
          ОБРАСЦИ 
 МД 03-43, Стицање држављанства БиХ – Републике Српске 

ОПШТИНА МОДРИЧА  
Страна 1 од 1 

 

Рок потребан за рјешавање предмета (са потпуном документацијом) 60 дана 

 
  

 
  ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
 

   

 ИМЕ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА 
 

   
 

 ДРЖАВЉАНСТВО 

 
        

 

 ЈМБ 
 

   

 АДРЕСА СТАНОВАЊА (мјесто, улица и број) 
 

   

 МЈЕСТО И ДРЖАВА РОЂЕЊА 
 

   

 БРАЧНО СТАЊЕ  
 

  
 

 

 
 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН    

 
 
 ОПШТИНА МОДРИЧА 
 Одјељење за општу управу 

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ БАЊА ЛУКА 
 
 

ПРЕДМЕТ:  СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА БиХ - РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
Најчешћи основ за стицање држављанства: 

□ у смислу члана 40. Закона о држављанству РС (држављани бивше СФРЈ) 

□ у смислу члана 11. Закона о држављанству РС (остали) 

□ у смислу члана 12. Законa о држављанству РС (по основу брака са држављанином БиХ- 
       РС) 
 
 
Рођен-а сам _____________________ год. у мјесту _______________________________ 
од оца ____________________ и мајке ________________ рођене _________________са 
пребивалиштем у ___________________________________________________________ 
 

У тренутку подношења захтјева за радње по основу стицања држављанства, 
странка је у обавези да изврши уплату накнаде у износу од 100,00 КМ, а у складу са 
Законом о административним таксама и накнадама (Сл. Гласник РС, бр. 8/09). 
Уплату накнаде извршити у пошти на слиједећи начин: 
- Сврха дознаке – Накнада за стицање држављанства РС – БиХ; 
- Прималац – Јавни приходи Републике Српске; 
- Рачун примаоца: - 5620990000055687; 
- Врста прихода – 722119; 
- Буџетска организација – 9999999  
СВЕ УПЛАТНИЦЕ КОЈЕ СУ НЕПРАВИЛНО ПОПУЊЕНЕ НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ. 



          ОБРАСЦИ 
 МД 03-43, Стицање држављанства БиХ – Републике Српске 

ОПШТИНА МОДРИЧА  
Страна 1 од 1 

 

Рок потребан за рјешавање предмета (са потпуном документацијом) 60 дана 

УЗ ЗАХТЈЕВ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ СЛИЈЕДЕЋЕ ДОКУМЕНТЕ: 
ПРЕМА ЧЛАНУ 40. (ДРЖАВЉАНИ БИВШЕ СФРЈ): 
1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Извод из матичне књиге вјенчаних 
3. Увјерење о пребивалишту  
4. Лична карта 
5. Доказ о држављанству СФРЈ и др. 
6. Доказ о уплаћеној накнади од 100,00 КМ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ПРЕМА ЧЛАНУ 11. (ОСТАЛИ): 
1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Извод из матичне књиге вјенчаних 
3. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена фотокопија важеће путне исправе 
4. Увјерење о пребивалишту или боравку на територији БиХ-РС 
5. Увјерење од надлежног окружног суда да се не води кривични поступак 
6. Увјерење из казнене евиденције МУП-а по мјесту рођења (за рођене у Хрватској- 
    Министарство правосуђа), 
7. Доказ да подносиоцу није изречена мјера безбједности протјеривања странца или заштитне   
    мјере удаљавања из земље од стране надлежног органа установљеног Уставом БиХ и   
    Уставом РС (овај доказ се прибавља по службеној дужности), 
8. Овјерена писмена изјава подносиоца да се постојећег држављанства одриче, ради стицања   
    држављанства БиХ-РС, уколико нема билатералног споразума 
9. Доказ о уплаћеној накнади од 100,00 КМ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ПРЕМА ЧЛАНУ 12. (ОСНОВ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА БИХ-РС БРАК 
СА ДРЖАВЉАНИНОМ БИХ-РС) 
1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Извод из матичне књиге вјенчаних 
3.Увјерење о садашњем држављанству или овјерена фотокопија важеће путне исправе (пасоша) 
4. Увјерење о пребивалишту или боравку на територији БиХ-РС 
5. Увјерење о држављанству БиХ-РС за брачног друга 
6. Овјерена писмена изјава подносиоца да се постојећег држављанства одриче, ради стицања  
    држављанства БиХ-РС, уколико нема билатералног споразума 
7. Доказ о уплаћеној накнади од 100,00 КМ 
 
 
НАПОМЕНА: Исправе које се прилажу као доказ у поступку, не смију бити старије од 
                          6 мјесеци. 
 
  
 Потпис обрађивача захтјева   Потпис подносиоца 

     
 
Модрича ______________________ године 


