
         ОБРАСЦИ 
МД 03-42, Стицање држављанства БиХ – Р. Српске као двојног 
држављанства  

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 КАО ДВОЈНОГ ДРЖАВЉАНСТВА 
 

Обраћам Вам се да ми одобрите стицање држављанства БиХ и Републике Српске 
као двојног држављанства. 
 Од _________________ године имам пребивалиште на подручју општине 
Модрича, насељено мјесто ________________________ . 
 

□  Молим да ми у смислу одредби Уговора о двојном држављанству између БиХ и 
СРЈ (Сл.гласник БиХ, бр.4/03), одобрите стицање држављанства БиХ и РС као 
двојног држављанства, јер испуњавам услове из члана 1. поменутог Уговора. 

□  Молим да се у смислу члана 4. Уговора о двојном држављанству између БиХ и 
СРЈ (Сл. гласник БиХ, бр. 4/03) истовремено одобри стицање држављанства 
БиХ-РС као двојног за малољетну дјецу 

 
Име и презиме ______________________________________________________________ 
Датум и мјесто рођења _______________________________________________________ 
 
Име и презиме ______________________________________________________________ 
Датум и мјесто рођења _______________________________________________________ 
 
НАПОМЕНА: Малољетно дијете може стећи држављанство као двојно, на захтјев 
родитеља који стиче двојно држављанство (захтјев се подноси истовремено уз 
захтјев родитеља). 



         ОБРАСЦИ 
МД 03-42, Стицање држављанства БиХ – Р. Српске као двојног 
држављанства  

ОПШТИНА МОДРИЧА 
 Страна  
1 од 1 

 

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

Држављани Србије, који имају пребивалиште или боравак на територији БиХ и РС у 
трајању од три године, подносe захтјев Министарству управе и локалне самоуправе 
путем Одјељења за општу управу. 
 
Документација коју прилажем: 
1. Извод из МК рођених      форма доставе: овјерена копија 
2. Извод из МК вjенчаних     форма доставе: овјерена копија 
3. Доказ о пребивалишту-боравишту   форма доставе: овјерена копија 
4. Увјерење о држављанству Србије   форма доставе: овјерена копија 
5. Увјерење да није осуђиван из казнене евиденције МУП-а по мјесту рођења  
    (за рођене у Хрватској, Министарство правосуђа) форма доставе: оргинал 
6. Увјерење МУП-а да није изречена мјера безбједности протјеривања странаца 
         (овај доказ се прибавља по службеној дужности 
7. Овјерена изјава подносиоца захтјева о поштовању  
    правног поретка БиХ и РС    форма доставе: оргинал 
8. Доказ о уплаћеној накнади од 100,00 КМ 
 
АКО ЈЕ ОСНОВ ЗА СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА БИХ-РС БРАК СА 
ДРЖАВЉАНИНОМ БИХ-РС, ПОРЕД ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНАТА, ПОТРЕБНО 
ЈЕ ПРИЛОЖИТИ И: 
 
9. Извод из МК вјенчаних     форма доставе: овјерена копија 
10. Доказ о боравку на територији БиХ и РС  
      у трајању од једне године,    форма доставе: овјерена копија 
11. Увјерење о држављанству БиХ (БиХ и РС) 
      за брачног супружника     форма доставе: оргинал 
 
ЗА ДЈЕЦУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ: 
- Документа под редним бројем 1., 3. и 4. 
- Кућну листу (као доказ да дијете живи у  
      заједничком домаћинству са родитељима) форма доставе: оргинал 
- Сагласност дјетета старијег од 14 година  форма доставе: оргинал 
 
НАПОМЕНА: Исправе које се прилажу као доказ у поступку, не смију бити старије од  
                           6 мјесеци. 
Уплату накнаде извршити у пошти на сљедећи 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. 
  
 Потпис обрађивача захтјева   Потпис подносиоца 

     
 
Модрича ______________________ године 


