
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. 

 
Pieces with your name: Документи с вашим именом: 
• health card • Здравствена карта 
• Canadian passport • Канадски пасош 
• birth certificate • Родни лист 
• certificate of Canadian citizenship • Потврда о канадском држављанству 
• citizenship card • Картица држављанина 
• social insurance number card • Картица са бројем социјалног осигурања 
• Indian status card • Картица о статусу индијанца 
• Canadian Forces identity card • Картица припадника Оружаних снага Канаде 
• Veterans Affairs health card • Здравствена картица ветерана 
• old age security card • Картица примаоца старосне пензије 
• hospital card • Болничка картица 
• medical clinic card • Картица медицинске клинике 
• label on a prescription container • Етикета на амбалажи лека 
• identity bracelet issued by a hospital or long-term 

care facility 
• Идентификациона наруквица коју издаје болница или 

старачки дом 
• blood donor card • Картица даваоца крви 
• CNIB card • Картица за слепе особе (CNIB) 
• credit card • Кредитна картица 
• debit card • Банкарска картица 
• employee card • Идентификациона картица запослене особе 
• student identity card • Студентска идентификациона картица 
• public transportation card • Исказница  за јавни превоз 
• library card • Чланска картица библиотеке 
• liquor identity card • Лична карта за куповину алкохолних пића 
• parolee card • Картица условно ослобођеног затвореника 
• firearms licence • Дозвола за поседовање  ватреног оружја 
• licence or card issued for fishing, trapping or 

hunting 
• Картица ловца, риболовца или трапера 

 



Pieces with your name and address: Документи с вашим именом и адресом: 
• utility bill (e.g. electricity; water; 

telecommunications services including telephone, 
cable or satellite) 

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

• bank statement • Банковни извештај о стању на рачуну 
• credit union statement • Извештај задружне банке о стању на рачуну 
• credit card statement • Извештај о стању на рачуну кредитне картице 
• personal cheque • Лични чек 
• government statement of benefits • Извештај о државним бенефицијама 
• government cheque or cheque stub • Чек или чековни одрезак издан од власти 
• pension plan statement • Извештај пензионог фонда о пензији 
• residential lease or sub-lease • Уговор о најму или поднајму стана 
• mortgage contract or statement • Извештај о хипотекарском уговору за стан 
• income tax assessment • Решенје о плаћању пореза на приход 
• property tax assessment or evaluation • Решенје или процена пореза на имовину 
• vehicle ownership • Доказ о власништву возила 
• insurance certificate, policy or statement • Извештај или доказ о полици осигурања 
• correspondence issued by a school, college or 

university 
• Писмо издато од школе, колеџа или универзитета 

• letter from a public curator, public guardian or 
public trustee 

• Писмо издато од јавног куратора, јавног старатеља или 
јавног повереника 

• targeted revision form from Elections Canada to 
residents of long-term care facilities 

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

• letter of confirmation of residence from a First 
Nations band or reserve or an Inuit local authority 

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

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form or statement of benefits from one 
of the following designated establishments: 

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

– student residence – Студентски дом  
– seniors’ residence – Дом за старије особе 
– long-term care facility – Установа за дуготрајну негу 
– shelter – Јавно прихватилиште 
– soup kitchen – 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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