
САДРЖАЈ 

Стицање двојног држављанства 

на основу Уговора о двојном 

држављанству између БиХ и СРЈ 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СЛУЖБА 

ОПШТИНЕ РОГАТИЦА 

водич  до 

СТИЦАЊА ДВОЈНОГ 

ДРЖАВЉАНСТВА 

НА ОСНОВУ УГОВОРА О 

ДВОЈНОМ ДРЖАВЉАНСТВУ 

ИЗМЕЂУ БиХ и СРЈ 

Одговорно лице: Миленко Јанковић, 

Телефон: 058 415-406 

 



За стицање двојног држављанства на основу 

Уговора о двојном држављанству између 

Босне и Херцеговине и Савезне Републике 

Југославије 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Захтјев  за  стицање  двојног  

држављанства, 

(добија се у  шалтер сали) 

2. Извод из матичне књиге рођених, 

(издаје матична служба у мјесту рођења) 

3. Увјерење о држављанству Републике Србије 

и Црне Горе, 

4. Увјерење о боравку  -  пребивалишту   у 

Републици  Српској   најмање  у  трајању  

од3 (три) године, 

(издаје Станица јавне безбједности Рогатица) 

5. Увјерење да није изречена заштитна мјера 
удаљавања са територије БиХ за последњу 

годину дана прије подношења захтјева, 
(издаје Центар јавне безбједности 
И.Сарајево-Одјељење за странце) 

6. Увјерење да у БиХ није осуђиван за кривично 

дјело, 

(издаје надлежно Министарство унутрашњих 

послова по мјесту рођења подносиоца 

захтјева) 

7. Изјава о поштовању правног поретка БиХ  

и РС овјерена  од надлежног    општинског 

органа, 

8. (добија се у шалтер сали) 

9. Доказ   о   уплаћеној   накнади   за   

стицање држављанства у износу од 100,00 

КМ. 

За стицање двојног држављанства на основу 

Уговора о двојном држављанству између БиХ 

и СРЈ када је лице које стиче држављанство 

супружник држављанина БиХ-РС 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 
1. Захтјев за стицање  двојног 

држављанства, 

(добија се 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 држављанству Срвије, 

5. Увјерење   о   држављанству   БиХ   -  
РС   за 
супружника подносиоца захтјева, 
(издаје матична служба гје је уписан у књигу 
држављана) 

6. Увјерење   о   боравку    -   

пребивалишту   у 
Републици Српској најмање у трајању од 1 
године, 
(издаје Центар јавне безбједности Бијељина) 

7. Увјерење да није изречена заштитна мјера 

удаљавања странаца са територије БиХ за 

последњу   годину   дана   прије   

подношења 

захтјева, 

(издаје Центар јавне безбједности 

Бијељина-Одјељење за странце) 

8. Увјерење да у БиХ није осуђиван за кривично 

дјело, 

(издаје надлежно Министарство унутрашњих 

послова по мјесту рођења подносиоца 
захтјева) 

9. Изјава о поштовању правног поретка БиХ и 
РС    овјерена    од    надлежног    
општинског органа, 

10. (добија се у  шалтер сали) 

11. Доказ о уплаћеној накнади застицање 
држављанства у износу од 100,00 КМ. 

За стицање двојног држављанства на основу 

Уговора о двојном држављанству између 

Босне и Херцеговине и Савезне Републике 

Југославије за дијете млађе од 18. година 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Захтјев за стицање   двојног  држављанства, 
(добија се у  шалтер сали) 

2. Извод из матичне књиге рођених 
(издаје матична служба у мјесту рођења) 

3. Увјерење о држављанству Србије 
4. Увјерење о боравку - пребивалишту у 

Републици Српској 

(издаје Станица јавне безбједности Рогатица) 
5. Писмена сагласност дјетета за дијете старости 

од1 4 - 1 8  година овјерена од стране 
надлежног општинског органа 

6. Доказ   о   уплаћеној    накнади   за   
стицање држављанства у износу од 100,00 
КМ. 

Уплата накнаде се врши на следећи начин: 

Сврха дознаке: 

накнада за стицање двојног 
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. 

Прималац: 

Рачун примаоца: 

Врста прихода: 


