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Имајте уза себе идентификациони документ за гласање 
 Три опције за доказивање вашег идентитета  и адресе 

 
 1. опција  

 
 

Покажите један од ових идентификационих докумената  
• своју возачку дозволу 
• било коју картицу коју су издале канадске власти (федералне, провинцијске/територијалне 

или локалне) с вашом фотографијом, именом и презименом и тренутном адресом 

2. опција  

 
+ 

 

Покажите два идентификациона документа 
На оба мора мора да буде наведено ваше име и презиме, а на бар једном мора бити наведена 
ваша тренутна адреса 
Примери:  
• картица са подацима о гласачу и извештај из банке 
• рачун за комуналне услуге и студентска идентификациона картица 

Немате ове документе? Нема проблема!  
Погледајте листу прихваћених идентификационих докумената за 2. опцију у наставку 

 

From a government or government agency Од владе или владине агенције 

• band membership card • картица припадника индијанског племена 

• birth certificate • крштеница 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• картица или сертификат канадског држављанства 

• Canadian Forces identity card • картица припадника Оружаних снага Канаде 

• Canadian passport • канадски пасош 

• card issued by an Inuit local authority  • картица коју су издале локалне инуитске власти 

• firearms licence • дозвола за поседовање ватреног оружја 

• government cheque or cheque stub • чек или одрезак од чека који је издала влада 

• government statement of benefits • извештај о државним бенефицијама 

• health card  • здравствена картица 

• income tax assessment • решење о плаћању пореза на приход 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• картица о индијанском статусу или привремена 
потврда о регистрацији 

• library card • чланска картица библиотеке 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• лиценца или картица ловца, риболовца или трапера 

• liquor identity card • лична карта за куповину алкохолних пића 

• Métis card • картица припадника народа метис 
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• old age security card • картица примаоца старосне пензије 

• parolee card • картица условно ослобођеног затвореника 

• property tax assessment or evaluation • решење или процена пореза на имовину 

• public transportation card • картица за јавни превоз 

• social insurance number card • картица са бројем социјалног осигурања 

• vehicle ownership • доказ о власништву возила 

• Veterans Affairs health care identification card • здравствена картица ветерана 

From Elections Canada Од Изборне агенције Канаде 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• образац о циљној ревизији издат од стране Изборне 
агенције Канаде за станаре у домовима за дугорочну 
негу 

• voter information card • информациона карта за гласача 

From an educational institution Од образовне установе 

• correspondence issued by a school, college or university • писмо издато од стране школе, колеџа или 
универзитета 

• student identity card • студентска идентификациона картица 

From a health care facility or organization Од здравствене установе или организације 

• blood donor card • картица даваоца крви 

• CNIB card • картица за слепе особе (CNIB) 

• hospital card • болничка картица 

• label on a prescription container • етикета на амбалажи лека 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• идентификациона наруквица коју је издала болница 
или установа за дугорочну негу 

• medical clinic card • картица медицинске клинике 

From a financial institution Од финансијске установе 

• bank statement • банковни извештај о стању на рачуну 

• credit card • кредитна картица 

• credit card statement • извештај о стању на рачуну кредитне картице 

• credit union statement • извештај задружне банке о стању на рачуну 

• debit card • банкарска картица 

• insurance certificate, policy or statement • сертификат, полиса или извештај о осигурању 

• mortgage contract or statement • извештај о хипотекарском уговору за стан 

• pension plan statement • извештај пензионог фонда о пензији 

• personal cheque • лични чек 
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From a private organization  

• employee card • идентификациона картица запослене особе 

• residential lease or sub-lease • уговор о најму или поднајму стана 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

• рачун за комуналну услугу (струју, воду, 
телекомуникационе услуге, укључујући телефон, 
кабловску или сателитску телевизију) 

Letters of confirmation Писма потврде 

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

• писмо издато од стране јавног куратора, јавног 
старатеља или јавног повереника 

• 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 
локалних инуитских власти  

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• писмо потврде о пребивалишту, боравку, образац  
уписа или потврда о бенефицијама издата од стране 
једне од следећих установа: 
− студентски дом 
− дом за стара лица 
− установа за дугорочну негу 
− јавно прихватилиште 
− народна кухиња 
− установа резиденцијалног типа за прихват у 
заједници 

Могу се навести додатни идентификациони документи. Прихватамо електронске извештаје о стању и електронске 
фактуре. Одштампајте их или покажите на мобилном уређају. 
 

3. опција  

 
+ 

 

Ако немате идентификациони документ 
Можете ипак гласати ако дате изјаву о свом идентитету и адреси у писаном облику и ако имате 
некога ко вас познаје и ко је додељен вашем бирачком месту а ко би гарантовао за вас.  
Гарантор мора да буде у стању да докаже свој идентитет и адресу. Jедна особа може да 
гарантује само за једну особу (осим у установама за дугорочну негу). 

 
Потпун списак прихваћених идентификационих докумената доступан је на више језика на elections.ca.   
За друге формате, као што су Брајева азбука и звучни формат, позовите 1-800-463-6868. 
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