
Град Приједор                                                                                             ГПОУ О 7.5.1.8 

_____________________________ 
    (Презиме и име подносиоца) 
_____________________________ 
(Адреса пребивалишта-боравишта) 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ПРИЈЕДОР 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
П Р И Ј Е Д О Р 

 
ЗАХТЈЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МКР ГРАЂАНА БиХ 
 
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

____________________________________          __________________________________ 

                  (презиме и име)                                            (датум, година и мјесто рођења) 

____________________________________         ___________________________________ 

           (раније држављанство)                                           (јединствени матични број) 

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА 

1) _________________________________         ___________________________________ 

                 (презиме и име оца)                                      (датум, година и мјесто рођења) 

____________________________________         ___________________________________ 

            (држављанство оца)                                               (јединствени матични број) 

2) __________________________________          __________________________________ 

              (презиме и име мајке)                                      (датум, година и мјесто рођења) 

____________________________________         ___________________________________ 

             (држављанство мајке)                                          (јединствени матични број) 

 
ПРАВНИ ОСНОВ О КОМ СЕ ТРАЖИ НАКНАДНИ УПИС У МКР 
 

1. По поријеклу 
2. Рођењем на територији БиХ 
3. Натурализацијом 
4. По сили Закона – по пребивалишту у БиХ на дан 06.04. 1992. године, члан 30 

Закона о држављанству Р БиХ ("Службени лист Р БиХ", број 30/96). 
 
ДОКАЗИ: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

_________________________________ 
                                                                                  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА   



Град Приједор                                                                                             ГПОУ О 7.5.1.8 

 
Уз захтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ који су стекли држављанство 
БиХ поријеклом - преко 23. године, прилаже се: 
 
 

1. доказ о идентитету (пасош, лична карта), 
2. извод из матичне књиге рођених, 
3. увјерење о боравишту, 
4. доказ да су, у моменту рођења дјетета, оба родитеља били држављани  БиХ или 

доказ да је један родитељ био држављанин БиХ, а други држављанин СФРЈ у 
тренутку рођења дјетета,  

5. увјерење да није уписан у МКР по мјесту гдје се води МКР и КД за родитеље, 
6. 10,00 КМ градске административне таксе 

 
Све предати у шалтер салу на шалтер за пријем поднесака. 

 
 
НАПОМЕНА: 
 
Документи морају бити у оригиналу или овјерена фотокопија – препис. 
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__________________________ 
    (Prezime i ime podnosioca) 
__________________________ 
(Adresa prebivališta - boravišta) 
 

REPUBLIKA SRPSKA 
GRAD PRIJEDOR 

GRADONAČELNIK 
GRADSKA UPRAVA 

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU 
P R I J E D O R 

 
ZAHTJEV ZA NAKNADNI UPIS U MKR GRAĐANA BiH 
 
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA 

____________________________________          __________________________________ 

                    (prezime i ime)                                              (datum, godina i mjesto rođenja) 

____________________________________         ___________________________________ 

               (ranije državljanstvo)                                               (jedinstveni matični broj) 

PODACI O RODITELJIMA 

1) __________________________________        ___________________________________ 

                (prezime i ime oca)                                            (datum, godina i mjesto rođenja) 

 ___________________________________         ___________________________________ 

                (državljanstvo oca)                                                 (jedinstveni matični broj) 

2) __________________________________          __________________________________ 

              (prezime i ime majke)                                          (datum, godina i mjesto rođenja) 

____________________________________         ___________________________________ 

             (državljanstvo majke)                                                (jedinstveni matični broj) 

 
PRAVNI OSNOV O KOM SE TRAŽI NAKNADNI UPIS U MKR 
 

1. Po porijeklu 
2. Rođenjem na teritoriji BiH 
3. Naturalizacijom 
4. Po sili Zakona – po prebivalištu u BiH na dan 06.04. 1992. godine 

 
DOKAZI: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

_________________________________ 
                                                                                  PODNOSILAC ZAHTJEVA   

 



Grad Prijedor                                                                                                      GPOU O 7.5.1.8 

 

Uz zahtjev za naknadni upis u MKR građana BiH koji su stekli državljanstvo BiH 
porijeklom - preko 23. godine, prilaže se: 
 
 

1. dokaz o identitetu (pasoš, lična karta), 
2. izvod iz matične knjige rođenih, 
3. uvjerenje o boravištu, 
4. dokaz da su, u momentu rođenja djeteta, oba roditelja bili državljani BiH ili dokaz da 

je jedan roditelj bio državljanin BiH, a drugi državljanin SFRJ u trenutku rođenja 
djeteta,  

5. uvjerenje da nije upisan u MKR po mjestu gdje se vodi MKR i KD za roditelje, 
6. 10,00 KM gradske administrativne takse 

 
Sve predati u šalter salu na šalter za prijem podnesaka. 

 
 
NAPOMENA: 
 
Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerena fotokopija – prepis. 
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