
САДРЖАЈ: 
 

 

- Стицање држављанства РС-БиХ по основу 

пребивалишта у БиХ на дан 06.04.1992. 

године 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СЛУЖБА ОПШТИНЕ 

РОГАТИЦА 

 

-   Отпуст из држављанства РС-БиХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице: Славица Каришик  
 

 

 

 

Телефон: 058/ 415 - 406 

ВОДИЧ ДО 

 

НАКНАДНИ УПИС У 

МАТИЧНУ КЊИГУ 

РОЂЕНИХ РАНИЈИХ 

ДРЖАВЉАНА СФРЈ ПО 

ОСНОВУ ПРЕБИВАЛИШТА 

У 

БиХ НА ДАН 06.04.1992. 

И ОТПУСТА ИЗ 

ДРЖАВЉАНСТВА 

РС-БиХ 



Накнадни упис у матичну књигу 

рођених ранијих држављана СФРЈ по 

основу пребивалишта у БиХ на дан 

06.04.1992. године 
 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Захтјев за стицање држављанства 

(добија  у - шалтер сали) 

2. Извод из матичне књиге рођених (издаје 

матична служба у мјесту рођења) 

3. Извод из матичне књиге вјенчаних (издаје 
матична служба у мјесту вјенчања) 

4. Увјерење о пребивалишту у БиХ прије 
06.04.1992. године и увјерење о садашњем 
пребивалишту уколико је оно другачије од 

пребивалишта прије рата 
(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 издати од надлежних органа 
бивше СФРЈ: 

 

- увјерење о држављанству, 
- пасош, 

- лична карта, 
- војна књижица, 

- бродарска књижица, 
- возачка дозвола, 

- радна књижица, 
- родни лист, 

- здравствена књижица, 

7. Увјерење да лице није уписано у матичну 
књигу рођених 

8. 10,00 КМ Општинске административне таксе. 
Напомена: Сва документа се предају у два 
примјерка. Датум издавања докумената под 2, 3, и 

4 не може бити старији од шест мјесеци. Захтјев 
са потребним доказима предаје се у  
шалтер сали и о њему одлучује Одјељење за 
општу управу уз сагласност Министарства 
цивилних послова и комуникација. 

За отпуст из држављанства 

Републике Српске - БиХ 
 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Захтјев упућен Министарству управе и 

локалне самоуправе 

(добија се у  шалтер сали) 

2. Извод из матичне књиге рођених 

3. Увјерење о држављанству Републике 

Српске-БиХ (издаје матична служба гдје је 

лице уписано у књигу држављана). 

4. Увјерење Министарства одбране Одсјек о 

регулисању војне обавезе; 

5. Увјерење пореске управе да је измирио све 
доприносе, порезе и друге законске обавезе 

према физичким и правним лицима за које 
постоји извршна исправа; 

6. Увјерење фонда пензијско-инвалидског 

осигурања да је измирио обавезе из 

социјалног осигурања и радног односа; 

7. Увјерење Центра за социјални рад да је 
измирио имовинско-правне обавезе из 
брачних и родитељских односа према лицима 
који имају пребивалиште на територији 
Републике Српске; 

8. Увјерење суда да се против њега у Републици 
Српској не води кривични поступак за 
кривична дјела која се гоне по службеној 

дужности; 

9. Увјерење МУП-а Станице јавне безбједности 

о казненој евиденцији; (увјерење се добија из 

мјеста рођења) 
 

10. Увјерење о пребивалишту 

(добија се из Станице јавне безбједности) и 

овјерена фотокопија лине карте 

11. Овјерена фотокопија лине карте 

12. Да је стекао или му је гарантовано држављанство 

друге државе преведено на српски језик и 

овјерено од стране овлаштеног судског тумача; 

Сва документа морају бити у оригиналу или 

овјереној копији и новијег датума. 

 

 

 

Накнада за отпуст из држављанства РС БиХ у 
износу од 1700,00 КМ странка ће уплатити када 
Министрство, након разматрања поднешеног 

захтјева утврди да су испуњени услови за 
доношење позитивног рјешења и о томе 
обавијести странку. 

 

 

 

Захтјев за отпуст из држављанства Републике 

Српске предаје се у шалтер сали, по захтјеву 

рјешава и рјешење доноси Министарство 

управе и локалне самоуправе Бања Лука. 


