
 
 

 
 

 

 

  

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС БИРАЧА У ЦБС ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БиХ ЗА 

ПРИЈЕВРЕМЕНЕ ИЗБОРЕ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА БИХАЋ, ТУЗЛА, 

СРЕБРЕНИК И ЗВОРНИК И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И ВОГОШЋА 

05.02.2023. ГОДИНЕ 

ПРП 

 

А ЛИЧНИ ПОДАЦИ   

1. 
Јединствени матични број 

ЈМБ 
             

2. ПРЕЗИМЕ  

3. ИМЕ  

4. Пол М  □ Ж  □ 

5. Име једног родитеља  

6. Претходна имена и презимена  

7. Датум рођења  
   

Дан Мјесец Година 

Б СТАТУС У КОЈЕМ БОРАВИТЕ ВАН БиХ (Обавезно означите статус ознаком  X унутар квадратића) 

1. Привремени боравак ван БиХ  □ 
2. Статус избјеглог лица из БиХ □ 

3. 

ПРЕБИВАЛИШТЕ У БОСНИ 

И ХЕРЦЕГОВИНИ (Лица са 

статусом избјеглог лица из БиХ 

попуњавају пребивалиште према 

посљедњем попису 

становништва)  

Општина 

Насељено мјесто 

Улица и кућни број 

    

Ц НАЧИН ГЛАСАЊА  Обавезно означите начин гласања ознаком  X унутар квадратића  

1. Гласање у ДКП БиХ  □ 
Упишите државу-град у којем се налази ДКП БиХ 

2. Гласање путем поште □  

Д. 
Адреса боравка ван Босне и Херцеговине на коју ће Вам бити упућен гласачки материјал и 

контакт-подаци 

1. 
Адреса (Пуни назив улице и 

кућни број) 
 

2. Град (Мјесто одредишне поште)  

3. Поштански број   

4. Држава  

5. Е-mail (обавезно уписати)  

6. 
Контакт-телефон (обавезно 

уписати) 
 

Копије докумената које се прилажу  

уз пријаву за гласање ван БиХ  
(ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО 

НА ПОЛЕЂИНИ!) 

Доказ о идентитету лица                                              □ 

Доказ о тачној адреси боравка у иностранству          □ 

  

Датум и мјесто подношења 

пријаве 

Потпис подносиоца пријаве  
Потпис мора одговарати потпису на идентификационом документу. 

ПРИЛИКОМ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА КОРИСТИТЕ САМО ШТАМПАНА СЛОВА. 

СВЕ РУБРИКЕ МОРАЈУ БИТИ ИСПУЊЕНЕ. 



 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПРИЈАВЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БиХ 

 

Попуњен образац пријаве за гласање ван БиХ треба бити потписан истовјетно као и документ који прилажете и заједно с копијом важећег 

идентификационог документа и доказа о тачној адреси боравка у иностранству доставити Централној изборној комисији БиХ електронски, путем 

апликације On-line пријава бирача за гласање ван Босне и Херцеговине или путем  телефакса на сљедеће бројеве:  +387 33 / 251-333 и +387 / 33 251-

334 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ 

1. Попуњен и потписан образац (Потпис мора бити истовјетан потпису на идентификационом документу који прилажете уз пријаву, како би 

пријава била прихваћена).  

 

2. Доказ о идентитету (фотографисана, скенирана или у другом електронском формату снимљена лична карта БиХ – обје стране), 

а за избјегла лица доказ о идентитету један је од сљедећих важећих докумената: 

a) пасош, или 

b) возачка дозвола, или 

c) важећа лична исправа издата од земље домаћина, или 

d) избјеглички картон издат од владе земље домаћина или друге међународне организације. 

 

3. Доказ о тачној адреси боравка у иностранству (Доказ о тачној адреси у иностранству за бираче који гласају путем поште издат од надлежног 

органа  изузев ако се ради  о важећем личном документу  издатом од земље домаћина који садржи тачну адресу боравишта у иностранству) 

 

ВАЖНО 
1. СВИ ТРАЖЕНИ ДОКУМЕНТИ УЗ ОБРАЗАЦ МОРАЈУ БИТИ ПРИЛОЖЕНИ 

(непотпуне пријаве Централна изборна комисија БиХ неће разматрати), 

2. Сви подаци у обрасцу морају бити тачни и читко написани штампаним словима,  

3. Образац мора бити потписан, истовјетно као на идентификационом документу којег прилажете уз пријаву, 

4. Уколико сте одабрали да гласате у ДКП-у БиХ, а не створе се услови за гласање у истом, Ваши гласачки листићи ће бити достављени на Вашу адресу путем 

поште и на тај начин ћете остварити Ваше бирачко право.  

5. Све информације у вези с гласањем ван БиХ доступне су на службеној интернет-страници Централне изборне комисије БиХ  

www.izbori.ba или путем  Инфо-линије +387 33 / 251-331 и +387 / 33 251-332  или електронским путем на е-mail : info@izbori.ba 
 

 

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ОБРАСЦА И ТРАЖЕНИХ ДОКУМЕНАТА ЈЕ 27.12.2022. ГОДИНЕ У 24.00 ЧАСА 
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