
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице:  

Медовић Мирјанa 058/711-164  

Слађана Пушоњић 058/7111-164 
 

 

 

 

 

 

ВОДИЧ ДО НАКНАДОГ УПИСА 

У МАТИЧНЕ КЊИГЕ 

 
 

                                     

 

Општина Рудо 



За накнадни упис у МКР-редовне 
1. Писмени захтјев са образложењем  

2. Извод из МКВ  

3. Увјерење о држављанству 

4. Увјерење да се не води у МКР општине Рудо 

5. Овјерена фотокопија личне карте 

6. Друга документа са подацима о рођењу подносиоца захтјева 

7. Општинска административна такса.....10 КМ  

8.  

За накнадни упис у МКВ   
1. Писмени захтјев са образложењем  

2. Извод из МКР за женика и невјесту 

3. Извод из вјерске МКВ 

4. Увјерење да се не воде КМВ општине Рудо 

5. Овјерена фотокопија личне карте 

6. Општинска административна такса....10КМ 

7.  

За накнадни упис у МКУ 
1. Писмени захтјев са образложењем  

2. Извод из МКР 

3. Увјерење да се не води у МКУ општине Рудо 

4.  Потврда о смрти надлежне здравствене установе 

5. Извод из МКВ 

6. Овјерена фотокопија личне карте 

7.  Општинска административна такса....10 КМ  

8.  

За исправку података у матичним књигама 
1. Писмени захтјев са образложењем  

2. Извод из МКР 

3. Извод из МКВ 

4. Увјерење о држављанству  

5. Овјерена фотокопија пасоша, радне књижице и других личних 

докумената 

6. Овјерена фотокопија личне карте 

7. Општинска административна такса.....10КМ 

8.  

За промјену личног имена 
1. Прописани образац захтјева са образложењем 

2. Извод из МКР 

3. Увјерење о држављанству 

4. Копија личне карте 

5. Извод из МКВ 

6. Извод из МКР за брачног супружника 

7. Извод из МКР за дјецу 

8. Потврда о мјесту пребивалишта 

9. Увјерење надлежног суда да се против подносиоца захтјева не 

води кривични поступак 

10. Увјерење пореског или другог надлежног органа да нема 

неизмирених пореских и царинских обавез 

11. Увјерење надлежног органа старатељства да нема неизмирених 

обавеза по основу издржавања 

12. Увјерење о неосуђивању, односно за осуђивано лице увјерење да 

је казна извршена, да не трају правне посљедице осуде, односно 

да лице није уписано у посебан регистар лица правноснажно 

осуђених за крививична дјела сексуалне злоупотребе и 

искориштавања дјеце 

13. Доказ о уплати Општинске административне таксе.....20 КМ  

14.  

За накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице 

држављанства БИХ (поријекла једног родитеља)  

1. Писмени захтјев са образложењем  
2. Извод из МКР 
3. Увјерење о држављанству БиХ за једног родитеља 
4. Увјерење да је други родитељ лице без држављанства 
5. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по пребивалишту)  
6. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по упису родитеља)  

7. Овјерена фотокопија личне карте и пасоша 
8.  Потврда о пријави мјеста боравка на подручју општине Рудо 
9. Општинска административна такса.....10 КМ  
10.  

За накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице држављанства 

БиХ ( поријекло једног родитеља)  

1. Писмени захтјев са образложењем 
2. Извод из МКР 

3. Увјерење о држављанству БиХ за једног родитеља 
4. Увјерење о држављанству СФРЈ за другог родитеља 
5. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по пребивалишту) 
6. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по упису родитеља) 
7. Овјерена фотокопија личне карте и пасоша 
8. Потврда о пријави мјеста боравка на подручју општине Руд 
9. Општинска административна такса....10КМ 



За накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице 

држављанства БиХ ( поријекло оба родитеља)  

1. Писмени захтјев са образложењем 
2. Извод из МКР 
3. Увјерење о држављанству БиХ за оба родитеља 
4. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по пребивалишту)  
5. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по упису родитеља)  
6. Овјерена фотокопија личне карте и пасоша 
7. Потврда о пријави мјеста боравка на подручју општине Рудо  
8. Општинска административна такса......10 КМ  
9.  

За накнадни упис у МКР уз констатацију чињенице држављанства 

БиХ ( пребивалиште)  

1. Писмени захтјев са образложењем  

2. Извод из МКР 

3. Увјерење о држављанству ( бивше СФРЈ) 

4. Увјерење о пребивалишту  у БиХ на дан 6.04.1992. године  

5. Увјерење да није уписан у МКР и МКД (по пребивалишту) 

6. Овјерена фотокопија личне карте 

7. Општинска административна такса.....10КМ 

8.  

За накнадни упис чињенице држављанства РС- БиХ у МКР 

општине Рудо  

1. Писмени захтјев са образложењем 

2. Извод из МКР 

3. Увјерење о држављанству РС- БиХ са једног родитеља 

4. Увјерење о држављанству за другог родитеља 

5. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по пребивалишту и 

мјесту рођења)  

6. Увјерење да није уписан у МКР и МКД ( по упису 

родитеља)  

7. Овјерена фотокопија личне карте и пасоша 

8. Потврда о пријави мјеста боравка на подручју општине Рудо 

9. Општинска административна такса.......10КМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


