/Naziv organa/tijela/Назив органа/
Broj/Број
Datum/Датум

LK-OI-1/ЛК-ОИ-1
god./год.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE - ZAMJENU LIČNE KARTE/OSOBNE ISKAZNICE
ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ - ЗАМЈЕНУ ЛИЧНЕ КАРТЕ
1. Vrsta zahtjeva/Врста захтјева

Izdavanje LK/OI/Издавање ЛК

Zamjena LK/OI/Замјена ЛК

2. Lični/osobni podaci podnosioca/podnositelja zahtjeva/ Лични подаци подносиоца захтјева
JMB/ЈМБ

Mjesto rođenja/Мјесто рођења

**Ime(na)/Име(на)

Državljanstvo BiH/Држављанство БиХ

Prezime/Презиме

Općina prebivališta/Општина пребивалишта
Općina boravišta za raseljena lica-osobe i povratnike/
Општина боравишта за расељена лица и повратнике

Spol/Пол
Ime jednog roditelja/
Име једног родитеља

Poštanski broj/Поштански број

Prezime istog roditelja/
Презиме истог родителја

Adresa/Адреса
*Entitetsko državljanstvo/Ентитетско држављанство

Datum rođenja/
Датум рођења

*Кrvna grupa/Крвна група

*Podaci o entitetskom državljanstvu i krvnoj grupi se unose samo na zahtjev podnosioca/podnositelja zahtjeva/Подаци о
ентитетском држављанству и крвној групи се уносе само на захтјев подносиоца захтјева
**Ukoliko se ime sastoji od više riječi odredite koje ćete koristiti/Уколико се име састоји од више ријечи одредите које ћете користити

3. Podaci o ranije izdanoj ličnoj karti-osobnoj iskaznici/ Подаци о раније изданој личној карти
Mjesto izdavanja/Мјесто издавања:
Reg. broj/Рег. број:
Datum izdavanja/Датум издавања:
Ličnu kartu-osobnu iskaznicu prilažem uz ovaj zahtjev/ Личну карту прилажем уз овај захтјев.

DA/ДА

NE/НЕ

4. Zamjena ranije izdane lične karte-osobne iskaznice/Замјена раније издане личне карте

5.

Promjena obrasca LK-OI/
Промјена обрасца ЛК

Izgubljena/Изгубљена

Istek roka njenog važenja/
Истек рока њеног важења

Nestala/Нестала

Promjena prebivališta-boravišta/
Промјена пребивалишта-боравишта

Oštećena/Оштећена

Promjena ličnog-osobnog imena/
Промјена личног имена

Bitne promjene izgleda imaoca LK/OI/
Битне промјене изгледа имаоца ЛК

Ukradena/Украдена

Promjena spola/Промјена пола

Ispravka netačnih/netočnih podatka/
Исправка нетачних података

Uništena/Уништена

Ispravka datuma rođenja/
Исправка датума рођења

Upis zabrane prelaska državne granice/
Упис забране преласка државне границе

Na drugi način nije dostupna/
На други начин није доступна

Промјена имена/Promjena imena

Preuzimanje LK-OI/Преузимање ЛК

Prilog/Прилог:

Potpis podnosioca/podnositelja zahtjeva/
Потпис подносиоца захтјева

lično-osobno/лично

Promjena podataka koji su navedeni u LK-OI/
Промјена података
који су наведени у ЛК:

punomoćnik/пуномоћник

poštom/поштом

Broj registra/Број регистра:

Potpis službenog lica-osobe/
Потпис службеног лица

Lični/osobni podaci iz ovog obrasca bit će obrađeni u svrhe određene Zakonom o ličnoj/osobnoj karti/iskaznici državljana
BiH i biti predmetom prava i zaštite propisane Zakonom o zaštiti ličnih/osobnih podataka.
Лични подаци из овог обрасца биће обрађени у сврхе одређене Законом о личној карти држављана БиХ и бити предметом права
и заштите прописане Законом о заштити личних података.

