну 
• état de compte d’une caisse populaire • Извештај задружне банке о стању на рачуну 
• relevé de carte de crédit • Извештај о стању на рачуну кредитне картице 
• chèque personnel • Лични чек 
• relevé de prestations du gouvernement • Извештај о државним бенефицијама 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • Чек или чековни одрезак издан од власти 
• état des prestations d’un régime de retraite • Извештај пензионог фонда о пензији 
• bail ou sous-bail d’habitation • Уговор о најму или поднајму стана 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• Извештај о хипотекарском уговору за стан 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • Решенје о плаћању пореза на приход 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • Решенје или процена пореза на имовину 
• document de propriété d’un véhicule • Доказ о власништву возила 
• certificat, police ou relevé d’assurance • Извештај или доказ о полици осигурања 
• correspondance provenant d’une école, d’un 

collège ou d’une université 
• Писмо издато од школе, колеџа или универзитета 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • Писмо издато од јавног куратора, јавног старатеља или 
јавног повереника 

• formulaire de révision ciblée remis par Élections 
Canada aux résidents d’établissements de soins 
de longue durée 

• Формулар о циљној ревизији издан од Изборне агенције 
Канаде за пензионере у домовима за дугорочну негу 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par 
l’autorité responsable d’une bande ou d’une 
réserve des Premières Nations ou une autorité 
locale inuite 

• Писмо потврде о пребивалишту издато од стране 
Индијанског одбора или индијанског резервата или 
локалне власти за инуите 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

• Писмо потврде о пребивалишту, боравку, потврда уписа 
или потврда о бенефицијама издато од једне од следећих 
установа:    

– d’une résidence pour étudiants – Студентски дом  
– d’une résidence pour personnes âgées – Дом за старије особе 
– d’un établissement de soins de longue durée – Установа за дуготрајну негу 
– d’un refuge – Јавно прихватилиште 
– d’une soupe populaire – Јавна кухиња 

Ми прихваћамо идентификационе картице и документе издане у оригиналним форматима. За 
документе издане електронички (као на пример  e-изводи или  e-рачуни), ми прихваћамо њихове исписе 
или нам их можете показати на вашем мобилном уређају. 

Имате личну карту али не можете доказати вашу адресу? 

Положите заклетву: покажите два идентификациона документа с вашим именом и нека нетко тко вас 
познаје потврди вашу адресу. То лице  мора показати доказ о свом  идентитету и  адреси и мора бити 
заведено у истом бирачком округу. То лице  може на тај начин посведочити само за једну особу. 

Ова се информација може добити и на другим језицима и у другим облицима. 

elections.ca 1-800-463-6868 TTY 1-800-361-8935 
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