
SKLAPANJE BRAKA U OPĆINI GORNJI VAKUF-USKOPLJE 
(jedan bračni partner državljanin BiH-e, drugi stranac) 

 

Potrebni dokumenti : 
I.  Za bračnog partnera državljanina BiH-e : 

 

1. Izvadak iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6. mjeseci ili trajni obrazac  

2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6. mjeseci (ukoliko se upis u matičnu knjigu 

državljana ne nalazi u Federaciji BiH) 

3. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ne starije od 2. mjeseca (ukoliko se upis u 

matičnu knjigu rođenih ne nalazi u općini Gornji Vakuf-Uskoplje)  

4. Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6. mjeseci  

5. Osobna iskaznica bračnog  partnera na uvid 

6. Rješenje Općinskog suda o dopuštenju sklapanja braka u određenim slučajevima    

(maloljetnost, nesposobnost za razumijevanje braka, srodstvo i drugi razlozi 

pobrojani u Obiteljskom zakonu F BiH)                                                                                                                             
 

II. Za budućeg bračnog partnera stranog državljanina koji brak 
sklapa sa državljaninom Bosne i Hercegovine 

 

1. Izvadak iz matične knjige rođenih, internacionalni, ne stariji od 6.mjeseci (ako nije na    

internacionalnom obrascu + pečat Apostille i prijevod od strane ovlaštenog sudskog 

tumača) 

2. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju i prijevod, ne starije od 2. mjeseca  

3. Uvjerenje o državljanstvu i prijevod, ne starije od 6. mjeseci  

4. Uvjerenje o prebivalištu i prijevod, ne starije od 6.mjeseci  

5. Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka sa BiH 

državljaninom/državljankom (Nulla ostea) i prijevod, ne starije od 2. mjeseca 

6. Putovnica, na uvid ili fotokopija (ukoliko sa osobnom iskaznicom može prijeći granicu i ući 

na teritorij Bosne i Hercegovine može i osobna iskaznica) 

7. Prijava boravka u BiH kod nadležnog organa 
 

Napomena: dokumenti koji nisu na jednom od službenih jezika BiH, a nisu na     

internacionalnom obrascu moraju biti prevedeni od strane stalnog sudskog tumača 
 

III. Za svjedoke: 
 

1. Osobne iskaznice ili putovnice za strane državljane, na uvid ili fotokopija (za strane  

državljanine osobne iskaznice umjesto putovnice, ako nema putovnicu, ukoliko sa 

osobnom iskaznicom može prijeći granicu i ući na teritorij Bosne i Hercegovine) 

2. Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6. mjeseci (za svjedoke strane državljane  uz   

3. uvjerenje o prebivalištu i prijevod istog od strane stalnog sudskog tumača) 
 

NAPOMENA:  
-   Zakonski rok od dana prijave (podnošenja zahtjeva) do dana vjenčanja je najmanje 30 dana 

-   Iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, zakonom je dopušteno odobriti kraći rok, na  

  temelju određenih dokaza. 

Dodatne informacije mogu se dobiti u matičnom uredu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili na 
broj telefona 030/265-403. 


