
 
  

  

Водич за пријаву бирача за гласање изван БиХ за Локалне  

изборе у БиХ 2020. године 
 

I. КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ ЗА ГЛАСАЊЕ ИЗВАН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ?  

 

Особа која привремено живи у иностранству и  избјегла особа из БиХ а испуњава 

сљедеће услове:  

 

 да је држављанин Босне и Херцеговине,  

 да је навршила 18 година односно да ће до дана одржавања избора (04.10.2020.) 

навршити 18 година и  

 да има пријављено пребивалиште у Босни и Херцеговини.  

II. ПРВИ ПУТ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ИЗВАН БиХ?  

 

1. ОСОБА КОЈА ПРИВРЕМЕНО БОРАВИ ИЗВАН БиХ  

Документи које треба доставити су:  

 образац пријаве ПРП-1 - попуњен и потписан на истовјетан начин као на 

идентификационом документу  

 копија једног важећег идентификационог документа у сврху доказивања 

идентитета  

(копија једног од три важећа документа издата у оквиру CIPS-a/IDDEEA-e  и то лична 

карта БиХ, возачка дозвола БиХ или пасош БиХ).  

 

2. ИЗБЈЕГЛА ОСОБА ИЗ БиХ (особа која није никад добила документ издат у оквиру 

CIPS-а /IDDEEA-е)  

Документи које треба доставити су:  

 образац пријаве ПРП-1 - попуњен и потписан на истовјетан начин као на 

идентификационом документу  

 идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, важећа лична исправа издата 

од земље домаћина и избјеглички картон издат од владе земље домаћина или друге 

међународне организације),  

 документ у сврху доказивања држављанства БиХ (увјерење о држављанству БиХ 

не старије од 6 мјесеци или копија важећег пасоша БиХ) и 

 доказ о пребивалишту у БиХ (копија потврде о пребивалишту у БиХ или копија 

личне карте у цијелости из 1991. године или из периода од пописа до периода 

стицања статуса избјегле особе). 

Уколико избјегла особа из БиХ не достави доказ о пребивалишту у БиХ, Централна 

изборна комисија БиХ ће провјером утврдити да ли се налази на попису становништва из 

1991. године. Уколико се избјегла особа из БиХ буде налазила на попису становништва 

из 1991. године, бит ће уписана у Централни бирачки списак за гласање изван Босне и 

Херцеговине, за општину у којој је имала пријављено пребивалиште на Попису 

становништва 1991. године.  
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III. УПИСАНИ СТЕ У ЦЕНТРАЛНИ БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГЛАСАЊЕ ИЗВАН БИХ 

НА ПРЕТХОДНИМ ИЗБОРИМА?  

 

 

ИЗБЈЕГЛА ОСОБА ИЛИ ОСОБА КОЈА ПРИВРЕМЕНО БОРАВИ ИЗВАН БИХ  
Централна изборна комисија БиХ ће путем интернет странице www.izbori.ba учинити 

доступним образац пријаве ПРП-2. 

Документи које треба доставити: 

 образац пријаве ПРП-2 -  попуњен и потписан на идентичан начин као на 

идентификационом документу 

 копија једног важећег идентификационог документа са фотографијом:  

o Лична карта  

o Возачка дозвола или  

o Пасош  

Ако сте избјегла особа из БиХ, умјесто претходно наведених докумената као доказ 

идентитета можете приложити копију једног од сљедећих докумената:  

 

 Пасош,  

 Возачка дозвола, 

 Важећа лична исправа издата од стране земље домаћина, или  

 Избјеглички картон издат од владе земље домаћина или друге међународне 

организације.  

 

IV. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ПРП-1 ЗА ДРЖАВЉАНЕ БиХ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА 

ГЛАСАЊЕ ИЗВАН БиХ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПУТЕМ:  

 интернет странице Централне изборне комисије БиХ (www.izbori.ba),  

 интернет странице Министарства иностраних послова Босне и Херцеговине 

(www.mvp.gov.ba),  

 дипломатско-конзуларних представништава Босне и Херцеговине,  

 клубова и удружења грађана Босне и Херцеговине у иностранству,  

 канцеларија владиних и невладиних организација које се баве избјеглицама и 

питањима миграције.  

 

ВАЖНО! 
 

ПОТПИСИ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА НА ОБРАСЦИМА ПРП-1 И ПРП-2 МОРАЈУ 

БИТИ ИДЕНТИЧНИ ПОТПИСУ СА ДОКУМЕНТА КОЈИ СЕ ПРИЛАЖЕ КАО 

ДОКАЗ ИДЕНТИТЕТА ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ. 

 
 

Крајњи рок до када пријаве бирача за гласање изван БиХ морају бити достављене у 
Централну изборну комисију БиХ бити ће накнадно објављен на интернет страници 
Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba.   

http://www.izbori.ba/
http://www.izbori.ba/
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ПРИЈАВЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ИЗВАН БиХ ШАЉУ СЕ НА АДРЕСУ : 
ИЗБОРИ У БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ 

Поштански претинац 451 
71000 Сарајево 

Босна и Херцеговина 
или 

на факс +387 033 251 333 i +387 033 251 334 
или 

имејл: prijavapp@izbori.ba 
Провјера статуса обраде за гласање изван БиХ обавеза је подносиоца пријаве. 

Провјера се може извршити путем дежурног телефона: 
+387 033 251 331 i +387 033 251 332 

или на имејл: 
Info@izbori.ba  

 

 

 

 
www.izbori.ba 

 

www.izbori.ba 
 

 

 

 

ПРИЈАВИТЕ СЕ! 
SE ! 

mailto:Info@izbori.ba

