
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА                                                                                ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
 

ИМЕ: 

ПРЕЗИМЕ: 

АДРЕСА - МЈЕСТО: 

УЛИЦА И БРОЈ: 

КОНТАКТ  ТЕЛЕФОН : 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

БАЊА ЛУКА путем 
ГРАД ТРЕБИЊЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДСКА УПРАВА 

Одјељење за општу управу 
 

 

ПРЕДМЕТ:   ЗАХТЈЕВ  ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА БиХ - РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ као двојног  

                       држављанства по основу уговора између БиХ и СРЈ (сада Србија) 
 
 

Молим да ми одобрите стицање  држављанства БиХ - Републике Српске, као двојног 

држављанства с обзиром да испуњавам услове прописане одредбом члана _____ Уговора о 

двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 4/03). 
 

О себи дајем сљедеће податке: 
 

1. Име  

2. Презиме  

3. Рођено презиме  

4. Дан, мјесец и година рођења  

5. Мјесто, општина и држава рођења  

6. Садашње  држављанство  

7. Име и презиме оца  

8. Име и презиме (рођ.презиме) мајке  

 
 
 

У                            , дана   Потпис подносиоца захтјева
 
 
 
 
 
 
 

-   О К Р Е Н И Т Е -



 
Уз захтјев прилажем: 

 
1. Извод из матичне књиге рођених, 
2. Увјерење  о садашњем  држављанству или oвјерена копија важеће путне исправе, 
3. Извод из матичне књиге  вјенчаних (достављају само лица у браку), 
4. Доказ о држављанству брачног супружника (ако се захтјев подноси по основу брака), 
5. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској (од Теренског центра из мјеста боравка) 
6. Доказ о неосуђивању (од Полицијске управе из мјеста рођења), 
7. Овјерену изјаву о прихватању правног поретка БиХ/РС, 
8. Доказ о уплаћеној административној такси  за стицање држављанства од 100,00 КМ. 
 
Уплата таксе врши се на сљедећи начин: 

• сврха дознаке: такса за стицање  држављанства БиХ и РС 

• прималац: јавни прихoди РС 

• рачун примаоца: 5620990000055687 

• врста прихода: 722119 

• буџетска организација: 9999999. 
 
 
 
НАПОМЕНА: 

 
Захтјев за стицање  држављанства подноси се Министарству управе и локалне самуправе, путем 

надлежне службе у јединици локалне самоуправе, према мјесту боравка подносиоца захтјева. 

• Брачни супружник држављанин БиХ, који борави у иностранству, уз захтјев за стицање 

држављанства умјесто доказа наведеног под тачком 5. прилаже доказ о боравку у 

иностранству за себе и супругу/а. 

• Захтјев за стицање држављанства малољетне дјеце, која са родитељима бораве у БиХ-

Републици Српској, подноси се истовремено уз захтјев родитеља – а подносе га оба 

родитења или један родитељ уз сагласност другог, а поред доказа наведених по тач. 1, 2, 

5, 8., прилажу се докази о држављанству оба родитеља и сагласност дјетета ако је старије 

од 14 година. 

 
Приликом поднoшења  захтјева за стицање  држављанства БиХ-РС потребно је извршити уплату 
таксе, која у  складу  са  тарифним  бројем  67.  Закона  о   административним  таксама     
(“Сл.гласник  Републике Српске”,број  100/11,  103/11 ,  67/13 и 123/20)  износи  100,00  КМ,  уз  
напомену  да  чланови исте породице (супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до 
навршених 26 година живота), који истовремено подносе захтјев за стицање  држављанства БиХ 
- РС плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу.  

 
 
 


