
 
ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА                                                                        ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

ИМЕ:                               

ПРЕЗИМЕ:  

АДРЕСА - МЈЕСТП:  

УЛИЦА И БРПЈ:                                                                                                          

КПНТАКТ  ТЕЛЕФПН :                   

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

БАОА ЛУКА путем 

___________________________________________ 
 

 

 

ПРЕДМЕТ:   ЗАХТЈЕВ  ЗА СТИЦАОЕ ДРЖАВЉАНСТВА БиХ - РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПП ПСНПВУ  ПРИРПЂЕОА 

  

  I.  Мплим да ми пдпбрите стицаое држављанства БиХ - Републике Српске, с пбзирпм да испуоавам 

услпве прпписане пдредбпм шлана _____ Закпна п држављанству Бпсне и Херцегпвине ("Службени гласник 

Бпсне и Херцегпвине", бр. 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13) и шлана _____Закпна п 

држављанству Републике Српске (“Сл.гласник Републике Српске”,брпј 59/14). 

 

  II. Истпвременп, ппднпсим захтјев за 

 издаваое гаранције за стицаое држављанства БиХ-Републике Српске, кпја ми је пптребна ради    

прпвпђеоа ппступка за престанак садащоег држављанства,  

 пслпбађаое пд прибављаоа гаранције, јер сам лице у статусу избјеглице/лица без држављанства.  

 

О себи дајем сљедеће ппдатке: 

 

1. Име  

2. Презиме  

3. Рпђенп презиме  

4. Дан, мјесец и гпдина рпђеоа  

5. Мјестп, ппщтина и држава рпђеоа   

6. Садащое држављанствп   

7. Име и презиме пца  

8. Име и презиме (рпђ.презиме) мајке  

 

У ____________, дана__________                                                                      Пптпис ппднпсипца захтјева 

 ________________________ 

-  О К Р Е Н И Т Е    - 

 



Уз захтјев прилажем: 

1. Извпд из матишне коиге рпђених,  

2. Увјереое п садащоем држављанству или пвјерена кппија важеће путне исправе, 

3. Извпд из матишне коиге вјеншаних (дпстављају самп лица у браку), 

4. Дпказ п пдпбренпм бправку  у Републици Српскпј, 

5. Дпказ п ппзнаваоу језика и писма једнпг пд кпнститутивних нарпда Републике Српске (држављани 

Србије, Хрватске и Црне Гпре не дпстављају пвај дпказ)), 

6. Дпказ п непсуђиваоу (из земље рпђеоа), 

7. Дпказ п невпђеоу кривишнпг ппступка (из земље ппријекла и БиХ), 

8. Дпказ п пбезбјеђенпм извпру прихпда (пптврда п раднпм пднпсу и висини плате или другп), 

9. Дпказ п измиреоу ппреских/финансијских пбавеза (из земље ппријекла и БиХ), 

10. Овјерену изјаву п прихватаоу правнпг ппретка БиХ и РС и 

 11.  Дпказ п уплаћенпј административнпј такси  пд  100,00 КМ. 

 

НАПОМЕНА:  

Захтјев за стицаое држављанства ппднпси се Министарству управе и лпкалне самуправе, путем надлежне 

службе у јединици лпкалне сампуправе према мјесту бправка ппднпсипца захтјева. 

Уз захтјев ппднесен: 

 пп пснпву члана 11. Закпна (прирпђеое) прилажу се дпкази наведени ппд таш. 1. дп 11.  

 пп пснпву члана 12. Закпна (плакшанп прирпђеое - брак) прилажу се дпкази наведени ппд таш. 

1, 2, 3, 4. и 11, кап и дпказ п држављанству брашнпг супружника. 

 пп пснпву члана 15. Закпна (малпљетна дјеца), захтјев ппднпсе пба рпдитеља или један рпдитељ 

уз сагласнпст другпг, а ппред дпказа наведених ппд таш. 1, 2, 4, 11., прилажу се дпкази п 

држављанству пба рпдитеља и сагласнпст дјетета, акп је старије пд 14. гпдина. 

 пп пснпву члана 16. Закпна (избјеглице/лица без држављанства - апатриди) прилажу се дпкази 

наведени ппд т. 1, 2, 3, 6, 7, 10 и 11., уз наппмену да се дпкази из т. 6 и 7., прибављају самп  у БиХ. 

 пп пснпву члана 28. Закпна (ппнпвнп стицаое држављанства) прилажу се дпкази наведени ппд 

таш. 1. дп 11. 

Нашин прибављаоа дпказа у ппступку стицаоа држављанства Републике Српске прирпђеоем и 
плакщаним прирпђеоем прпписанп је Правилникпм п нашину прибављаоа дпказа у ппступку за стицаое 
држављанства Републике Српске прирпђеоем и плакщаним прирпђеоем (Службени гласник Републике 
Српске ”, брпј 86/14). 
Приликпм ппднпщеоа захтјева за стицаое држављанства БиХ-РС пптребнп је изврщити уплату таксе, кпја 
у складу са тарифним брпјем 67. Закпна п административним таксама  (“Сл.гласник Републике 
Српске”,брпј 100/11, 103/11 и 67/13) изнпси 100,00 КМ, уз наппмену да шланпви исте ппрпдице 
(супружник, малпљетнп дијете, незаппсленп дијете дп наврщених 26 гпдина живпта), кпји истпвременп 
ппднпсе захтјев за стицаое држављанства БиХ - РС плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу.  
Уплата таксе врщи се на сљедећи нашин: 

сврха дпзнаке: такса за стицаое држављанства БиХ и РС 
прималац: јавни прихпди РС 
рашун примапца: 5620990000055687 
врста прихпда: 722119 
бучетска прганизација: 9999999. 
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