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КАКО СЕ СТИЧЕ ДРЖАВЉАНСТВО 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ?

Према Закону о држављанству Републике 
Српске („Сл. гласник РС”, бр. 59/14) држављанство 
Републике Српске стиче се: 

1. поријеклом, 

2. рођењем на територији Републике Српске, 

3. усвајањем, 

4. прирођењем, 

5. путем међународног споразума и

6. пријем држављанина Федерције БиХ у 
држављанство Републике Српске. 

Сви држављани Републике Српске су самим 
тим држављани Босне и Херцеговине.

 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 Министрству управе 
и локалне самоуправе РС 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 
(члан 32. Закона). 

ПРЕМА ЧЛАНУ 38. И 39: ЗАКОНА О 
ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Потребна документација:

1. Извод из матичне књиге рођених;

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

3. Извод из матичне књиге вјенчаних;

4. Доказ о пребивалишту / боравишту у Градишци,

5. Овјерена фотокопија личне карте и

6. Доказ о уплаћеној административној такси од 
100 КМ.  

ПРЕМА ЧЛАНУ 11. (ПРИРОЂЕЊЕ - може и 
гранација за стицање држављанства БиХ, 
Републике Српске) :

Потребна документација:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о садашњем држављанству или 
овјерена фотокопија важеће путне исправе;

3. Извод из матичне књиге вјенчаних;

4. Доказ о одобреном боравку у Републици 
Српској (Градишци),

5. Доказ о познавању језика и писмености једног 
од конститутивних народа Републике Српске 
(држављани Србије, Хрватске и Црне Горе не 
достављају овај доказ),
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6. Доказ о неосуђивању из земље рођења,

7. Доказ о невођењу кривичног поступка (из 
земље поријекла и БиХ),

8. Доказ о обезбјеђеном извору прихода,

9. Доказ о измирењу пореских / финансијских 
обавеза (из земље поријекла и БиХ),

10. Овјерена изјава о прихватању правног поретка 
БиХ и РС,

11. Доказ о уплаћеној административној такси од 
100 КМ.

•	 по основу члана 12. Закона (олакшано 
прирођење - брак) прилажу се докази 
наведени под тачком 1., 2., 3., 4. и 11. као и 
доказ о држављанству брачног супружника,

•	 по основу члана 15. Закона (малољетна дјеца), 
захтјев подносе оба родитеља или један 
родитељ уз сагласност другог, а поред доказа 
наведених под тачком 1., 2., 3., 4. и 11. прилажу 
се докази о држављанству оба родитеља и 
сагласност дјетета ако је старије од 14 година,

•	 по основу члана 16. Закона (избјеглице / лица 
без држављанства - апатриди) прилажу се 
докази наведени тачка 1., 2., 3., 6., 7., 10. и 11.,

•	 по основу члана 28. Закона (поново стицање 
држављанства) прилажу се докази наведени 
под тачком 1. до 11.

ПРОМЈЕНА ЕНТИТЕТСКОГ 
ДРЖАВЉАНСТВА

ПРЕМА ЧЛАНУ 29. - ПРОМЈЕНА 
ЕНТИТЕТСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА

Потребна документација:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству БиХ, Федерације 
БиХ;

3. Увјерење о пријави пребивалишта у Републици 
Српској, након 01. јануара 1998. године;

4. Овјерена копија важеће личне карте и 

5. Извод из матичне књиге вјенчаних (за лице у 
браку, ако је након склапања брака дошло до  
промјене презимена).

Правни основ:

•	 Закон о држављанству БиХ („Службени гласник 
БиХ“ број 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 
79/09, 87/13) 

•	 Закон о држављанству РС – („Службени гласник 
РС“, бр. 59/14),
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СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА БИХ, 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КАО ДВОЈНО 
ДРЖАВЉАНСТВО  
(Уговор о двојном држављанству 
између Босне и Херцеговине и 
Савезне Републике Југославије)

Потребна документација:

1. Извод из МК рођених;

2. Извод из МК вjенчаних;

3. Доказ о одобреном боравку у РС (од теренског 
центра из мјеста боравка);

4. Доказ о држављанству брачког супружника 
(ако се захтјев подноси по основу брака),

5. Увјерење о држављанству Србије или овјерена 
копија пасоша;

6. Доказ о неосуђивању (од полицијске управе из 
мјеста рођења),

7. Овјерена изјава о прихватању правног поретка 
Бих и РС,

8. Доказ о уплаћеној административној такси од 
100 КМ.

•	 брачни супружник држављанин БиХ који 
борави у иностранству уз захтјев за стицање 
држављанства умјесто доказа под тачком 3. 
прилаже доказ о боравку у иностранству за 
себе и супругу/а,

•	 захтјев за стицање држављанства малољетне 
дјеце која са родитељима бораве у Републици 
Српској подноси се исто уз захтјев родитеља, 

а подносе га оба родитеља или један родитељ 
уз сагласност другог, а поред тачака 1., 2., 3. 
и 8. прилажу се докази о држављанству оба 
родитеља и сагласност дјетета ако је старије 
од 14 година.

Правни основ:

•	 Закон о држављанству БиХ („Службени гласник 
БиХ“ број 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 
79/09, 87/13)

•	 Закон о држављанству РС – („Службени гласник 
РС“, бр.  59/14)

•	 Уговор о двојном држављанству између 
Босне и Херцеговине и Републике Србије – 
(„Службени гласник БиХ“ , број  4/03)

•	 Закон о општем управном поступку – 
(„Службени гласник  РС“, бр. 13/02, 87/07, 50/10)
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(Уговор о двојном држављанству 
између Босне и Херцеговине и 
Републике Хрватске)

Потребна документација:

1. Извод из МК рођених;

2. Извод из МК вjенчаних;

3. Увјерење о држављанству или овјерена копија 
пасоша;

4. Доказ о одобреном боравку у РС (од теренског 
центра из мјеста боравка);

5. Доказ о неосуђивању, (из земље рођења),

6. Доказ о невођењу кривичног поступка (из 
земље поријекла и БиХ),

7. Доказ о обезбјеђеном извору прихода,

8. Доказ о измирењу пореских / финансијских 
обавеза (из земље поријекла и БиХ),

9. Овјерена изјава о прихватању правног поретка 
Бих и РС,

10. Доказ о уплаћеној административној такси од 
100 КМ.

Правни основ:

•	 Закон о држављанству БиХ („Службени гласник 
БиХ“ број 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 
79/09, 87/13)

•	 Закон о држављанству РС – („Службени гласник 
РС“, бр.  59/14)

•	 Уговор о двојном држављанству између 

Босне и Херцеговине и Републике Хрватске 
о довојном држављанству - Међународни 
уговори – („Службени гласник БиХ“ , број  
10/11)

•	 Закон о општем управном поступку – 
(„Службени гласник  РС“, бр. 13/02, 87/07, 50/10)

Напомена:

Захтјеви за пријем у држављанство или 
промјена ентитетског држављанства подноси  
се на шалтеру у шалтер-сали Општинске управе 
општине Градишка и достављају се Министарству 
управе и локалне самоуправе РС на рјешавање.

  Уплата таксе за стицање држављанства  у 
износу од 100,00 КМ врши се на шалтеру поште у 
шалтер-сали на сљедећи начин:

Сврха дознаке: накнада за стицање 
држављанства; Прималац: Јавни приходи РС;  
Рачун примаоца: 5620990000055687, Врста 
прихода: 722119; Буџетска организација: 9999999.

Уплата таксе за промјену ентитеског 
држављанства у износу од 10,00 КМ врши се на 
шалтеру поште у шалтер - сали на сљедећи начин:

Сврха дознаке: такса за промјену ентитетског 
држављанства;  Прималац: Јавни приходи РС; 
Рачун примаоца: 5620990000055687, Врста 
прихода: 722119; Буџетска организација: 9999999.
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ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА (ЧЛАН 20. И 
ЧЛАН 22. ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ РС)

Држављанину Републике Српске који живи на 
територији Републике Српске може бити одобрен 
отпуст из држављанства Републике Српске.

Потребно је:

•	 Захтјев за отпуст из држављанства (у шалтер-
сали),

•	 Увјерење о држављанству БиХ и РС (издаје 
матична служба у мјесту гдје је лице уписано у 
књигу држављана),

•	 Извод из матичне књиге рођених (издаје 
матична служба у мјесту рођења),

•	 Увјерење пореске управе о измиреним 
порезима и доприносима,

•	 Увјерење Фонда ПИО РС о измирењу свих 
обавеза,

•	 Увјерење Центра за социјални рад да је измирио 
све обавезе из брачних и родитељских односа,

•	 Увјерење Окружног суда да се против њега не 
води кривични поступак или да је одслужио 
затворску казну на коју је правоснажно осуђен,

•	 Доказ да је стекао или да му је гарантовано 
држављанство друге државе преведено на 
српски језик и овјерено од стране овлаштеног 
судског тумача и

•	 Уплата накнаде у износу од 100,00 КМ.

Захтјев за отпуст из држављанства предаје се 
на шалтеру 5 у шалтер-сали. По захтјеву рјешава и 
рјешење доноси Министарство управе и локалне 
самоуправе Бања Лука.

ОДРИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА (ЧЛАН 23. И  
24. ЗАКОНА О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ)

Држављанин који је напунио 18 година живота, 
има пребивалиште у иностранству и стекао је или 
му је гарантовано држављанство друге државе, 
има право да се одрекне држављанства Републике 
Српске.

Потребно је:

Изјава о одрицању држављанства лично или 
путем пуномоћника на припремљеном обрасцу 
код Министарства цивилних послова или у 
дипломатско-конзуларном представништву (ДКП) 
у иностранству - (пуномоћ мора бити овјерена од 
стране ДКП-а или нотара), Доказ о држављанству 
друге државе или доказ да му је загарантовано 
стицање држављанства друге државе (гаранција);

•	 Пријава боравка у иностранству- (документе 
под Т. 2. и 3. потребно је превести на један 
од језика у службеној употреби у БиХ код 
овлаштеног судског преводиоца у БиХ или 
у иностранству – овјерене код надлежног 
органа;

•	 Извод из МКР у БиХ (издаје матична служба у 
мјесту рођења);

•	 Увјерење о држављанству БиХ (издаје матична 
служба у мјесту гдје је лице уписано у књигу 
држављана);
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•	 Вјенчани лист за лица која су у браку (издаје 
матична служба према мјесту закључења 
брака);

•	 Пресуда о разводу брака (за лица чији је брак 
престао разводом);

•	 Овјерена копија пасоша БиХ (страна са 
фотографијом овјерена од надлежног ДКП-а, 
нотара или надлежног органа у БиХ) или 
увјерење о непосједовању истог;

•	 Важећа лична карта издата у БиХ или увјерење 
о њеном непосједовању и

•	 Уплатница од 200,00 КМ за лица која имају, 
односно стичу држављанство држава бивше 
СФРЈ, а за лица која имају, односно стичу 
држављанство других држава, уплатницу од 
800,00 КМ административне таксе по једном 
предмету.

 Напомена:

Начин уплате таксе појашњава се приликом 
давања изјаве о одрицању од држављанства. 
У поступку одрицања од држављанства БиХ 
за малољетну дјецу, поред изјаве о одрицању, 
потребна је и изјава о сагласности оба родитеља 
за одрицање, а ако су дјеца старија од 14 година 
и њихова изјава о сагласности за престанак 
држављанства БиХ. Ако је други родитељ странац, 
за њега се прилаже увјерење о држављанству 
друге државе, а ако је други родитељ умро, за 
њега се прилаже извод из матичне књиге умрлих.

О захтјеву за одрицање од држављанства 
БиХ одлучује Министарство цивилних послова у 
Сарајеву.

11


