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UPUSTVO ZA PRIJAVU ROĐENJA DJETETA
Ako dijete koje je rođeno izvan BiH nema izvod iz matične knjige rođenih i jedinstveni matični
broj BiH, potrebno je dostaviti:
-

Zahtjev za prijavu rođenja djeteta,
Zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja

Uz štampanim slovima čitko i tačno popunjene i potpisane formulare za prijavu rođenja i
određivanja JMB, potrebno je priložiti:
1. Originalni rodni list na internacionalnom obrazcu (ne stariji od 6 mjeseci od dana
izdavanja); ukoliko internacionalni obrazac ne postoji, originalni Izvod iz knjige rođenih
(Bitth Certificate/Certified Copy) - Large Form, ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja,
nadovjeren “APOSTILLE” pečatom odgovarajućeg zvaničnog organa države koja je isti
izdala (međunarodno priznatu nadovjeru vrši ured Global Affairs Canada/GAC).
Uz ovakav obrazac potrebno je priložiti prevod rodnog lista na jedan od jezika koji su u
službenoj upotrebi u BiH ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca.
2. Dokaz das u roditelji državljani BiH (kao dokaz državljanstva može poslužiti:
-

kopija važećeg pasoša BiH ili lična karta BiH od CIPS izdata od 2003 do danas
uvjerenje o državljanstvu BiH - ne starije od 6 mjeseci
izvod iz matične knjige rođenih iz BiH - ne stariji od 6 mjeseci

3. Uplatnicu (money order ili cashier`s check) na iznos od: 2 x 19,00 CAD
ODREĐIVANJE JMB ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU
Za lica koja su upisana u matičnu knjigu rođenih u BiH u svrhu određivanja jedinstvenog
matičnog broja (JMB) potrebno je dostaviti:
1. Štampanim slovima čitko i tačno popunjen i potpisan zahtjev za određivanje JMB-3
2. Originalni Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (ne stariji od šest mjeseci od dana
izdavanja)
3. Originalno Uvjerenje o drržavljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja),
4. Poštansku ili bankovnu uplatnicu (Money Order) na iznos 19,00 CAD

NAPOMENA: Zahtjevi koji nisu kompletirani na ovaj način neće se uzeti u obradu i
biće vraćeni podnosiocu.
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УПУСТВО ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЈЕТЕТА
Ако дијете које је рођено изван БиХ нема извод из матичне књиге рођених и
јединствени матични број БиХ, потребно је доставити:
-

Захтјев за пријаву рођења дјетета,
Захтјев за одређивање јединственог матичног броја

Уз штампаним словима читко и тачно попуњене и потписане формуларе за пријаву рођења
и одређивање ЈМБ потребно је приложити:
1. Оригинални родни лист на интернационалном обрасцу (не старији од 6 мјесеци од
дана издавања); уколико интернационални образац не постоји, оригинални Извод
из књиге рођених (Birth Certificate/Certified Copy) - Large Form, не старији од 6
мјесеци од дана издавања, надовјерен “APOSTILLE” печатом одговарајућег
званичног органа државе која је исти издала (међународно признату надовјеру врши
уред Global Affairs Canada / GAC).
Уз овакав образац потребно је приложити превод родног листа на један од језика
који су у службеној употреби у БиХ овјерен од стране овлаштеног преводиоца.
2. Доказ да су родитељи држављани БиХ (као доказ држављанства може послужити:
- копија важећег пасоша БиХ или лична карта БиХ од ЦИПС издата од 2003 до данас
- увјерење о држављанству – не старије од 6 мјесеци
- извод из матичне књиге рођених из БиХ - не старије од 6 мјесеци
3. Уплатницу ( money order ili cashier’s check ) на износ од: 2 x 19,00 CAD.
ОДРЕЂИВАНЈЕ ЈМБ ЗА ДРЖАВЉАНЕ БиХ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
За лица која су уписана у матичну књигу рођених у БиХ у сврху одређивања
јединственог матичног броја (ЈМБ) потребно је доставити:
1. Штампаним словима читко и тачно попуњен и потписан захтјев за одређиванје ЈМБ-3
2. Оригинални Извод из матичне књиге рођених из БиХ (не старије од 6 мјесеци од
дана издаванја.
3. Оригинално Увјерење о држављанству БиХ (не старије од 6 мјесеци од дана
издавања)
4. Поштанску или банковну уплатнницу (Money Order) на износ 19,00 CAD
НАПОМЕНА: Захтјеви који нису комплетирани на овај начин неће се узети у обраду и биће
враћени подносиоцу.
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