
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
 

ГРАД БАЊА ЛУКА 

REPUBLIC OF SRPSKA 
 

CITY OF BANJA LUKA 

 

 

 Град Бања Лука, 78000 Бања Лука, Трг српских владара 1                                                           
              

Тел: 051 244 513;   http://www.banjaluka.rs.ba                                                                                        Страна 1 од 2 

 

 

 

OДЈEЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима 

 

 

  ПРЕДМЕТ:  УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ 
      ИНОСТРАНОГ ОРГАНА 

 
 
 

Презиме и име дјетета 
 

 
                                               Датум, мјесто и држава рођења дјетета 

 
 

Име, датум, мјесто рођења и држављанство оца дјетета 
 

 
Име, презиме, дјевојачко презиме, датум, мјесто рођења и држављанство мајке дјетета 

 

 
Пребивалиште родитеља дјетета 

 
 

Држављанство дјетета 
 

 
  Националност дјетета 

 
 

Вјероисповијест дјетета 
 

 
 
 

 
 

ОКРЕНИТЕ СТРАНИЦУ  
 
 
 
  
 
 
 

(Датум подношења захтjева) (Потпис подносиоца захтјева) 
 
 
 

 Подносилац захтјева ГУБЛ-ОБ-01/21 

Презиме и име 
подносиоца захтјева 

    ( ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ) 
 
 
 
 

Адреса стана 
Контакт телефон 
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НАПОМЕНE:  
1. Ако родитељи дјетета који су држављани Републике Српске (или један од родитеља) немају пребивалиште на 

територији Републике Српске или им је пребивалишпте на територији Федерације, упис за дијете у матичну књигу 
рођених биће извршен у мјесту рођења родитеља. 

2. Ако родитељи дјетета који су држављани Републике Српске (или један од родитеља) нису ни рођени на територији 
Републике Српске, упис за дијете у матичну књигу рођених биће извршен у Граду Бања Луци. 
 

Т АК СЕ  И Н АК Н АДЕ 

Назив таксе  /накнаде Износ таксе / накнаде Број рачуна Позив на бр./ коментар 

- - - - 
 

Рок за рјешавање уредног предмета (са потпуном документацијом) : Упис се врши без одлагања. 
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани): Трајно. 
За лица чији родитељи, држављани БиХ, нису имали пребивалиште у БиХ, а ни рођени на територији БиХ, упис се врши у 
Граду Бања Лука. 

ДО К У МЕ Н ТА Ц И Ј А 
Назив документа Институција Форма Коментар 

ЗА УПИС ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ ОДГОВАРАЈУЋИ 
ДОКУМЕНТ (један од доле наведених) 
1. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на 
интернационалном обрасцу кад је лице рођено у европским земљама 
потписницама Бечке конвенције, 
2. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа са Apostille 
надовјером и преводом од стране овлаштеног преводиоца за лица рођена 
у Скандинавским земљама или другим земљама свијета потписницама 
Хашке конвенције, 
3. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа са потписом и 
печатом из земаља које су са БиХ закључиле споразум о ослобађању од 
легализације (Хрватска, Србија, Црна Гора, Словенија, Турска, Аустрија, 
Белгија, Бугарска, Чешка, Словачка, Француска, Грчка, Италија, Кипар, 
Мађарска, Пољска, Румунија, Руска федерација, Украјина, Бјелорусија, 
Монголија, Алжир и Либија) са преводом истог од стране овлаштеног 
преводиоца, осим ако су сачињени на језицима који су у употреби у БиХ,, 
4. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа који је прошао 
поступак пуне легализације (извод из земаља које нису потписнице Хашке 
конвенције и које немају закључен билатерални споразум са БиХ) са 
преводом истог од стране овлаштеног преводиоца 

Матичне службе Оригинал - 

Увјерење о држављанству БиХ РС за једног од родитеља Матичне службе Оригинал; 
Овјерена 
копија 

- 

Увјерење МУП РС, ПУ Бања Лука о пребивалишту за једног од родитеља 
који је држављанин РС 

МУП РС, ПУ БЛ Оригинал; 
Овјерена 
копија 

- 

Увјерења надлежних матичних служби из БиХ да упис дјетета у МКР није 
извршен по мјесту пребивалишта и рођења другог родитеља, ако су 
пребивалишта и рођења родитеља различита, и у другом су ентитету 

Матичне службе Оригинал; 
Овјерена 
копија 

- 

Сагласност оба родитеља за упис дјетета као држављанина Бих  РС, 
уколико родитељи имају различита држављанства  

 Оригинал; Писмене 
изјаве 

странака 

Сагласност подносиоца захтјева - родитеља за обраду личних података   Оригинал; Писмене 
изјаве 

странака 
Лична карта или пасош за родитеље као доказ о идентитету и 
држављанству 

Надлежни 
инострани орган 

Увид у 
документ и  
копија 

 


