
Ambasada Bosne i Hercegovine 17 Blackburn Avenue, Ottawa, ON, K1N 8A2 
Ottawa Ph. + 1 613 236 0028  
Embassy of Bosnia and Herzegovina Fax. + 1 613 236 1139 
Ottawa Email: consular@ambasadabih.ca  

www.ambasadabih.ca 
 

IZDAVANJE PUTNOG LISTA 

 
Putni list je privremena putna isprava, s rokom važenja do 30 dana i važi samo za povratak 
u Bosnu i Hercegovinu.  
Izdaje se radi povratka u BiH državljanima BiH koji borave u inostranstvu kraće od tri mjeseca ukoliko 

im je rok važenja pasoša istekao, te ukoliko je pasoš uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen (oštećen 

pasoš trebaju donijeti na uvid, a u slučaju uništenja/gubitka/krađe prijaviti  
Ambasadi BiH nestanak pasoša prema uputi koja se nalazi na internet -stranici Ambasade BiH u 
Ottawa www.ambasadabih.ca /„Consular Information“ „Prijava nestanka pasosa zbog uništenja, 
gubitka ili krađe“/), odnosno u slučaju repatrijacije (deportacija i sl.). 

 

1. Popuniti zahtjev za izdavanje putnog lista; potpis na zahtjevu treba ovjeriti Notar - javni 
bilježnik (Notary Public) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni 
pečat DFAIT- a koji ovjerava da Notar ima urednu radnu dozvolu.   

2. Ovjerenu fotokopiju važeće identifikacijske isprave (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).   
Ovjeriti kod istog Notara.   

3. Original uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja).  
 
4. a) Original pasoš kojem je istekao rok važenja ili je oštećen.  

b) Potvrdu Ambasade o izvršenoj prijavi u slučaju uništenja/gubitka/krađe pasoša.  

5. Dvije fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm.  

6. Ovjerenu fotokopija avio karte za putovanje u BiH. Ovjeriti istog Notara.   
7. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and 

Herzegovina u iznosu od 60.00 CAD (konzularna taksa za putni list 40 CAD + 

poštanski troškovi dostave 20 CAD). NAPOMENA: Za upis svakog člana uže 

porodice u putni list treba uplatiti dodatnih 12,00 CAD po članu porodice.  

 
Dodatna dokumentacija za maloljetnu djecu:  
1. Originalni rodni list iz BiH s upisanim JMB (ne stariji od 6 mjeseci od dana 

izdavanja).   
2. Pismena saglasnost oba roditelja/staratelja za izdavanje putnog lista za 

dijete. Saglasnost potpisati i ovjeriti kod Notara - javnog bilježnika. Validna 
ovjera sadrži potpis i službeni pečat Global Affairs Canada (GAC).  

3. Ovjerene kopije pasoša ili ličnih karata oba roditelja/staratelja. Ovjeriti kod 
istog Notara.   

4. Ukoliko su roditelji/staratelji razvedeni: ovjerena kopija sudskih odluka 
o razvodu i starateljstvu nad djetetom. Ovjeriti kod istog Notara.   

5. Ukoliko je jedan roditelj/staratelj umro: ovjerena kopija izvoda iz matične  

knjige umrlih (smrtovnica). Ovjeriti kod istog Notara. 

  
NAPOMENA: Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva 

potreban je i potpis djeteta. 

 

Spomenuto poslati na adresu Ambasade: 
 : Embassy of Bosnia and Herzegovina  
17 Blackburn Avenue 

Ottawa, ON, K1N 8A2 
 
 
II.1. - Izdavanje pasosa BiH 
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ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА 

 

 

Путни лист је привремена путна исправа, с роком важења до 30 дана и важи само за 
повратак у Босну и Херцеговину.  
Издаје се ради повратка у БиХ држављанима БиХ који бораве у иностранству краће од три 

мјесеца уколико им је рок важења пасоша истекао, те уколико је пасош уништен, 

оштећен, украден или изгубљен (оштећен пасош требају донијети на увид, а у случају 

уништења/губитка / крађе пријавити Амбасади БиХ нестанак пасоша према упутству које
се налази на интернет-страници Амбасаде БиХ у Отави www.ambasadabih.ca / „Consular 

Information“ „Пријава нестанка пасоша због уништења, губитка или крађе“/), односно у 

случају репатријације (депортација и сл .) 

 
1. Попунити захтјев за издавање путног листа, потпис на захтјеву треба овјерити Нотар (Notary 

Public) у функцији свједока потписа. Валидна овјера мора имати и надовјеру DFAIT-a који 
овјеравају да Нотар има уредну дозволу рада.   

2. Овјерену фотокопију важеће идентификацијске исправе (лична карта, пасош, 
возачка дозвола). Овјерити код истог Нотара.   

3. Оригинал увјерење о држављанству БиХ (не старије од 6 мјесеци од дана издавања).  

4. a) Оригинал пасош којем је истекао рок важења или је оштећен.   
b) Потврду Амбасаде о извршеној пријави у случају уништења/губитка/крађе пасоша.  

5. Двије фотографије димензија 3,5 x 4,5цм.  

6. Овјерену фотокопију авио карте за путовање у БиХ. Овјерити код Нотара.   
7. Поштанску уплатницу (Money Order) у корист (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herze-

govina у износуод 60.00 CAD (конзуларна такса за путни лист 40 CAD + поштански 
трошкови доставе 20 CAD). НАПОМЕНА: За упис сваког члана уже породице у путни 
лист треба уплатити додатних 12,00 CAD по члану породице.  

 
Додатна документација за малољетну дјецу: 

1. Оригинални родни лист из БиХ с уписаним ЈМБ ( не старији од 6 мјесеци од дана  
издавања.   

2. Писмена сагласност оба родитеља/старатеља за издавање путног листа за дијете. 
Сагласност потписати и овјерити код Нотара. Валидна овјера мора имати и 
nadовјеру Global Affairs Canada (GAC).   

3. Овјерене копије пасоша или личних карата оба родитеља. Овјерити код истог 
Нотара.  

4. Уколико су родитељи/старатељи разведени: овјерена копија судских одлука 
о разводу и старатељству над дјететом. Овјерити код Нотара.   

5. Уколико је један родитељ /старатељ умро: овјерена копија извода из матичне 
књиге умрлих (смртовница ) Овјерити код Нотара.  

 
НАПОМЕНА: За дјецу од 14 до 18 година, поред потписа подносиоца захтјева потребан је и 

потпис дјетета. 

 

Споменуто послати на адресу Амбасаде: 

 

Embassy of Bosnia and Herzegovina 

17 Blackburn Avenue 

Ottawa, ON, K1N 8A2 
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