
 

САДРЖАЈ: 

Стицање држављанства РС БиХ 

на основу Члана 12. и Члана 40. 

Закона о држављанству РС . 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА    

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

ВОДИЧ  ДО 

СТИЦАЊА 

ДРЖАВЉАНСТВА 

РС БиХ НА ОСНОВУ Члана 12. 
и Члана 40. ЗАКОНА О 

ДРЖАВЉАНСТВУ РС 

Одговорно лице: 

Миленко Јанковић 

Телефон: 058415-406 

 



За стицање држављанства 
Републике Српске - БиХ на основу 
члана 12. Закона о држављанству 

Републике Српске - брачни 

супружник држављанина Републике 

Српске 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Захтјев за стицање држављанства Републике 

Српске - БиХ. 

(добија се у  шалтер сали) 

2. Извод из матичне књиге рођених 

(издаје матична служба у мјесту рођења) 

3. Увјерење о држављанству 

(издаје држава чији је држављанин) 

4. Извод из матичне књиге вјенчаних-да је брак 

трајао најмање 5 (пет) година, прије 

подношења захтјева; 

(издаје матична служба у мјесту вјенчања) 

5. Фотокопија личне карте овјерена од стране 
надлежног општинског органа 

6. Увјерење   о   сталном   боравку   у   БиХ -

Републици Српској, да има најмање 3 (три) 

године сталног боравка (издаје СЈБ јавне 

безбједности  Рогатица) 

7. Изјаву о одрицању држављанства државе чији 

је држављанин  у моменту подношења 
захтјева (овјерена од   стране   надлежног 
општинског органа) 

8. Увјерење о држављанству Републике Српске 
за супружника (издаје матична служба гдје је 
уписан у књигу држављана) 

9. Доказ о уплаћеној   накнади   за   стицање 

држављанства у износу од 100,00 КМ; 

За стицање држављанства 

Републике Српске - БиХ на основу 

члана 40. Закона о држављанству 

Републике Српске - држављани 

бивше СФРЈ који су се у периоду 

од 06.04.1992. до 01.01.1998. године 

стално настанили на подручју 

Републике Српске 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Захтјев за стицање држављанства 

(добија се у  шалтер сали) 

2. Извод из матичне књиге рођених 

(издаје матична служба у мјесту рођења) 

3. Увјерење о држављанству 

(издаје држава чији је држављанин) 

4. Фотокопија личне карте овјерена од стране 
надлежног општинског органа) 

5. Увјерење о пребивалишту   у   Републици 

Српској - да се лице стално настанило у 

периодуод 06.04.1992. до 01.01.1998. године 

и да има непрекидно пребивалиште у трајању 

од 2 (двије) године од тог датума (издаје 

Станица јавне   безбједности   гдје  је   лице 

имало пребивалиште) 

6.    Доказ   о   уплаћеној   накнади   за   стицање 

држављанства у износу од 100,00 КМ. 

Уплата накнаде за стицање 
држављанства врши се на следећи 
начин: 

накнада за стицање 

држављанства Јавни 

приходи РС 

5620990000055687 

722119 

Буџетска организација: 9999999 

НАПОМЕНА:     Сва документа  морају  бити  у 

оригиналу чији датум издавања не може бити 

старији од 6 мјесеци. 

Захтјев са  потребним  доказима  предаје  се  у 

шалтер сали а по захтјеву рјешава    

Министарство управе и  локалне самоуправе. 

Сврха дознаке: 

Прималац: 

Рачун примаоца: 

Врста прихода: 


