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Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republi-
ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94),  d o n o s i m

U K A Z

O PROGLA[EWU ZAKONA O TERITORIJALNOJ 

ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRPSKE

Progla{avam Zakon o teritorijalnoj organizaciji
Republike Srpske, koji je Narodna skup{tina Republike
Srpske usvojila na Dvadeset devetoj sjednici, odr`anoj
7. aprila 2009. godine - a Vije}e za za{titu vitalnog in-
teresa Ustavnog suda Republike Srpske Odlukom broj:
UV-2/09, od 8. jula 2009. godine, utvrdilo da Zakonom o
teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske nisu po-
vrije|eni vitalni nacionalni interesi konstitutivnog
bo{wa~kog naroda.

Broj: 01-020-739/09 Predsjednik
24. jula 2009. godine Republike,
Bawa Luka Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.

Z A K O N

O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI 

REPUBLIKE SRPSKE

I - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.

Ovim zakonom ure|uje se teritorijalna organizacija
Republike Srpske (u daqem tekstu: Republika), kao i
uslovi i postupak za teritorijalnu promjenu.

^lan 2.

(1) Teritoriju Republike ~ine op{tine i gradovi.

(2) Naziv jedinice lokalne samouprave utvr|uje se za-
konom.

^lan 3.

(1) Podru~je jedinice lokalne samouprave ~ine nase-
qena mjesta, odnosno katastarske op{tine koje ulaze u
wen sastav.

(2) Granice podru~ja jedinice lokalne samouprave
podudaraju se sa granicama naseqenih mjesta i sa grani-
cama katastarskih op{tina sa wenog podru~ja.

(3) Statutom jedinice lokalne samouprave utvr|uje se
weno sjedi{te.

II - OP[TINA

^lan 4.

Op{tina je osnovna teritorijalna jedinica lokalne
samouprave koja se formira za dio naseqenog mjesta, za
jedno naseqeno mjesto ili za vi{e naseqenih mjesta.

^lan 5.

Op{tine u Republici Srpskoj su: Bijeqina, Bile}a,
Berkovi}i, Bratunac, Brod, Vi{egrad, Vlasenica,
Vukosavqe, Gacko, Gradi{ka, Derventa, Doboj, Dowi
@abar, Zvornik, Isto~ni Mostar, Isto~ni Drvar,
Isto~na Ilixa, Isto~no Novo Sarajevo, Isto~ni Stari
Grad, Jezero, Kalinovik, Kne`evo, Kozarska Dubica, Ko-
stajnica, Kotor Varo{, Krupa na Uni, Kupres, Lakta{i,
Lopare, Qubiwe, Mili}i, Modri~a, Mrkowi} Grad,
Nevesiwe, Novi Grad, Novo Gora`de, Osmaci, O{tra
Luka, Pale, Pelagi}evo, Petrovac, Petrovo, Prijedor,
Prwavor, Rogatica, Rudo, Ribnik, Srbac, Srebrenica,
Sokolac, Tesli}, Trebiwe, Trnovo, Ugqevik, Fo~a, Han
Pijesak, ^ajni~e, ^elinac, [amac, [ekovi}i i [ipo-
vo.

^lan 6.

Osnivawe op{tine ili promjena podru~ja op{tine (u
daqem tekstu: teritorijalna promjena) vr{i se:

a) spajawem dviju ili vi{e susjednih op{tina u novu
op{tinu,

b) podjelom jedne op{tine u dvije ili vi{e novih op-
{tina,

v) pripajawem dijela jedne op{tine susjednoj i

g) spajawem dijelova dvije ili vi{e susjednih op{ti-
na u novu op{tinu.

^lan 7.

Postupak teritorijalne promjene obuhvata:

a) podno{ewe inicijative sa elaboratom o opravda-
nosti teritorijalne promjene sa grafi~kim prikazom na
katastarskim podlogama i opisom granice podru~ja,

b) razmatrawe inicijative sa elaboratom o opravda-
nosti teritorijalne promjene od strane skup{tine op-
{tine,

v) imenovawe i rad Komisije za davawe mi{qewa o
ispuwenosti uslova za teritorijalnu promjenu (u daqem
tekstu: Komisija),

g) odluka Vlade Republike Srpske (u daqem tekstu:
Vlada) i

d) zakonodavni postupak.

^lan 8.

Uslovi za teritorijalnu promjenu procjewuju se na
osnovu:

JU Slu`beni glasnik Republike Srpske,
Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb
Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341
Internet: http://www.slglasnik.org
E-mail: slglasnikrs@blic.net

slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net
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a) raspolo`ivog dru{tvenog, ekonomskog i fiskal-
nog potencijala podru~ja za koje se zahtijeva teritori-
jalna promjena,

b) mogu}nosti odr`avawa i razvoja osnovne infra-
strukture i drugih relevantnih uslova koji su u funkci-
ji pru`awa osnovnih komunalnih i drugih lokalnih
usluga,

v) potrebe da se obezbijedi geografski i prostorno
zaokru`ena cjelina,

g) dru{tvenog interesa za o~uvawe odre|enog podru~-
ja i

d) upravnog potencijala podru~ja.

^lan 9.

(1) Dru{tveni potencijal u smislu ~lana 8. ta~ka a)
podrazumijeva raspored mre`e javnih ustanova neophod-
nih za funkcionisawe odre|enog podru~ja.

(2) Ekonomski potencijal u smislu ~lana 8. ta~ka a)
podrazumijeva prirodne resurse i izgra|ene privredne
kapacitete i infrastrukturu koja obezbje|uje odgovaraju-
}e izvore prihoda i ekonomski razvoj odre|enog podru~-
ja.

(3) Fiskalni potencijal u smislu ~lana 8. ta~ka a)
podrazumijeva sposobnost podru~ja koje zahtijeva teri-
torijalnu promjenu da iz raspolo`ivih javnih prihoda
prikupqenih iskqu~ivo na podru~ju za koje se zahtijeva
teritorijalna promjena, obezbijedi redovno finansira-
we poslova koji su od interesa za stanovni{tvo tog pod-
ru~ja.

(4) Sposobnost izgradwe, razvoja i odr`avawa osnov-
ne infrastrukture i drugih relevantnih uslova koji su u
funkciji pru`awa osnovnih komunalnih i drugih lokal-
nih usluga iz ~lana 8. ta~ka b) procjewuje se u odnosu na
uslove utvr|ene zakonom za obavqawe komunalnih i dru-
gih djelatnosti i infrastrukturu za to podru~je.

(5) Potreba da se obezbijedi geografski i prostorno
zaokru`ena cjelina iz ~lana 8. ta~ka v) ovog zakona, sa-
glasno Prostornom planu Republike, procjewuje se u od-
nosu na geografsku povezanost i udaqenost naseqa i sje-
di{ta op{tine.

(6) Dru{tveni interes za o~uvawe odre|enog podru~-
ja, u smislu ~lana 8. ta~ka g) podrazumijeva o~uvawe de-
mografske stabilnosti, o~uvawe kvaliteta zemqi{ta i
prirodnih resursa, biodiverziteta, ekolo{ke ravnote-
`e, te obezbje|ewe ravnomjernog razvoja institucija od
op{teg interesa i razvoja naseqa u Republici.

(7) Upravni potencijal u smislu ~lana 8. ta~ka d)
podrazumijeva efikasno i ekonomi~no obavqawe izvor-
nih i prenesenih poslova iz djelokruga poslova organa
jedinice lokalne samouprave.

^lan 10.

Vlada }e uredbom propisati kriterijume za procjenu
uslova za teritorijalnu promjenu iz ~lana 8. ovog zakona,
uz prethodno pribavqeno mi{qewe Saveza op{tina i
gradova Republike.

^lan 11.

(1) Inicijativu za teritorijalnu promjenu mogu pod-
nijeti:

a) najmawe 30% bira~a koji imaju prebivali{te na
podru~ju za koje se zahtijeva teritorijalna promjena,

b) organ op{tine ili

v) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (u
daqem tekstu: Ministarstvo).

(2) Podnosilac inicijative du`an je da uz inicijati-
vu pripremi elaborat o opravdanosti teritorijalne
promjene, u skladu sa ovim zakonom.

^lan 12.

(1) Elaboratom o opravdanosti teritorijalne pro-
mjene iskazuje se procjena pokazateqa o ispuwenosti
uslova iz ~l. 8, 9. i 10. ovog zakona i prijedlog za podru~-
je, naziv i sjedi{te op{tine.

(2) Elaborat iz stava 1. ovog ~lana sadr`i i podatke
o prirodnim resursima, infrastrukturi, demografskim,
ekonomskim, obrazovnim, kulturnim i drugim pokazate-
qima i procjenu pozitivnih i negativnih efekata za lo-
kalno stanovni{tvo, odnosno za razvoj podru~ja za koje
se zahtijeva teritorijalna promjena.

^lan 13.

(1) Inicijativu i elaborat o opravdanosti teritori-
jalne promjene razmatra skup{tina op{tine i daje
mi{qewe, pri ~emu negativno mi{qewe ne zaustavqa
proceduru.

(2) Na~elnik op{tine, odnosno na~elnici op{tina
du`ni su da inicijativu sa elaboratom o opravdanosti
teritorijalne promjene u~ine dostupnim javnosti, u
skladu sa statutom op{tine.

(3) Na~in izja{wavawa gra|ana o opravdanosti teri-
torijalne promjene ure|uje se statutom op{tine.

^lan 14.

(1) U roku od 30 dana od dana dostavqawa mi{qewa
iz stava 1. ~lana 13. ovog zakona, Vlada imenuje Komisi-
ju.

(2) Komisiju iz stava 1. ovog ~lana ~ine po jedan
predstavnik republi~kih organa uprave nadle`nih za
poslove: lokalne samouprave, finansija, ure|ewe prosto-
ra, privrede, saobra}aja i veza, geodetske i imovinsko-
pravne poslove i po jedan predstavnik op{tine, odnosno
op{tina na koje se teritorijalna promjena odnosi.

(3) O inicijativi i elaboratu za teritorijalnu pro-
mjenu Komisija u roku od 90 dana od dana imenovawa,
dostavqa obrazlo`eno mi{qewe Vladi.

^lan 15.

(1) Nakon razmatrawa inicijative i elaborata o
opravdanosti teritorijalne promjene, mi{qewa skup-
{tine op{tine i mi{qewa Komisije iz ~lana 14. ovog
zakona, Vlada donosi obrazlo`enu odluku o inicijativi
za teritorijalnu promjenu.

(2) U slu~aju prihvatawa inicijative, u roku od 30
dana od dana dono{ewa odluke iz stava 1. ovog ~lana,
Vlada }e utvrditi nacrt zakona.

^lan 16.

Nakon stupawa na snagu zakona o teritorijalnoj pro-
mjeni sprovode se izbori za organe novoosnovane op{ti-
ne, u skladu sa izbornim propisima.

^lan 17.

(1) Novoosnovana op{tina }e donijeti statut op{ti-
ne u roku od 60 dana od dana konstituisawa skup{tine
op{tine.

(2) Skup{tina novoosnovane op{tine }e donijeti
buxet op{tine u roku od tri mjeseca od dana konstitui-
sawa skup{tine op{tine.

(3) Do dono{ewa buxeta iz stava 2. ovog ~lana,
finansirawe }e se vr{iti na osnovu odluke o privreme-
nom finansirawu.

^lan 18.

(1) Ukoliko se dvije ili vi{e op{tina spoje u novu
op{tinu, danom osnivawa nove op{tine cjelokupna
wihova imovina postaje imovina novoosnovane op{tine.

(2) Na novoosnovanu op{tinu prelaze i sva imovin-
ska prava i obaveze tih op{tina.
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^lan 19.

(1) Imovina op{tine koja se podijelila u dvije ili
vi{e novih op{tina, ili se wen dio pripojio susjednoj
op{tini, podijeli}e se sporazumno.

(2) Odluku o na~inu sporazumne podjele imovine iz
stava 1. ovog ~lana, donose skup{tine op{tina u roku od
tri mjeseca od dana konstituisawa novoosnovane op{ti-
ne.

(3) Poslove upravqawa jo{ nepodijeqenom zajedni~-
kom imovinom, vr{e organi op{tine na ~ijem podru~ju
se nalazi imovina, uz saglasnost druge op{tine.

^lan 20.

(1) Ukoliko se ne postigne sporazum o podjeli imovi-
ne iz ~lana 19. ovog zakona, op{tine se mogu sporazumje-
ti da rje{avawe spora o podjeli zajedni~ke imovine po-
vjere arbitra`i.

(2) Arbitra`a se formira od jednakog broja pred-
stavnika strana u sporu, predstavnika Vlade i jednog
~lana iz reda stru~waka iz oblasti imovinskog prava,
koji je istovremeno predsjednik arbitra`e.

(3) Na~in rada i odlu~ivawa arbitra`e ure|uje se ak-
tom koji donosi arbitra`a.

^lan 21.

(1) Sporazumom o izno{ewu spora pred arbitra`om,
strane u sporu odre|uju pitawe koje je predmet arbitra-
`e.

(2) Arbitra`a mo`e odlu~iti samo o pitawu koje su
pred wom iznijele strane u sporu.

^lan 22.

Odluka arbitra`e je kona~na i ima snagu sudskog
poravnawa.

III - GRAD

^lan 23.

(1) Grad je teritorijalna jedinica koja predstavqa
koherentnu geografsku, istorijsku, administrativnu, so-
cijalnu, ekonomsku cjelinu sa odgovaraju}im nivoom ra-
zvoja.

(2) Grad koji u svom sastavu nema op{tina ima karak-
ter osnovne jedinice lokalne samouprave.

^lan 24.

(1) Gradovi u Republici su Bawa Luka i Isto~no Sa-
rajevo.

(2) Posebnim zakonom status grada mo`e ste}i i dru-
ga op{tina.

(3) Promjene podru~ja grada, koji u svom sastavu nema
op{tina, vr{i se na na~in propisan za promjene podru~-
ja op{tina.

^lan 25.

(1) Grad Bawa Luka u svom sastavu nema op{tina.

(2) Podru~je grada Isto~no Sarajevo ~ine podru~ja
op{tina: Isto~na Ilixa, Isto~no Novo Sarajevo, Pale,
Sokolac, Isto~ni Stari Grad i Trnovo.

IV - NASEQENA MJESTA

^lan 26.

Naseqeno mjesto je dio podru~ja jedinice lokalne sa-
mouprave koje ima izgra|ene objekte za stanovawe, osnov-
nu komunalnu infrastruktru i druge objekte neophodne
za zadovoqavawe potreba stanovnika nastawenih na
wegovom podru~ju.

^lan 27.

(1) Naseqeno mjesto mo`e biti u sastavu samo jedne je-
dinice lokalne samouprave.

(2) Na podru~ju jedne jedinice lokalne samouprave
dva ili vi{e naseqenih mjesta ne mogu imati isti naziv.

^lan 28.

Naseqenom mjestu mo`e se dati naziv koji ima geo-
grafska, etnografska, istorijska ili druga obiqe`ja.

^lan 29.

Do dono{ewa zakona o naseqenim mjestima koja ~ine
podru~je jedinice lokalne samouprave, Vlada }e ovo
pitawe urediti uredbom.

^lan 30.

(1) Inicijativu za pokretawe postupka za osnivawe
novog naseqenog mjesta, za odre|ivawe naziva novonasta-
log naseqenog mjesta, za promjenu naziva naseqenog mje-
sta, odnosno za utvr|ivawe da je naseqeno mjesto presta-
lo da postoji mo`e pokrenuti zainteresovana skup{tina
jedinice lokalne samouprave ili 20% bira~a koji imaju
prebivali{te na podru~ju na koje se promjena odnosi.

(2) O inicijativi iz stava 1. ovog ~lana, koju pokre}e
20% bira~a koji imaju prebivali{te na podru~ju na koje
se promjena odnosi, mi{qewe daje skup{tina jedinice
lokalne samouprave.

(3) Obrazlo`ena inicijativa sa grafi~kim prikazom
na katastarskim podlogama podru~ja na koje se promjena
odnosi podnosi se Vladi.

^lan 31.

(1) O naseqenim mjestima vodi se registar naseqenih
mjesta.

(2) Registar naseqenih mjesta iz stava 1. ovog ~lana
vodi Ministarstvo.

(3) Sadr`aj i na~in vo|ewa registra iz stava 1. ovog
~lana propisuje Vlada uredbom.

V - KATASTARSKE OP[TINE

^lan 32.

(1) Katastarska op{tina je katastarska teritorijal-
na jedinica koja obuhvata, po pravilu, podru~je jednog
naseqenog mjesta.

(2) Katastarska op{tina se mo`e formirati samo na
podru~ju jedne jedinice lokalne samouprave.

(3) Podru~je katastarske op{tine utvr|uje skup{ti-
na jedinice lokalne samouprave na prijedlog na~elnika
op{tine / gradona~elnika, uz pribavqeno pozitivno
mi{qewe Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-
pravne poslove (u daqem tekstu: Republi~ka uprava).

(4) Obiqe`avawe granice podru~ja katastarske op-
{tine vr{i Republi~ka uprava.

^lan 33.

Odluku o formirawu, ukidawu, promjeni podru~ja i
naziva katastarskih op{tina, donosi skup{tina jedini-
ce lokalne samouprave na prijedlog na~elnika op{tine /
gradona~elnika i uz pribavqeno pozitivno mi{qewe
Republi~ke uprave.

^lan 34.

(1) O katastarskim op{tinama u Republici vodi se
registar.

(2) Sadr`aj i na~in vo|ewa registra iz stava 1. ovog
~lana propisuje Vlada uredbom.

(3) Registar iz stava 1. ovog ~lana vodi Republi~ka
uprava.

VI - KAZNENE ODREDBE, PRELAZNE I ZAVR[NE
ODREDBE

^lan 35.

(1) Nov~anom kaznom od 5.000 KM do 20.000 KM ka-
zni}e se za prekr{aj pravno lice koje protivno odredba-
ma ~l. 2, 5. i 24. ovog zakona u slu`benoj upotrebi kori-
sti naziv jedinice lokalne samouprave.
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(2) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i od-
govorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 1.500
KM do 10. 000 KM.

^lan 36.

(1) Vlada }e uredbu iz ~lana 10. ovog zakona donijeti
u roku od godinu dana, a uredbe iz ~l. 29, 31. i 34. u roku
od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ovog zakona.

(2) Jedinice lokalne samouprave du`ne su da u roku
od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona
usklade statute sa odredbama ovog zakona.

^lan 37.

Stupawem na snagu ovog zakona prestaje da va`i Za-
kon o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupra-
vi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 11/94,
6/95, 26/95, 15/96, 17/96, 19/96 i 6/97) i Zakon o promjeni
naziva op{tine Fo~a i naseqenog mjesta Fo~a u Srbiwe
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 25/93).

^lan 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-636/09 Predsjednik
7. aprila 2009. godine Narodne skup{tine,
Bawa Luka Mr Igor Radoji~i}, s.r.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА 
И ДОПУНИ ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о
територијалној организацији Републике Српске, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дваде-
сетој сједници, одржаној 10. јула 2012. године, а Вијеће
народа 18. јула 2012. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допуни Закона о територијалној
организацији Републике Српске није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.

Број: 01-020-2405/12 Предсједник
19. јула 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НИ ЗАКО НА О 
ТЕРИ ТО РИ ЈАЛ НОЈ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ 

РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У Зако ну о тери то ри јал ној орга ни за ци ји Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
69/09) посли је чла на 2. дода је се нови члан 2а., који гла си:

“Члан 2а.

(1) Ини ци ја ти ву за про мје ну нази ва једи ни це локал не
само у пра ве могу под ни је ти заин те ре со ва на скуп шти на
једи ни це локал не само у пра ве или нај ма ње 30% бира ча
који има ју пре би ва ли ште на под руч ју једи ни це локал не
само у пра ве за коју се тра жи про мје на нази ва.

(2) О ини ци ја ти ви коју под но си нај ма ње 30% бира ча
који има ју пре би ва ли ште на под руч ју једи ни це локал не
само у пра ве за коју се тра жи про мје на нази ва мишље ње
даје скуп шти на једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Ини ци ја ти ва за про мје ну нази ва једи ни це локал не
само у пра ве мора бити обра зло же на и мора да садр жи ра -
зло ге који оправ да ва ју про мје ну нази ва.

(4) Ини ци ја ти ва из ста ва 3. овог чла на под но си се Вла -
ди Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вла да) посред ством
Мини стар ства упра ве и локал не само у пра ве.

(5) Након раз ма тра ња ини ци ја ти ве, Вла да доно си одлу -
ку о ини ци ја ти ви за про мје ну нази ва једи ни це локал не
само у пра ве.

(6) У слу ча ју при хва та ња ини ци ја ти ве, у року од 30
дана од дана доно ше ња одлу ке из ста ва 5. овог чла на, Вла -
да ће утвр ди ти нацрт зако на и упу ти ти га у даљу про це ду -
ру.”.

Члан 2.

Члан 5. мије ња се и гла си:

“Општи не у Репу бли ци Срп ској су: Биле ћа, Бер ко ви ћи,
Бра ту нац, Брод, Више град, Вла се ни ца, Вуко са вље, Гац ко,
Гра ди шка, Дер вен та, Доњи Жабар, Звор ник, Источ ни
Мостар, Источ ни Дрвар, Источ на Или џа, Источ но Ново
Сара је во, Источ ни Ста ри Град, Језе ро, Кали но вик, Кне же -
во, Козар ска Дуби ца, Костај ни ца, Котор Варош, Кру па на
Уни, Купрес, Лак та ши, Лопа ре, Љуби ње, Мили ћи, Модри -
ча, Мрко њић Град, Неве си ње, Нови Град, Ново Гора жде,
Осма ци, Оштра Лука, Пале, Пела ги ће во, Петро вац, Петро -
во, Прња вор, Рога ти ца, Рудо, Риб ник, Србац, Сре бре ни ца,
Соко лац, Теслић, Трно во, Угље вик, Фоча, Хан Пије сак,
Чај ни че, Чели нац, Шамац, Шеко ви ћи и Шипо во.”.

Члан 3.

У чла ну 7. у тач ки г) рије чи: “Репу бли ке Срп ске (у
даљем тек сту: Вла да)” бри шу се.

Члан 4.

У чла ну 24. став 1. мије ња се и гла си:
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“(1) Гра до ви у Репу бли ци Срп ској су Бања Лука, Бије -
љи на, Добој, Источ но Сара је во, При је дор и Тре би ње.”.

Члан 5.

У чла ну 25. став 1. мије ња се и гла си:

“(1) Гра до ви Бања Лука, Бије љи на, Добој, При је дор и
Тре би ње у свом саста ву нема ју општи на.”.

Члан 6.

Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1063/12 Пред сјед ник
10. јула 2012. годи не Народ не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.
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2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 83 23.09.2014.

1393
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О 

ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о допуни Закона о територијалној 
организацији Републике Српске, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Двадесет другој посебној 
сједници, одржаној 9. септембра 2014. године, а Вијеће на-
рода 17. септембра 2014. године констатовало да усвојеним 
Законом о допуни Закона о територијалној организацији 
Републике Српске није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4509/14 Предсједник
18. септембра 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09 и 
70/12) у члану 5. послије ријечи: “Соколац” и запете додају 
се ријеч: “Станари” и запета.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1945/14 Предсједник
9. септембра 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.



16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 106 23.12.2015.

1865
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о тери-
торијалној организацији Републике Српске, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Осмој сједници, 
одржаној 10. децембра 2015. године, а Вијеће народа 21. де-
цембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о 
измјени и допунама Закона о територијалној организацији 
Републике Српске није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4139/15 Предсједник
22. децембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09, 
70/12 и 83/14) у члану 5. послије ријечи: “Доњи Жабар,” 
брише се ријеч: “Зворник,”.

Члан 2.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “Добој,” додаје се 

ријеч: “Зворник,”.

Члан 3.
У члану 25. у ставу 1. послије ријечи: “Добој,” додаје се 

ријеч: “Зворник,”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1567/15 По овлашћењу предсједника
10. децембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Ненад Стевандић, с.р.



2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 26 28.3.2019.

449
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о те-
риторијалној организацији Републике Српске, који је На-
родна скупштина Републике Српске усвојила на Трећој 
сједници, одржаној 14. марта 2019. године, а Вијеће народа 
25. марта 2019. године констатовало да усвојеним Законом
о измјени и допунама Закона о територијалној организацији 
Републике Српске није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1363/19 Предсједник
26. марта 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09, 
70/12, 83/14 и 106/15) у члану 5. послије ријечи: “Гацко,” 
ријеч: “Градишка,” брише се.

Члан 2.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “Бијељина,” до-

даје се ријеч: “Градишка,”.

Члан 3.
У члану 25. у ставу 1. послије ријечи: “Бијељина,” до-

даје се ријеч: “Градишка,”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-253/19 Предсједник
14. марта 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о те-
риторијалној организацији Републике Српске, који је На-
родна скупштина Републике Српске усвојила на Четрнае-
стој редовној сједници, одржаној 11. фебруара 2021. годи-
не, а Вијеће народа 18. фебруара 2021. године констатовало 
да усвојеним Законом о измјени и допунама Закона о те-
риторијалној организацији Републике Српске није угрожен 
витални национални интерес ни једног конститутивног на-
рода у Републици Српској.

Број: 01-020-549/21 Предсједник
19. фебруара 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09, 
70/12, 83/14, 106/15 и 26/19) у члану 5. послије ријечи: 
“Гацко,” ријеч: “Дервента,” брише се.

Члан 2.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “Градишка,” до-

даје се ријеч: “Дервента,”.

Члан 3.
У члану 25. у ставу 1. послије ријечи: “Градишка,” до-

даје се ријеч: “Дервента,”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-118/21 Предсједник
11. фебруара 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.



2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 37 28.4.2022.

786
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о те-
риторијалној организацији Републике Српске, који је На-

родна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет 
првој редовној сједници, одржаној 14. априла 2022. године, 
а Вијеће народа 26. априла 2022. године констатовало да се 
усвојени Закон о измјени и допунама Закона о територијал-
ној организацији Републике Српске не односи на витални 
национални интерес ниједног од конститутивних народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-1788/22 Предсједник
27. априла 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09, 
70/12, 83/14, 106/15, 26/19 и 15/21) у члану 5. послије рије-
чи: “Купрес,” ријеч: “Лакташи,” брише се.

Члан 2.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “Источно Сараје-

во,” додаје се ријеч: “Лакташи,”.

Члан 3.
У члану 25. у ставу 1. послије ријечи: “Зворник,” додаје 

се ријеч: “Лакташи,”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-401/22 Потпредсједник
14. априла 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.



2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 32 6.4.2023.

836
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о 
територијалној организацији Републике Српске, који је 
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дру-
гој редовној сједници, одржаној 23. марта 2023. године, а 
Вијеће народа 31. марта 2023. године констатовало да се 
усвојени Закон о измјени и допунама Закона о територијал-
ној организацији Републике Српске не односи на витални 
национални интерес ниједног од конститутивних народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-1809/23 Предсједник
31. марта 2023. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09, 
70/12, 83/14, 106/15, 26/19, 15/21 и 37/22) у члану 5. послије 
ријечи: “Петрово,” ријеч: “Прњавор,” брише се.

Члан 2.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “Приједор,” до-

даје се ријеч: “Прњавор”.

Члан 3.
У члану 25. у ставу 1. послије ријечи: “Приједор,” до-

даје се ријеч: “Прњавор”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-276/23 Предсједник
23. марта 2023. године Народне скупштине,
Бањалука Др Ненад Стевандић, с.р. 


