(попуњава подносилац захтјева)

ИМЕ (име родитеља) И ПРЕЗИМЕ

Пријемни штамбиљ

ДАТУМ И
МЈЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
ЛИЧНА КАРТА
(бр. и мјесто изд.)
ТЕЛЕФОН
Е-пошта

ОПШТИНА РУДО
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице држављанства БиХ-РС
(по поријеклу-држављанство БиХ једног родитеља)
Рођен /а сам у________________општина_________________држава______________
и један родитељ, у часу мог рођења је био држављанин БиХ, а други има држављанство бивше
СФРЈ.
Уз захтјев прилажем слиједећу документацију:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о држављанству БиХ за једног родитеља,
3. Увјерење о држављанству бивше СФРЈ за другог родитеља,
4. Увјерење да није уписан/а у МКР и МКД (по упису родитеља, по пребивалишту),
5. Овјерена фотокопија личне карте и пасоша,
6. Потврда о пријави боравка на подручју општине Рудо,
7. Административна такса 10,00 КМ .

НАПОМЕНА: Захтјев са доказима у оргиналу или овјереној фотокопији предаје се у шалтер
сали-шалтер пријемне канцеларије.

Рудо, _______________ године.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________

(попуњава подносилац захтјева)

ИМЕ (име родитеља) И ПРЕЗИМЕ

Пријемни штамбиљ

ДАТУМ И
МЈЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
ЛИЧНА КАРТА
(бр. и мјесто изд.)
ТЕЛЕФОН
Е-пошта

ОПШТИНА РУДО
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице држављанства БиХ-РС
(по поријеклу-држављанство БиХ једног родитеља)
Рођен /а сам у________________општина_________________држава______________
и један родитељ, у часу мог рођења је био држављанин БиХ, а други родитељ је лице без
држављанства.
Уз захтјев прилажем слиједећу документацију:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о држављанству БиХ за једног родитеља,
3. Увјерење да је други родитељ лице без држављанства,
4. Увјерење да није уписан/а у МКР и МКД (по упису родитеља, по пребивалишту),
5. Овјерена фотокопија личне карте и пасоша,
6. Потврда о пријави боравка на подручју општине Рудо,
7. Административна такса 10,00 КМ .
НАПОМЕНА: Захтјев са доказима у оргиналу или овјереној фотокопији предаје се у шалтер
сали-шалтер пријемне канцеларије.

Рудо, _______________ године.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________

(попуњава подносилац захтјева)

ИМЕ (име родитеља) И ПРЕЗИМЕ

Пријемни штамбиљ

ДАТУМ И
МЈЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
ЛИЧНА КАРТА
(бр. и мјесто изд.)
ТЕЛЕФОН
Е-пошта

ОПШТИНА РУДО
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице држављанства БиХ-РС
(по поријеклу-држављанство БиХ оба родитеља)
Рођен /а сам у________________општина_________________држава______________
и оба родитеља, у часу мог рођења су била држављани БиХ.
Уз захтјев прилажем слиједећу документацију:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о држављанству БиХ за оба родитеља,
3. Увјерење да није уписан/а у МКР и МКД (по упису родитеља, по пребивалишту
и по рођењу за лица рођена у БиХ-податак за МКД),
4. Овјерена фотокопија личне карте и пасоша,
5. Потврда о пријави боравка на подручју општине Рудо,
6. Административна такса 10,00 КМ .
7.
НАПОМЕНА: Захтјев са доказима у оргиналу или овјереној фотокопији предаје се у шалтер
сали-шалтер пријемне канцеларије.

Рудо, _______________ године.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________

(попуњава подносилац захтјева)

Пријемни штамбиљ

ИМЕ (име родитеља) И ПРЕЗИМЕ
ДАТУМ И
МЈЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
ЛИЧНА КАРТА
(бр. и мјесто изд.)
ТЕЛЕФОН
Е-пошта

ОПШТИНА РУДО
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице држављанства БиХ-РС
(по пребивалишту)
Рођен /а сам у________________општина_________________држава______________
и на дан 06.04.1992.године имао/ла сам пребивалиште на подручју Босне и Херцеговине у
мјесту____________општина______________, као и држављанство бивше СФРЈ.
Молим да ми одобрите накнадн упис у Матичну књигу рођених_________________
са констатацијом чињенице држављанства БиХ-РС
Уз захтјев прилажем слиједећу документацију:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о држављанству бивше СФРЈ,
3. Увјерење о пребивалишту-надлежни орган унутрашњих послова
4. Увјерење да није уписан/а у МКР и МКД,
5. Овјерена фотокопија личне карте ,
6. Административна такса 10,00 КМ .

НАПОМЕНА: Захтјев са доказима у оргиналу или овјереној фотокопији предаје се у шалтер
сали-шалтер пријемне канцеларије.

Рудо, _______________ године.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________

(попуњава подносилац захтјева)

Пријемни штамбиљ

ИМЕ (име родитеља) И ПРЕЗИМЕ
ДАТУМ И
МЈЕСТО РОЂЕЊА
ЈМБ
АДРЕСА
ЛИЧНА КАРТА
(бр. и мјесто изд.)
ТЕЛЕФОН
Е-пошта

ОПШТИНА РУДО
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ПРЕДМЕТ: Накнадни упис чињенице држављанства БиХ-РС у МКР општине Рудо
(по пребивалишту)
Рођен /а сам дана__________________у мјесту_________________, општина Рудо
и нисам уписан/а у Матичну књигу држављана Босне и Херцеговине, нити ми је чињеница
држављанства БиХ-РС уписана у МКР општине Рудо.
На дан 06.04.1992.године имао/ла сам пребивалиште на подручју Босне и Херцеговине
у мјесту____________општина______________, као и држављанство бивше СФРЈ.
Молим да ми одобрите накнадни упис чињенице држављанства БиХ-РС у Матичну
књигу рођених општине Рудо.
Уз захтјев прилажем слиједећу документацију:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Увјерење о држављанству бивше СФРЈ,
3. Увјерење о пребивалишту-надлежни орган унутрашњих послова,
4. Увјерење да није уписан/а у МКД БиХ,
5. Увјерење да држављанство БиХ-РС није уписано у МКР,
6. Овјерена фотокопија личне карте ,
7. Административна такса 10,00 КМ .

НАПОМЕНА: Захтјев са доказима у оргиналу или овјереној фотокопији предаје се у шалтер
сали-шалтер пријемне канцеларије.

Рудо, _______________ године.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
__________________________

