
 
Шифра документа: О  02/8  4.2.16 

  

  

ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за општу управу 

 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за одобрење за  закључење брака по пуномоћнику 

 

 Подносим захтјев за закључење брака по пуномоћнику и дајем  следеће податке: 

 

Ја ________________________________________________ из ________________________________ 

желим закључити брак са ________________________________, рођеним-ом дана _______________ 

у__________________________________________ држава ___________________________________ 

од оца _____________________________________ и мајке ___________________________________ 

држављанином_______________________________ ЈМБГ ___________________________________ 

који-а је спријечен да дође у Републику Српску из разлога ___________________________________ 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ: 

1. Извод из МКР за будуће супружнике(оригинал/овјерене копије), 

2. Увјерење о слободном брачном стању(оригинал/ овјерене копије), 

3.Доказ о држављанству,(оригинал/овјерене копије) 

4. Овјерена пуномоћ (оригинал), 

5. Доказ о спријечености доласка у РС да се закључи брак (оригинал) и 

6. Градска административнa таксa -7,00 KM (2,00 КМ на захтјев и 5,00 КМ на рјешење) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ:Дозволиће се само једна могућност достављања допуне како би 

предмет био потпун. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ :10 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   
  

ПРЕЗИМЕ: 

ИМЕ: 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: 

ЈМБГ: 

 АДРЕСА СТАНОВАЊА  

ИЛИ КОНТАКТ АДРЕСА:  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

   

П Р И Ј Е М Н И  Ш Т А М Б И Љ  
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

1. Писмени захтјев са образложењем (добија се у канцеларији бр.3 - шалтер сала), 

2. Пуномоћ,(оригинал или овјерена копија) 

3. Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике (оригинал или овјерена 

копија),издаје матична служба у мјесту рођења, 

4. Увјерење о држављанству за будуће супружнике (оригинал или овјерена копија),издаје 

матична служба у мјесту уписа, 

5. Увјерење о слободном брачном стању     (оригинал или  овјерена копија), издаје матична 

служба у мјесту рођења, 

6. Писмени доказ о спријечености присуству закључењу брака (ако је на страном језику-

оригинал и овјерен превод), 

7.  7,00 КМ административне таксе плаћа се таксеним маркама које се купују у пријемној 

канцеларији или  у пошти. 

 

НАПОМЕНА: Пуномоћ овјерава надлежни општински орган или нотар ,а важи 90 дана од 

дана овјере и  треба да садржи: 

- Податке о будућим супружницима,  

- Податке о лицу коме се даје пуномоћ, 

- Изјашњење  супружника који даје пуномоћ о презимену након закључења брака. 

 
 

           Наведена документа (осим пуномоћи и извода из матичних књига изадих у Републици 

Српској ) не могу бити старија од 6 мјесеци. 

  
 

 ЗАХТЈЕВ СЕ ПРЕДАЈЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ  3 – ШАЛТЕР САЛА 

 

 

           

 


