
                                                                       
 

Подносилац захтјева:                                                                                           МГ О 04-33       

                                                     

ПРЕЗИМЕ: 

ИМЕ: 

ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА: 

КОНТАКТ АДРЕСА: 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И  

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Путем: 

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД 

НАЧЕЛНИК  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТ: Захтјев за стицање држављанства БиХ и Републике Српске за бивше   

                     држављане СФРЈ.- 

 

 Молим да ми одобрите стицање држављанства БиХ и Републике Српске, као 

двојног држављанства, с обзиром да испуњавам услове прописане одредбом члана 38. 

Закона о држављанству БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 4/97, 

13/99, 6/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13) и члана 38.-39. Закона о држављанству 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14) 

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ: 

1. Име _____________________________________________________________ 

2. Презиме _________________________________________________________ 

3. Рођено презиме ___________________________________________________ 

4. Дан, мјесец и година рођења ________________________________________ 

5. Мјесто, општина и држава рођења ___________________________________ 

6. Садашње држављанство ____________________________________________ 

7. Име и презиме оца _________________________________________________ 

8. Име и презиме (рођ. презиме) мајке __________________________________. 

 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ: 

1. Извод из матичне књиге рођених, 

2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе, 

3. Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку), 

4. Доказ о пребивалишту/боравишту у Републици Српској (од Полицијске станице 

из мјеста пребивалишта/боравишта). 

5. Доказ о уплаћеној административној такси за стицање држављанства од 100,00 

КМ - у складу са тарифним бројем 67. Закона о административним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 100/11 и 67/13),  

6. Општинску административну таксу од 10,00 КМ. 

 

У Мркоњић Граду,                                                                  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

дана___________године         _________________________ 

 

    



                                                                       
 

 

НАПОМЕНА: 

 

        Захтјев за стицање држављанства подноси се Министарству управе и локалне 

самоуправе, путем надлежне службе у јединици локалне самоуправе према мјесту 

пребивалишта/боравишта подносиоца захтјева. 

        Приликом подношења захтјева за стицање држављанства БиХ-РС потребно је 

извршити уплату таксе, која износи 100,00 КМ, уз напомену да чланови исте породице 

(супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота), 

који истовремено подносе захтјев за стицање држављанства БиХ-РС плаћају једну 

таксу и уз захтјев  прилажу кућну листу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

    

 


