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УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ 

РОЂЕНИХ 

I АКО ЈЕ ДИЈЕТЕ РОЂЕНО У БРАКУ 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Отпусница из болнице. 

2. Извод    из    матичне    књиге    
вјенчаних   за родитеље чији датум 
издавања није старији од 6 мјесеци уколико 

родитељи нису вјенчани у матичној служби у 
Рогатици. 

3. Лична карта лица које  пријављује  

рођење дјетета. 

 

IIАКО ДИЈ ЕТЕ НИЈ Е РОЂЕНО У БРАКУ 

А ОТАЦ ДЈЕТЕТА ХОЋЕ ДА ПРИЗНА 

ДИЈЕТЕ ЗАСВОЈЕ 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Отпусница из болнице. 

2. Присиство оба родитеља. 

3. Личне карте за оба родитеља. 

4. Извод из матичне књиге рођених за мајку 
дјетета чији датум издавања није старији од 6 
мјесеци уколико мајка дјетета није уписана у 
матичној   књизи   рођених   матичне   
службе Рогатица. 
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НАКНАДНИ ОСНОВНИ УПИС 

У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Писмени захтјев са образложењем. 

2. Пријаву о рођењу дјетета, уколико је 

рођено у здравственој установи, а та 

установа  није  пријавила чињеницу 

рођења надлежном органу. 

Уколико дијете није рођено у 

здравственој  установи,  предочити 

друге доказе који могу послужити за 

утврђивање те чињенице. 

Копија картона о вакцинацији. 

Овјерене изјаве два свједока. 

3. Извод из матичне књиге вјенчаних за 

родитеље дјетета. 

Уколико је дијете из ванбрачне 

заједнице приложити извод из 

матичне књиге рођених за мајку 

дјетета. 

4. Увјерење да дијете није уписано у 

матичну књигу рођених. 

5. Увјерење о држављанству за родитеље 

дјетета. 

6. 10.00   КМ   општинске 

административне таксе. 

НАПОМЕНА: 

Захтијевана документа не могу бити старија од 6 

мјесеци. 

III ЛИЦА КОЈА СУ РОЂЕНА У ИНОСТРАНСТВУ 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Извод из матичне књиге рођених - оригинал 

(добија се у држави у којој је дијете рођено). 

2. Увјерење о држављанству за оба родитеља 
(добија се у матичној служби у мјесту гдје су 
родитељи уписани у књигу држављана). 

3. Увјерење о пребивалишту за оба родитеља 

(добија се у ЦИПС Рогатица) 

IV ЛИЦА КОЈА СУ РОЂЕНА НА ПОДРУЧЈУ 

РЕПУБЛИКА БИВШЕ СФРЈ 

ПОТРЕБНО ЈЕ: 

1. Извод из матичне књиге рођених - оригинал 

(добија   се   у   матичној   служби   у   

мјесту рођења). 

2. Увјерење о држављанству за оба родитеља 
(добија се у матичној служби у мјесту гдје су 
родитељи уписани у књигу држављана). 

3. Увјерење о пребивалишту за оба родитеља 

(добија се у ЦИПС Рогатица). 

4. Увјерење о пребивалишту из Федерације БиХ 
(ако   су  родитељи  имали  пребивалиште  
у Федерацији БиХ од момента рођења 

дјетета до пријаве пребивалишта у Бијељини). 
Информације на телефон 058/415-406, локал 133. 
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