
 
Шифра документа: О  02/8  4.2.8 

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  

ГРАД БИЈЕЉИНА 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК  

 ГРАДСКА УПРАВА 

 Одјељење за општу управу 

 

       П Р Е Д М Е Т : Захтјев за накнадни упис у МКР са подацима о држављанству на  основу  Закона о 

држављанству  Р БиХ / Захтјев за накнадни упис података о држављанству 

А)   ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

___________________________________________ _____________________________________ 
    (име и презиме)                                                (датум, мјесто и општина рођења) 

СФРЈ-СР ___________________________________________ ____________________________________________ 
         (раније држављанство)                           (јединствени  матични број грађана) 

___________________________________________ _____________________________________ 
                                              (националност)                         (вјероисповијест) 

Б)   ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА 

1. _________________________________________ _____________________________________ 
              (име и  презиме оца)                                                     (датум и мјесто рођења)  

    _________________________________________ _____________________________________ 
               (држављанство оца)                                                               (јединствени матични број грађана) 

2. _________________________________________ _____________________________________ 
      (име и презиме мајке и дјевојачко презиме)                            (датум и мјесто рођења) 

   __________________________________________ _____________________________________ 
               (држављанство мајке)                                         (јединствени матични број грађана) 

В)   ПРАВНИ ОСНОВ ПО КОМЕ СЕ ТРАЖИ НАКНАДНИ УПИС У МКР 

 □  По поријеклу, 

 □  Рођењем на територији БиХ, 

 □  Натурализацијом  

 □  По сили Закона о држављанству РБиХ („ Службени гласник РБиХ“ број: 30/96) 

Д )   ДОКАЗИ: (Заокружити шта се прилаже). Прилози морају бити у оригиналу! 

1. Извод из МКР   4. Фотокопија личне карте               7.  Градска административнa таксa- 7,00КМ       

                             (2,00КМ на  захтјев  и 5,00КМ на рјешење) 

2. Извод из МКВ                                          5. Доказ о држављанству СФРЈ                                            

3. Увјерење о пребивалишту                       6.  Увјерење о држављанству родитеља 

 
 

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

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ:Дозволиће се само једна могућност достављања допуне како би предмет био потпун. 
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 15 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

    Потпис подносиоца 

Бијељина,  године   

 



 
Шифра документа: О  02/8  4.2.8 

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Захтјев за стицање држављанства (добија се у канцеларији број 3- шалтер сала) 

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија) -издаје матична служба у 

мјесту рођења, 

3. Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал или овјерена копија) -издаје матична служба 

у мјесту вјенчања, 

4. Увјерење о пребивалишту у БиХ на дан 06.04.1992. године и увјерење о садашњем 

пребивалишту уколико је оно другачије од пребивалишта прије рата (оригинал или 

овјерена копија)-издаје надлежна Станица јавне безбједности - 

5. Фотокопија личне карте овјерена од стране надлежног општинског органа, 

6. Доказ о држављанству СФРЈ које се може утврдити на основу једног од следећих 

докумената издатих од надлежних органа бивше СФРЈ: 

- увјерење о држављанству, 

- пасош (овјерена копија), 

- лична карта ( овјерена копија ), 

- војна књижица (овјерена копија ), 

- бродарска књишиц ( овјерена копија ), 

- возачка дозвола (овјерена копија ), 

- радна књижица ( овјерена копија ), 

- родни лист, 

здравствена књижица (овјерена копија ) 

7. Увјерење о држављансву родитеља уколико је основ поријекло (оригинал или  овјерена     

копија) издаје матична служба у мјесту уписа, 

8.Увјерење да лице није уписано у матичну књигу рођених и књигу држављана у мјесту 

ранијег пребивалишта уколико је лице имало пребивалиште у некој од општина у БиХ 

(оригинал или овјерена копија ) издаје  матична служба, 

9.  Градска административна такса од 7,00 КМ плаћа се таксеним маркама које се купују у 

пријемној канцеларији или  у пошти. 

 

 

         ЗАХТЈЕВ СЕ ПРЕДАЈЕ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3.   (ШАЛТЕР САЛА) 

 

Напомена: Сва документа се предају у два примјерка. Датум издавања докумената не може 

бити старији од шест мјесеци изузев извода из матичних књига издатих у Републици Српској . 

 


