
КАКО СЕ СТИЧЕ ДРЖАВЉАНСТВО 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ? 

 

Према Закону о држављанству 

Републике Српске (Сл.гласник РС, бр. 

35/99) држављанство Републике Српске 

стиче се: 1. поријеклом, 2. рођењем на 

територији Републике Српске, 

3.усвајањем, 4. прирођењем, 5. путем 

Међународног споразума (чл.5. Закона). 

Сви држављани Републике Српске су 

самим тим држављани Босне и 

Херцеговине (чл. 2. Закона). 

  Рјешење о стицању држављанства 

Републике Српске доноси Министарство 

управе и локалне самоуправе, с тим што се 

о стицању држављанства поријеклом и 

рођењем на територији РС не доноси 

посебно рјешење. Захтјев за стицање 

држављанства РС подноси се надлежном 

министру преко општинских органа тог 

министарства на чијем подручју 

подносилац захтјева има пребивалиште, а 

ако подносилац стално живи у 

иностранству или у иностранству борави 

дуже од 60 дана, захтјев подноси преко 

Дипломатско конзуларног представништва 

БиХ у иностранству. Страни држављанин 

који је стално настањен или има одобрење 

за привремени боравак у Републици 

Српској, захтјев за стицање држављанства 

РС подноси преко надлежног општинског 

органа на чијем подручју подносилац 

захтјева има пребивалиште, односно 

боравиште (чл.32. Закона).  

Услови за стицање држављанства 

РС на горе наведене начине прописани су у 

дијелу 2. СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА, 

цитираног закона (чл.5.-16.). 

Држављанин Србије и Црне Горе 

ожењен (удата) са држављанином 

Републике Српске, када и како треба да 

поднесе захтјев за двојно држављанство 

и која је висина накнаде? 

Држављани СЦГ, који су у браку са 

држављанином БиХ, а који имају 

пријављено пребивалиште или боравак на 

територији БиХ и РС у трајању од најмање 

годину дана, подносе захтјев за стицање 

држављанства БиХ и РС, као двојног, 

Министарству управе и локалне 

самоуправе, путем Одјељења за општу 

управу у општинама у којима имају 

пријављено пребивалиште или боравак.                                                              

Уз захтјев је потребно приложити: 1. извод 

из МК рођених, 2. увјерење о 

пребивалишту, односно боравишту, 3. 

извод из књиге вјенчаних, 4. увјерење о 

држављанству СЦГ, 4. увјерење да није 

осуђиван из казнене евиденције МУП-а, по 

мјесту рођења подносиоца захтјева, 5. 

увјерење о држављанству БиХ за 

супружника, 6. овјерену изјаву подносиоца 

захтјева о поштовању правног поретка БиХ 

и РС, 7. доказ о уплаћеној накнади од 100 

КМ у корист Буџета РС (уплата се врши на 

сљедећи начин: • сврха дознаке – накнада 

за стицање држављанства РС – БиХ, као 

двојног; • прималац: Јавни приходи 

Републике Српске; • рачун примаоца: 

5620990000055687; • врста прихода: 

722119; • буџетска организација: 9999999). 

 

 

 

Поступак добијања увјерења о 

држављанству 

1.  Уколико је извршен упис у књигу 

држављана, грађанин је дужан да зна тачне 

податке о датуму рођења, те презиме и име 

лица за који тражи увјерење о 

држављанству. 

2.  За тачност података потребно је имати 

родни лист, личну карту или вјенчани лист 

особе за коју се издаје увјерење о 

држављанству.  

3.  Уколико није извршен упис, а лице је 

рођено на подручју општине Козарска 

Дубица, грађанин је дужан да изврши 

провјеру у матичном уреду по мјесту 

пребивалишта.  

4.  Ако упис не постоји, потребно је 

приложити потврду из матичног уреда 

општине пребивалишта да нема уписа, 

доказ да је један од родитеља држављанин 

Републике Српске или БиХ и увјерење о 

пребивалишту за пунољетне особе. 

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА 

БиХ -РС 
 

Захтјев за отпуст из држављанства може се 

поднијети непосредно Министарству 

управе и локалне самоуправе Бања Лука, 

Министарству цивилних послова Сарајево 

или у општини пребивалишта. 

Уз захтјев се прилаже: 

1.  Извод из матичне књиге рођених 

2.  Увјерење о држављанству 

3.  Увјерење о пребивалишту 

4.   Фотокопија личне карте 



5.   Увјерење о регулисаној војној обавези, 

6. Увјерење о измиреним порезима и 

доприносима, 

7. Увјерење о измиреним обавезама из 

здравственог осигурања, 

8. Увјерење о измиреним обавезама из 

пензијског осигурања, 

9. Увјерење о измиреним обавезама из 

брачних и породичних односа, 

10. Увјерење да се не води кривични 

поступак, 

11. Гаранција за пријем у држављанство 

друге земље,. 

 

НАКНАДНИ УПИС У ПОСЕБНУ МКР 

1.  Лицу које није рођено у БиХ, а има 

пријављено пребивалиште на дан 06. 

априла 1992. године, Одјељење за општу 

управу административне службе општине 

Козарска Дубица издаје рјешење за 

накнадни упис у посебну Матичну књигу 

рођених, на основу којег се врши упис у 

Матичну књигу рођених и књигу 

држављана.  

2.  За лица рођена у Републици Српској 

или Федерацији БиХ, а нису уписана у 

књигу држављана, надлежан је орган у 

мјесту рођења, односно у мјесту гдје се 

води упис у МКР. (У Федерацији БиХ 

полицијска станица издаје рјешење за 

упис).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ОПШТИНА  

КОЗАРСКА ДУБИЦА 

  

ВОДИЧ 
 

 

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

• Поступак добијања увјерења о 

држављанству 

 

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА 

БиХ -РС 

 

НАКНАДНИ УПИС У ПОСЕБНУ  

МКР 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ И БОРАЧКО-

ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 

 

 

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 

Светосавска бр. 5 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Гордана Драгичевић 

 

Тел.  +387 52 410 128 

Факс:  +387 52 411 373 

 

 

Информације можете наћи и на WEB страни 

општине Козарска Дубица 

 

Интернет адреса: www.kozarskadubica.org 

 

 


