
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(Захтев читко попунити са свим траженим подацима)

1. Уписати ЈМБГ (Јединствени матични број грађанина) и упоредити га са ЈМБГ
који је уписан у Родном листу (Изводу из књиге рођених).

2. Уписати презиме и име (за особе женског пола, које су удате, потребно је
уписати и девојачко презиме).

3. Уписати датум, место и државу рођења (нпр. 12.04.1979. године, Бања Лука,
Република Српска – БиХ; или … Република Србија, … Република Хрватска, …).

4. Обавезно уписати све податке за оца, и то: ЈМБГ, датум рођења, место и државу
рођења, као и држављанство – нпр. 12.04.1959. године, Бања Лука, Република
Српска – БиХ, држављанство БиХ, или … Загреб, Република Хрватска,
држављанство Републике Хрватске, или … Београд, Република Србија,
држављанин Републике Србије и слично); уколико отац подносиоца захтева није
жив, или нисте у могућности да дођете до ЈМБГ, потребно је уписати податке са
којима тренутно располажете, укључујући и датум и/или годину смрти, или
нестанка оца и слично, а остале податке можете накнадно јавите службеницима
Генералног конзулата Републике Србије, како би захтев био комплетиран.

5. Уписати све податке за мајку (потребно је уписати ЈМБГ, име, презиме и
обавезно девојачко презиме мајке, датум, место и државу рођења, као и
држављанство мајке (на начин као што је објашњено за оца, под тачком 4.);
уколико мајка подносиоца захтева није жива, или нисте у могућности да дођете
до ЈМБГ из других разлога, уписати податке са којима тренутно располажете,
укључујући и датум и/или годину смрти, или нестанка и слично, а остале
податке накнадно јавите службеницима ГК Р.Србије, како би захтев био
комплетиран).

6. Уписати држављанство које тренутно поседујете (нпр. Републике Српске - БиХ).
7. Навести адресу пребивалишта у БиХ, село или насељено место, општину којој

место становања припада, од када се води да сте пријављени на датој адреси и
бројеве телефона за контакт (уколико не боравите стално у БиХ, навести бројеве
телефона у иностранству или родитеља и сродника како бисмо могли да Вас
обавестимо о статусу поднетог захтева).

8. Навести занимање (уколико сте студент, навести на којем факултету) и школску
спрему (нпр.четири разреда основне школе, ОШ, ССС, ВКВ, ВШС, ВСС,
магистар, специјалиста, доктор,…).

9. Навести тренутно запослење (назив фирме/предузећа/правног лица и од када),
као и претходно запослење (назив фирме/предузећа/правног лица и од када);
уколико сте незапослени, потребно је навести од када, односно од када се водите
у евиденцији Бироа за запошљавање. За пензионере је потребно навести датум
или годину када сте пензионисани. Уколико обављате повремене послове, или се
издржавате од пољопривреде и слично, навести такође тај податак као извор
издржавања. За лица која су студенти, ђаци или незапослени брачни другови,
потребно је уписати изворе издржавања (нпр. издржавају ме родитељи, издржава
ме супруг/супруга; примам стипендију, хонорарни послови и слично).

10. Навести непокретности које поседујете (нпр.земља, стан, кућа, ...) и место и
државу где се непокретност налази (нпр. Република Српска – БиХ, Република
Србија и слично). Такође је у овој рубрици потребно навести и висину личних
месечних примања (нпр. месечни износ плате, односно пензије или стипендије).

11. Уколико сте регулисали војну обавезу, навести када и где сте служили војни рок.
За лица која нису то учинила, потребно је да у рубрику упишу Не или Нисам.

12. Уписати лични статус (ако сте сами или ако живите у ванбрачној заједници
упишите сам/сама; уколико сте склопили законити брак, написати - у браку;
уколико сте разведени упишите разведен/а; или удовац/удовица, уколико је
супружник преминуо).
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13. Уписати све тражене податке о брачном другу (важи за лица у законитом браку),
и то: име, презиме, датум, место и државу рођења, држављанство брачног друга,
адресу, занимање, школску спрему и запослење.

14. Навести податке из важећег идентификационог документа БиХ (личне карте или
пасоша), у следећој форми: број личне карте/пасоша, издат/а од стране (навести
орган који је издао документ - нпр. МУП Републике Српске, Брчко Дистрикт,
БиХ или ...), датум издавања (навести тачан датум издавања).

15. Уписати да ли сте осуђивани у Републици Србији, БиХ или некој другој земљи.
Уколико сте осуђивани, потребно је навести када, где и због којег кривичног
дела. Уколико то није случај навести: Не, нисам осуђиван или само Не.

16. Потребно је написати да ли се против Вас води кривични поступак у Р.Србији
или у БиХ. Уколико се води, навести где и због ког кривичног дела. Уколико то
није случај навести: Не води се кривични поступак, или само напишите Не.

17. Рубрику 17 попуњавају само особе које у име другог лица (на основу посебног
овлашћења), подносе захтев за пријем у држављанство Р.Србије, односно
заступници или пуномоћници који то доказују писаним и овереним документом.
Уколико сте заступник или пуномоћник (званично овлашћени овереним
документом), потребно је навести податке о заступнику/пуномоћнику и то: име,
презиме, име оца, ЈМБГ, датум, место и државу рођења, као и број личне карте.

18. Рубрику 18 попуњавају само родитељи малолетне деце (или старатељи), који
захтевају држављанство за себе и за децу (или само за децу, ако су родитељи
постали држављани Републике Србије, након рођења детета). У рубрику се
уноси: презиме/презимена и име/имена детета/деце, датум, место, држава
рођења и држављанство детета/деце, сродство (син, кћерка) и пребивалиште
односно боравиште (пуна адреса боравка).
Податке о деци уписују оба родитеља на својим захтевима, у рубрици број 18,
уколико обоје траже пријем у држављанство Републике Србије.
Уколико захтев за држављанство подноси само један родитељ, потребно је да уз
исти приложи и писану сагласности другог родитеља (оверену у општини).

19. Навести ког народа сте припадник (нпр. Припадник сам српског народа).
20. Уколико Републику Србију сматрате својом државом, уписати Да.
21. Навести да ли је подносиоцу захтева одузета пословна способност (написати нпр.

није/делимично/потпуно). Уколико је пословна способност одузета, потребно је
доставити Решење надлежног суда.

У доњем левом углу на захтеву уписати:
- Место и датум подношења захтева (Бања Лука и датум)
- Уписати број личне карте или пасоша, на основу којих се може утврдити

идентитет подносиоца захтева. Заступници/пуномоћници уписују број своје
личне карте или пасоша.

У доњем десном углу на захтеву уписати:
- Пуно име и презиме лица на које се захтев односи (без потписа)
- Потпис заступника (само уколико сте заступник/пуномоћник за друго лице)
- Место и адресу становања у БиХ


