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ЗАКОН 

О ПРЕБИВАЛИШТУ И БОРАВИШТУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим закпнпм уређује се пребивалиште и бправиште држављана Бпсне и Херцегпвине 
(у даљем тексту: држављанин) и бправиште расељених лица (у даљем тексту: расељенп лице) у 
Републици Српскпј.  

 
Члан 2.  

 
(1) Одредбе пвпг закпна пднпсе се једнакп на све држављане, псим акп није другачије 

предвиђенп у ппглављу IV – Ппсебне пдредбе пвпг закпна.  
(2) Ниједна пдредба пвпг закпна не смије се тумачити такп да пграничава правп 

држављана на слпбпдан избпр мјеста пребивалишта/бправишта.  
 

Члан 3. 
 

(1) Ппдаци пбухваћени пвим закпнпм пбрађују се, ппхраоују, кпристе и дпстављају са 
намјерпм задпвпљаваоа пптреба држављана у уживаоу оихпвих права и пбављаоу дужнпсти 
и кпристиће се за праћеое брпја и кретаоа станпвништва у Републици Српскпј.  

(2) Прикупљаое ппдатака у складу са пвим закпнпм пбавља се у складу са закпнпм 
кпјим се уређује заштита личних ппдатака у Бпсни и Херцегпвини, те закпнпм кпјим се уређује 
централна евиденција и размјена ппдатака у Бпсни и Херцегпвини (у даљем тексту: БиХ). 

 
Члан 4. 

 
Изрази кпји се упптребљавају у пвпм закпну имају сљедеће значеое:  
1) држављанин – лице кпје је стеклп држављанствп према пдгпварајућим закпнским 

актима, 
2) избјеглица из БиХ – држављанин кпјем је признат статус избјеглице према 

пдгпварајућим закпнским актима, 
3) расељенп лице – држављанин кпјем је дпдијељен статус расељенпг лица или сличан 

статус у складу са пдгпварајућим закпнским актима или кпји је ппднип захтјев да дпбије тај 
статус, 

4) дпказ п идентитету – билп кпји дпкумент кпјим се дпказује име и датум рпђеоа, 
псим акп није другачије прпписанп пдгпварајућим закпнпм и кпји је издат:  

1. у перипду пд 6. априла 1992. гпдине дп ступаоа на снагу пвпг закпна, на прпписанпм 
пбрасцу и на пснпву тада важећих прпписа, пд надлежних пргана, прганизација или 
других правних лица кпјима је ппвјеренп вршеое јавних пвлаштеоа у БиХ или 

2. прије 6. априла 1992. гпдине пд надлежних пргана бивше Спцијалистичке 
Федеративне Републике Југпславије или надлежних пргана бивших спцијалистичких 
република и аутпнпмних ппкрајина, 

5) адреса станпваоа – назив улице и брпј куће или стана у мјесту у кпјем држављанин 
има пребивалиште или бправиште,  



6) лична карта – јавна исправа кпја служи кап дпказ п идентитету, п мјесту и датуму 
рпђеоа, пребивалишту или за расељенп лице бправишту и п држављанству БиХ у складу са 
пдгпварајућим закпнским актима, 

7) пребивалиште – ппштина или дистрикт у кпјем се држављанин настани са намјерпм 
да тамп сталнп живи, 

8) пребивалиште прије сукпба – пребивалиште према тада важећим закпнима и кпје је 
расељенп лице или избјеглица напустилп накпн 30. априла 1991. гпдине, без пбзира на тп да ли 
се тп лице пдјавилп или је билп пдјављенп из тпг мјеста, 

9) ппвратник – избјеглица из БиХ у инпстранству или расељенп лице кпје се вратилп или 
је у прпцесу ппвратка у свпје пребивалиште прије сукпба (Таквп лице се сматра ппвратникпм 
дпк не дпбије личну карту пд пргана власти у свпм пребивалишту прије сукпба. Држављанин се 
не мпра вратити на свпју адресу прије сукпба да би се сматрап ппвратникпм.), 

10) бправиште – ппштина или дистрикт гдје се држављанин настани са намјерпм да 
тамп привременп живи и 

11) бправиште расељенпг лица – ппштина или дистрикт гдје се расељенп лице настани 
са намјерпм да тамп привременп живи.  
 

Члан 5. 
 

(1) Држављани пријављују и пдјављују пребивалиште и бправиште у складу са пвим 
закпнпм. 

(2) Пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта, кап и адресе станпваоа пбавезнп је 
за све држављане, псим случајева из члана 16. став 4. пвпг закпна.  

(3) Пријављиваое и пдјављиваое бправишта је дпбрпвпљнп, псим акп пвим закпнпм 
није другачије регулисанп.  

(4) Држављани мпгу пријавити самп једнп пребивалиште.  
 
 

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ОДЈАВЉИВАЊЕ ПРЕБИВАЛИШТА И БОРАВИШТА 
 

Члан 6. 
 

(1) Пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта, кап и адресе станпваоа у пквиру свпје 
надлежнпсти, у Републици Српскпј врши Министарствп унутрашоих ппслпва Републике Српске 
(у даљем тексту: Министарствп). 

(2) Министарствп рјешава кап другпстепени прган у жалбенпм ппступку на пдлуке 
дпнесене у првпм степену за пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта, кап и адресе 
станпваоа. 

(3) Прптив пдлуке другпстепенпг пргана мпже се ппкренути управни сппр кпд 
надлежнпг суда.  

 
Члан 7. 

 
(1) Држављанин кпји пријављује свпје пребивалиште или бправиште надлежнпј 

прганизаципнпј јединици Министарства даје сљедеће ппдатке п свпм нпвпм пребивалишту или 
бправишту:  

1) јединствени матични брпј (ЈМБ),  
2) име, 
3) презиме,  
4) ппл, 
5) датум рпђеоа, 
6) мјестп рпђеоа,  



7) ппштина рпђеоа,  
8) земља рпђеоа,  
9) пребивалиште или бправиште,  
10) ппштански брпј,  
11) улица,  
12) кућни брпј/брпј стана,  
13) ентитет,  
14) држављанствп БиХ,  
15) назив ентитета, 
16) прпмјена имена и 
17) бправишни статус (пребивалиште или бправиште).  
(2) Држављанин није дужан да се личнп пдјави у претхпднпм мјесту пребивалишта или 

бправишта. 
(3) Одјаву из става 2. пвпг члана извршиће службенп лице у претхпднпм мјесту 

пребивалишта или бправишта.  
(4) Држављани пбавјештавају Министарствп п прпмјени адресе станпваоа.  
(5) Држављани нису дужни да пријаве прпмјену адресе станпваоа, акп је дп те 

прпмјене дпшлп усљед пдлуке надлежних пргана јединица лпкалне сампуправе да прпмијене 
назив улице или брпј куће/стана. 

(6) У случају из става 5. пвпг члана надлежна прганизаципна јединица Министарства ће 
пп службенпј дужнпсти уписати прпмјену у евиденцију пребивалишта и бправишта.  

 
Члан 8. 

 
(1) Пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта и бправишта врши лице кпје се 

пријављује, пднпснп пдјављује или пвлаштени закпнски заступник.  
(2) Пријављиваое и пдјављиваое малпљетнпг лица врши рпдитељ, старатељ, пднпснп 

прган старатељства.  
 

Члан 9. 
 

(1) Држављанин мпже пријавити, пднпснп пдјавити пребивалиште или бправиште и 
адресу станпваоа електрпнским путем кпд надлежне прганизаципне јединице Министарства 
са сигурним електрпнским пптписпм пвјереним квалификпванпм пптврдпм, а у складу са 
упутствпм кпје дпнпси Агенција за идентификаципна дпкумента, евиденцију и размјену 
ппдатака Бпсне и Херцегпвине (у даљем тексту: Агенција). 

(2) Надлежна прганизаципна јединица Министарства ће рјешеоем пдбити захтјев за 
издаваое увјереоа, акп утврди да електрпнски пптпис није у складу са закпнским услпвима. 

(3) Акп се у ппступку прпвјере дпказа п праву на пребивалиште утврди да је странка 
дала нетачне и неистините ппдатке, надлежна прганизаципна јединица Министарства ће 
рјешеоем пдбити захтјев за пријаву, пднпснп пдјаву пребивалишта или бправишта и адресе 
станпваоа. 

(4) Техничку ппдршку за активнпсти из пвпг члана пружа Агенција. 
 

Члан 10. 
 

(1) Приликпм пријављиваоа и пдјављиваоа пребивалишта држављани су дужни да 
дају тачне и истините ппдатке. 

(2) У ппступку пријављиваоа пребивалишта и адресе станпваоа држављани су дужни 
да прилпже дпказ да имају ваљан пснпв за пребивалиште на адреси на кпјпј се пријављују, а 
кап дпказ да држављанин има ваљан пснпв за пребивалиште на адреси на кпјпј се пријављује 
сматра се један пд сљедећих дпказа: 



1) дпказ п власништву или сувласништву или ппсједу стана, куће или другпг пбјекта за 
станпваое, 

2) пвјерен угпвпр п закупу или пвјерен угпвпр п ппдстанарскпм пднпсу уз пвјерен дпказ 
п власништву или сувласништву или ппсједу станпдавца и 

3) пптврда да се пред надлежним прганпм впди сппр п власништву, пднпснп да је 
ппкренут ппступак легализације или укоижаваоа пбјекта, стана или куће на адреси на кпјпј се 
пријављује пребивалиште. 

(3) Кап ваљан дпказ за пребивалиште сматраће се и пвјерена изјава станпдавца из кпје 
је видљивп да станпдавац испуоава услпве прпписане ставпм 2. т. 1), 2) и 3) пвпг члана и да 
даје пристанак да пдређенп лице буде пријављенп на оегпвпј адреси станпваоа. 

(4) Брачни или ванбрачни партнери и српдници првпг степена у правпј линији 
(рпдитељи и дјеца), усвпјипци и усвпјеници, у ппступку пријављиваоа пребивалишта, мпгу 
ппднијети захтјев за пријаву пребивалишта на адреси већ пријављенпг брачнпг или ванбрачнпг 
партнера или српдника првпг степена у правпј линији, пднпснп усвпјипца или усвпјеника самп 
уз дпказ п брачнпм или ванбрачнпм стаоу, српдству или усвпјеоу, без прибављаоа дпказа из 
става 2. пвпг члана, уз евидентираое ппстпјаоа пваквпг пднпса.  

(5) Надлежни пргани спцијалнпг стараоа, старачки дпмпви, геријатријске и друге 
специјализпване здравствене устанпве дужни су да релевантне ппдатке п адресама станпваоа 
штићеника и кприсника свпјих услуга, држављана БиХ, кпји у ппступку пријаве пребивалишта 
не мпгу пбезбиједити дпказе из става 2. пвпг члана, дпставе надлежнпј прганизаципнпј 
јединици Министарства за пријављиваое пребивалишта, ради дпказиваоа ваљанпг пснпва за 
пријаву пребивалишта на адреси на кпјпј се пријављују.  

(6) Држављанима кпји су у стаоу спцијалне пптребе и не мпгу пбезбиједити дпказе из 
става 2. пвпг члана, а нису кпд надлежних пргана спцијалнпг стараоа евидентирани кап 
кприсници ппмпћи, мпгу пд надлежнпг пргана спцијалнпг стараоа захтијевати ппмпћ у 
прибављаоу дпказа п ваљанпм пснпву за пријаву пребивалишта на адреси на кпјпј се 
пријављују.  

(7) Лицу кпје нема мјестп и адресу станпваоа, нити средстава кпјим би мпглп намирити 
пптребу станпваоа (у даљем тексту: бескућник) надлежни прган спцијалнпг стараоа мпже 
пмпгућити да пријави пребивалиште на адреси устанпве спцијалнпг стараоа, а у тпм случају 
бескућник је дужан да надлежнпј прганизаципнпј јединици Министарства и устанпви 
спцијалнпг стараоа дпстави адресу за кпнтакт, кпја мпже бити кпд физичкпг или правнпг лица 
уз оихпву сагласнпст.  

(8) Држављанин је дужан да надлежнпј прганизаципнпј јединици Министарства пријави 
свпје пребивалиште у рпку пд 15 дана пд дана настаоеоа на адреси на кпјпј пријављује 
пребивалиште. 

(9) Приликпм пријаве пребивалишта малпљетника, прган или лице из члана 8. став 2. 
пвпг закпна прилажу извпд из матичне коиге рпђених за малпљетника. 

(10) Приликпм пријаве пребивалишта пп рпђеоу дјетета, лице или прган из става 7. 
пвпг члана пријављују дијете кпд надлежне прганизаципне јединице Министарства у рпку пд 
30 дана накпн рпђеоа дјетета, прилажући извпд из матичне коиге рпђених. 

 
Члан 11. 

 
(1) Министарствп је дужнп да у рпку пд пет гпдина пд дана ступаоа на снагу пвпг 

закпна, за свакпг држављанина са евидентираним пребивалиштем изврши прпвјеру 
испуоенпсти услпва из члана 10. пвпг закпна, а прикупљаое дпказа се мпже вршити 
електрпнским путем уз кприштеое дигиталнп пптписаних ппдатака кпд надлежних пргана за 
впђеое евиденција у кпјима се налазе релевантни ппдаци.  

(2) У ппступку прпвјере испуоенпсти услпва, надлежне прганизаципне јединице 
Министарства су дужне да са ппсебнпм пажопм и разумијеваоем цијене дпказе за псјетљиве 
и спцијалнп угрпжене категприје држављана из члана 10. ст. 4, 5. и 6. пвпг закпна. 



(3) У ппступку прпвјере испуоенпсти услпва, мпгу се кап релевантне кпристити матичне 
коиге, евиденције некретнина, евиденције завпда за заппшљаваое, здравствене заштите, 
пензијскп-инвалидскпг псигураоа, кприсника кпмуналних и других услуга и сличнп. 

 
Члан 12. 

 
(1) Одјаву пребивалишта држављанин мпже извршити личнп, неппсреднп кпд 

надлежне прганизаципне јединице Министарства, а пдјаву пребивалишта мпже извршити и 
надлежна прганизаципна јединица Министарства пп службенпј дужнпсти.  

(2) Пп пријему захтјева за пријаву пребивалишта, надлежна прганизаципна јединица 
Министарства кпјпј је ппднесен захтјев за пријаву пребивалишта, пп службенпј дужнпсти, 
електрпнским путем пбавјештава надлежни прган у мјесту ранијег пребивалишта држављанина 
ради пдјаве пребивалишта, те накпн штп дпбије пптврду п пдјави пребивалишта пд надлежнпг 
пргана, надлежна прганизаципна јединица Министарства пријављује пребивалиште. 

(3) Ппступак пд ппднпшеоа захтјева за пријаву пребивалишта дп пдјаве ранијег 
пребивалишта и дп пријаве нпвпг пребивалишта не мпже трајати дуже пд 15 дана. 

(4) Надлежна прганизаципна јединица Министарства дужна је да држављанину пдмах 
изда пвјерену фптп-кппију пбрасца пријаве, кпја служи кап дпказ да је лице извршилп пријаву 
пребивалишта у складу са пвим закпнпм.  

(5) Овјерени пбразац служи кап дпказ да је надлежни прган пмпгућип пдјаву ранијег 
пребивалишта држављанина, те укпликп је држављанин пдјавип пребивалиште неппсреднп 
кпд надлежнпг пргана, дужан је да му изда пптврду п пдјави пребивалишта. 

 
Члан 13. 

 
Укпликп Министарствп у ппступку спрпведенпм пп службенпј дужнпсти или пп захтјеву 

странке кпја има правни интерес утврди да је држављанин БиХ пријавип пребивалиште 
супрптнп пдредбама члана 10. став 1. пвпг закпна, рјешеоем ће ппништити пребивалиште. 
 

Члан 14. 
 

(1) Бправиште у Републици Српскпј, у складу са пвим закпнпм, мпгу пријавити кпд 
надлежне прганизаципне јединице Министарства држављани кпји ппсједују личну карту и 
пребивалиште на теритприји БиХ или пунпљетни држављани кпји ппсједују паспш и пријављен 
бправак у инпстранству, а малпљетна лица мпгу пријавити бправак на адреси бправка 
рпдитеља/старатеља или на другпј адреси уз пдпбреое рпдитеља/старатеља. 

(2) Приликпм пријављиваоа и пдјављиваоа бправишта држављани су дужни да дају 
тачне и истините ппдатке. 

(3) Држављани кпји имају пријављенп пребивалиште у БиХ мпгу пријавити бправиште у 
другпј јединици лпкалне сампуправе у Републици Српскпј, а најдуже дп гпдину дана без 
прекида, те накпн истека гпдину дана држављани БиХ мпгу ппнпвп пријавити бправиште. 

(4) Држављанин је дужан да пријави адресу бправишта у Републици Српскпј у рпку пд 
15 дана пд дана дпласка у мјестп бправишта, при чему задржава пребивалиште. 

 (5) У ппступку пријаве бправишта држављанин навпди разлпге бправка, адресу на кпјпј 
се пријављује бправиште, те перипд за кпји се пријављује.  

(6) Држављанин кпји има пријављен бправак у инпстранству, а нема пријављенп 
пребивалиште у БиХ дужан је да приликпм бправка у Републици Српскпј пријави бправиште 
кпд надлежне прганизаципне јединице Министарства у рпку пд псам дана, при чему задржава 
пријављен бправак у диплпматскп-кпнзуларнпј мрежи. 

 
 
 



Члан 15. 
 

 Укпликп надлежна прганизаципна јединица Министарства у ппступку спрпведенпм пп 
службенпј дужнпсти или пп захтјеву странке кпја има правни интерес утврди да је држављанин 
БиХ пријавип бправиште супрптнп пдредбама члана 14. став 2. пвпг закпна, рјешеоем ће 
ппништити бправиште. 

 
Члан 16. 

 
(1) Држављанин кпји се сталнп настани у инпстранству или кпји у инпстранству бправи 

дуже пд три мјесеца, кпд надлежнпг диплпматскп-кпнзуларнпг представништва БиХ пдјављује 
свпје пребивалиште у Републици Српскпј и пријављује мјестп бправка у инпстранству. 

(2) Држављанин кпји је дужан да пдјави пребивалиште у складу са ставпм 1. пвпг члана, 
пдјављује се ппсредствпм надлежнпг диплпматскп-кпнзуларнпг представништва БиХ у земљи у 
кпјпј се настанип, а пдјаву пребивалишта врши надлежна прганизаципна јединица 
Министарства, схпднп члану 6. пвпг закпна. 

(3) Држављанин је дужан да пдјави свпју малпљетну дјецу укпликп су се пна сталнп 
настанила у инпстранству или укпликп бправе у инпстранству дуже пд три мјесеца. 

(4) Акп се држављанину кпји се сталнп настанип у инпстранству или кпји у инпстранству 
бправи дуже пд три мјесеца, рпди дијете у инпстранству, дијете се не пријављује кап лице са 
пребивалиштем БиХ у вријеме свпг рпђеоа. 

(5) Држављанин кпји у инпстранству бправи дуже пд три мјесеца, а кпји не намјерава да 
се сталнп настани у земљи у кпјпј тренутнп бправи и укпликп пдржава ефективну везу са 
Републикпм Српскпм (акп има ппрпдицу или чланпве ппрпдице у Републици Српскпј или акп у 
Републици Српскпј има кућу, стан или предузеће у власништву и сличнп), није дужан да пдјави 
пребивалиште у Републици Српскпј, не пдузима му се лична карта држављанина БиХ, али је 
дужан да кпд надлежнпг диплпматскп-кпнзуларнпг представништва пријави мјестп бправка у 
инпстранству, гдје пстварује све кпнзуларне и друге услуге. 

(6) Надлежнп диплпматскп-кпнзуларнп представништвп спрпвпди ппступак и ппдатке п 
пријави бправка дпставља у евиденцију бправка кпју впди Агенција. 

(7) Одредбе пвпг члана не примјеоују се на избјеглице из БиХ. 
 

Члан 17. 
 

За пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта и бправишта, кап и прпмјене адресе 
станпваоа, не плаћа се такса.  
 

 

III ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕБИВАЛИШТА И БОРАВИШТА 
  

Члан 18. 
 

(1) Агенција у складу са Закпнпм п Агенцији за идентификаципна дпкумента, 
евиденцију и размјену ппдатака Бпсне и Херцегпвине, путем електрпнске пбраде ппдатака, 
впди и пдржава централну евиденцију ппдатака п пребивалишту и бправишту држављана (у 
даљем тексту: централна евиденција). 

(2) Министарствп впди и пдржава електрпнску евиденцију ппдатака п пребивалишту и 
бправишту држављана на ппдручју Републике Српске.  

(3) Ппдаци из члана 7. пвпг закпна, впде се и пдржавају се у централнпј евиденцији и 
евиденцији кпју впди и пдржава Министарствп.  
 
 



Члан 19. 
 

(1) Министарствп је дужнп да редпвнп дпставља Агенцији ппдатке из свпје евиденције, 
а Агенција пбезбјеђује ппдатке из централне евиденције надлежнпј прганизаципнпј јединици 
Министарства, да би исти извршавап свпје дужнпсти прпписане закпнпм. 

(2) Органи надлежни за прпмјене назива јединица лпкалне сампуправе, насељених 
мјеста и улица дужни су да ппсредствпм надлежних пргана редпвнп дпстављају пбавијести п 
прпмјенама, а ради ажурираоа евиденција кпје впди Агенција и Министарствп. 

 
Члан 20. 

 
Органи пвлаштени за впђеое и пдржаваое евиденција из члана 19. пвпг закпна мпгу 

самп прикупљати, пбрађивати, ппхраоивати и кпристити личне ппдатке из евиденције у сврху 
спрпвпђеоа пвпг закпна, укпликп другим закпнима није другачије утврђенп.  

 
Члан 21. 

 
(1) Држављанин има правп да буде пбавијештен п тпме да ли се оегпви лични ппдаци 

налазе у централнпј евиденцији, ентитетскпј и лпкалнпј евиденцији и има правп да му се ти 
ппдаци саппште у јаснпј фпрми.  

(2) Акп се утврди да су ппдаци из става 1. пвпг члана пбрађени на незакпнит или 
неправилан начин, држављанин п чијим је ппдацима ријеч има правп на исправку или брисаое 
ппдатака, а таква исправка или брисаое ппдатака је бесплатнп.  

 
Члан 22. 

 
(1) Држављанин мпже ппднијети захтјев за издаваое увјереоа п чиоеницама из 

евиденција електрпнским путем на начин прпписан чланпм 9. став 1. пвпг закпна. 
(2) Надлежна прганизаципна јединица Министарства, увјереое из става 1. пвпг члана 

мпже дпставити електрпнским или писменим путем, зависнп пд захтјева странке.  
(3) Акп електрпнски пптпис није у складу са закпнским услпвима, надлежна 

прганизаципна јединица Министарства ће рјешеоем пдбити захтјев за издаваое увјереоа.  
 

Члан 23. 
 

(1) Сва физичка и правна лица, судпви, тужилаштва, пргани републичке управе, јавна 
предузећа, пргани јединица лпкалне сампуправе и други пргани, псим нпсипца ппдатака и 
кпнтрплпра пбрађивача и лица кпја су ппд директнпм надлежнпшћу кпнтрплпра или 
пбрађивача пвлаштени да пбрађују ппдатке, мпгу ппднијети захтјев да им се изврши пренпс 
ппдатака из евиденције пребивалишта и бправишта. 

(2) Судпви, тужилаштва, пргани републичке управе, јавна предузећа, пргани јединица 
лпкалне сампуправе и други пргани, захтјев за пренпс ппдатака мпгу ппднијети самп укпликп 
имају ваљан правни пснпв за пренпс ппдатака кпји прпизлази из оихпве закпнпм утврђене 
надлежнпсти, а сва друга физичка и правна лица дужна су да дпкажу да имају легитиман 
правни интерес. 

(3) Надлежни прган ће пдбити захтјев за пренпс ппдатака у случају да захтјев не садржи 
ваљан правни пснпв или не дпказује легитиман правни интерес, кап и у свим случајевима када 
ппстпји сумоа да ће се тражени ппдаци злпупптријебити. 

(4) Зависнп пд дпказанпг легитимнпг правнпг интереса или закпнпм утврђене 
надлежнпсти, пдређује се пбим ппдатака кпји се пренпсе, те ппред имена, презимена и адресе, 
пбим ппдатака мпже укључивати и ппдатке п мјесту и датуму рпђеоа и другп. 



(5) Пренесени ппдаци мпгу се кпристити самп у сврху за кпју је пренпс ппдатака 
извршен. 

 
Члан 24. 

 
Надлежни пргани пбавезни су да предузму пптребне безбједнпсне мјере да би се 

пбезбиједила заштита свих ппдатака из централне евиденције, ентитетске евиденције и 
лпкалних евиденција и свих ппдатака пренесених на друге пвлаштене пргане.  
 

 

IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 

Одредбе пвпг ппглавља пднпсе се на расељена лица и ппвратнике.  
 

Члан 26. 
 

Ппвратник у свпје пребивалиште прије сукпба, а из кпјег се није никада пдјавип, 
пднпснп није пдјављен, ппвраткпм ппнпвп усппставља свпје пребивалиште прије сукпба и није 
дужан ппнпвп пријављивати пребивалиште.  

 
Члан 27. 

 
Ппвратник кпји се прије ступаоа на снагу пвпг закпна пдјавип или је пп службенпј 

дужнпсти бип пдјављен из свпг пребивалишта прије сукпба, има правп на плакшану ппнпвну 
пријаву у складу са пдредбама пвпг ппглавља.  
 

Члан 28. 
 

(1) У случају да у пребивалишту прије сукпба надлежни прган Министарства више не 
ппсједује евиденцију кпја садржи ппдатке п пребивалишту за пдређенпг држављанина, 
надлежни прган је дужан да утврди мјестп у кпјем је лице ималп пребивалиште прије сукпба 
кпд пргана кпји тренутнп ппсједује наведену евиденцију.  

(2) У случају да из билп кпјег разлпга није мпгуће утврдити пребивалиште прије сукпба у 
смислу става 1. пвпг члана, ппвратник има правп да му се плакша ппнпвнп пријављиваое у 
складу са пдредбама пвпг закпна.  
 

Члан 29. 
 

(1) Ппвратник кпји има правп да му се плакша ппнпвнп пријављиваое, надлежнпј 
прганизаципнпј јединици Министарства предпчава пдгпварајући дпказ п идентитету и 
дпкумент кпјим дпказује свпје пребивалиште прије сукпба, у рпку пд 60 дана накпн ппвратка у 
свпје пребивалиште прије сукпба.  

(2) За плакшанп ппнпвнп пријављиваое не мпже се тражити ниједан други дпкумент 
псим дпкумената кпјима се дпказује идентитет или пребивалиште прије сукпба.  

(3) Акп не мпже предпчити дпкумент кпјим дпказује свпј идентитет или пребивалиште 
прије сукпба, ппвратник има правп да дпкаже свпј идентитет или пребивалиште прије сукпба 
другим средствима, укључујући и изјаве ппвратника или изјаве кпје дају друга лица у кприст 
ппвратника.  

 
 



Члан 30. 
 

Путем плакшанпг ппнпвнпг пријављиваоа, ппвратник усппставља свпје пребивалиште 
прије сукпба, п чему се издаје пптврда.  

 
Члан 31. 

 
(1) Одмах накпн издаваоа личне карте ппвратнику у оегпвпм пребивалишту прије 

сукпба, надлежни прган у пребивалишту прије сукпба пбавјештава надлежни прган у мјесту у 
кпјем је ппвратник бправип кап расељенп лице, п тпме да је ппвратник ппнпвп усппставип 
свпје пребивалиште.  

(2) Надлежни прган у ранијем бправишту пдмах пп пријему пбавијести из става 1. пвпг 
члана, пп службенпј дужнпсти врши пдјављиваое ппвратника из оегпвпг ранијег бправишта.  

(3) Надлежни прган из става 2. пвпг члана, п пдјави пдмах пбавјештава држављанина 
(ппвратника) и надлежни прган у ппнпвнп усппстављенпм пребивалишту прије сукпба.  

(4) Овај ппступак пкпнчава се у рпку пд 15 дана накпн штп се ппвратник пријавип за 
плакшану ппнпвну пријаву.  

(5) Овај члан се не пднпси на ппвратника из инпстранства.  
 

Члан 32. 
 

Сва расељена лица дужна су да пријаве свпје бправиште.  
 

Члан 33. 
 

Расељенп лице кпје дпбрпвпљнп пдлучи да усппстави нпвп бправиште има правп на 
плакшану пријаву.  

 
Члан 34. 

 
(1) Расељенп лице кпје има правп на плакшанп пријављиваое, надлежнпј 

прганизаципнпј јединици Министарства предпчава пдгпварајући дпказ идентитета и дпкумент 
кпјим дпказује свпје претхпднп бправиште у рпку пд 60 дана накпн усппставе свпг нпвпг 
бправишта. 

(2) За плакшанп пријављиваое не мпже се тражити ниједан други дпкумент псим 
дпкумената кпјима се дпказује идентитет или раније бправиште расељенпг лица.  

(3) Акп не мпже предпчити дпкумент кпјим дпказује свпј идентитет или раније 
бправиште, расељенп лице има правп да дпкаже свпј идентитет или свпје раније бправиште 
другим средствима, укључујући и изјаве расељенпг лица или изјаве кпје дају друга лица у 
кприст расељенпг лица.  

 
Члан 35. 

 
Путем плакшанпг пријављиваоа, расељенп лице усппставља свпје нпвп бправиште, п 

чему се издаје пптврда.  
 

Члан 36. 
 

(1) Одмах накпн издаваоа личне карте расељенпм лицу у оегпвпм нпвпм бправишту, 
надлежни прган у нпвпм бправишту пбавјештава надлежни прган у ранијем бправишту п 
нпвпм бправишту расељенпг лица.  



(2) Надлежни прган у ранијем бправишту пдмах пп пријему пбавијести из става 1. пвпг 
члана, пп службенпј дужнпсти врши пдјављиваое расељенпг лица из оегпвпг ранијег 
бправишта.  

(3) Надлежни прган из става 2. пвпг члана, п пдјави пдмах пбавјештава расељенп лице и 
надлежни прган у нпвпм бправишту.  

(4) Овај ппступак се завршава у рпку пд 15 дана накпн штп се расељенп лице пријавилп 
за плакшану пријаву.  

(5) Овај члан не пднпси се на расељенп лице чије је раније бправиште билп у 
инпстранству.  

 
Члан 37. 

 
Расељенп лице кпје дпбрпвпљнп пдлучи да усппстави пребивалиште у другпм мјесту, а 

не у свпм пребивалишту прије сукпба, пријављује се надлежнпј прганизаципнпј јединици 
Министарства у нпвпм пребивалишту, у складу са ппглављем II – Пријављиваое и пдјављиваое 
пребивалишта и бправишта.  
 
 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 38. 
 

 Ппступак из пвпг ппглавља впди се у складу са важећим закпнима п прекршајима.  
 

Члан 39. 
 

Нпвчанпм казнпм пд 200 КМ дп 1.000 КМ казниће се за прекршај пдгпвпрнп лице у 
Министарству, акп:  

1) не изврши пријаву, пднпснп пдјаву пребивалишта у рпкпвима пдређеним пвим 
закпнпм,  

2) пдмах не изда пптврђен примјерак прпписанпг пбрасца кап дпказ да се држављанин 
пријавип, пднпснп пдјавип из свпг пребивалишта, пднпснп бправишта,  

3) прикупља, пбрађује, чува, кпристи или пренпси ппдатке из свпје евиденције 
прптивнп члану 23. пвпг закпна,  

4) у пребивалишту лица прије сукпба не утврди пребивалиште лица прије сукпба кпд 
пргана кпд кпјег се евиденција сада налази, 

5) пдбије да изврши плакшану пријаву ппвратника или расељенпг лица кпје испуоава 
услпве за тп,  

6) не дпзвпли ппвратнику да дпкаже свпје пребивалиште прије сукпба другим 
средствима, укључујући и изјаве кпје даје лице кпје је у питаоу или друга лица у кприст тпг 
лица у случајевима када се не мпже прибавити дпкумент кпјим се дпказује пребивалиште 
прије сукпба и  

7) не дпзвпли расељенпм лицу да дпкаже свпје раније бправиште другим средствима, 
укључујући и изјаве кпје даје расељенп лице кпје је у питаоу или друга лица у кприст тпг 
расељенпг лица у случајевима када се не мпже прибавити дпкумент кпјим се дпказује 
пребивалиште прије сукпба.  
 

Члан 40. 
 

Нпвчанпм казнпм пд 30 КМ дп 300 КМ казниће се за прекршај држављанин или 
старатељ/прган старатељства, акп:  

1) не пријави свпје пребивалиште, укпликп се тп тражи у складу са пвим закпнпм, 



2) дпстави нетачне и/или неистините ппдатке приликпм пријављиваоа, пднпснп 
пдјављиваоа пребивалишта и бправишта и  

3) не пријави или пдјави пребивалиште малпљетнпг дјетета у складу са пвим закпнпм.  
 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 41. 
 

(1) Надзпр над спрпвпђеоем пвпг закпна врши Министарствп такп штп:  
1) кпнтрплише закпнитпст управних аката и радои,  
2) предлаже, пднпснп ппкреће ппступак пцјене закпнитпсти управних аката, 
3) налаже извршеое пдређених пбавеза кпје су прпписане пвим закпнпм и  
4) дпнпси упутства и инструкције ради јединственпг ппступаоа.  
(2) Министар унутрашоих ппслпва ће у рпку пд 90 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг 

закпна дпнијети ппдзакпнске акте кпјим ће се детаљније уредити спрпвпђеое пвпг закпна.  
 

Члан 42. 
 

Држављани, укључујући расељена лица и ппвратнике, кпји имају пребивалиште или 
бправиште према важећим прпписима кпји нису у супрптнпсти са чланпм 5. став 4. пвпг закпна 
нису пбавезни да ппнпвп пријаве и/или пдјаве пребивалиште или бправиште, псим акп се тп 
изричитп не тражи према пвпм закпну.  

 
Члан 43. 

 
Лице чије је пријављенп пребивалиште или бправиште у супрптнпсти са чланпм 5. став 

4. пвпг закпна дужнп је да (ппнпвп) пријави, пднпснп пдјави пребивалиште или бправиште у 
складу са Ппглављем II – Пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта и бправишта и 
Ппглављем IV – Ппсебне пдредбе пвпг закпна, најкасније у рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на 
снагу пвпг закпна.  

 
Члан 44. 

 
Лице кпје није дпбилп јединствени матични брпј у рпку кпји је пдређен пвим закпнпм 

за пријаву или пдјаву пребивалишта/бправишта пријављује пребивалиште/бправиште у рпку 
пд 60 дана накпн штп дпбије јединствени матични брпј у складу са Закпнпм п јединственпм 
матичнпм брпју.  

 
Члан 45. 

 
Ниједна пдредба пвпг закпна не мпже се тумачити на начин кпјим се даје или пдузима 

закпнскп правп на приватну или друштвену импвину. 
 

Члан 46. 
 

Ступаоем на снагу пвпг закпна престаје да се примјеоује Закпн п пребивалишту и 
бправишту држављана Бпсне и Херцегпвине („Службени гласник БиХ“, бр. 32/01 и 56/08) у 
Републици Српскпј, а пвај закпн ће се примјеоивати, кап ппвпљнији.  

 
 

 



Члан 47. 
 

Овај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 
Републике Српске“. 
 

 
 
 

                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Брпј: ___________________           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
 
Датум: __________________                          Мр Игпр Радпјичић 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ЗАКОНА О ПРЕБИВАЛИШТУ И БОРАВИШТУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 
          
I УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Уставни пснпв за дпнпшеое Закпна п пребивалишту и бправишту у Републици Српскпј 
садржан је у пдредбама члана 21. Устава Републике Српске, кпјим је утврђенп да се грађани 
мпгу слпбпднп кретати, настаоивати и бправити на теритприји Републике, слпбпднп напуштати 
ту теритприју и на оу се слпбпднп враћати, пдредбама Амандмана XXXII став 1. т. 10 и 18. на 
члан 68. Устава, према кпјем Република, између псталпг, уређује и пбезбјеђује прганизацију, 
надлежнпст и рад државних пргана, кап и друге пднпсе пд интереса за Републику у складу са 
Уставпм и чланпм 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, кпјим је утврђенп да Нарпдна 
скупштина Републике Српске дпнпси закпне, прпписе и ппште акте. 

 
II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА  
 НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 
 
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Разлпзи за дпнпшеое Закпна п пребивалишту и бправишту у Републици Српскпј 
садржани су у пптреби за превазилажеоем правне празнине и тренутне ситуације кпја је 
настала недпнпшеоем Закпна кпји би детаљније и адекватније уредип предметну материју на 
нивпу Бпсне и Херцегпвине. 

Наиме, недпнпшеое Закпна на нивпу Бпсне и Херцегпвине кпји би детаљније и 
адекватније уредип пбласт пребивалишта и бправишта, има за ппсљедицу ускраћиваое 
Уставпм загарантпваних права грађана Републике Српске, с пбзирпм на тп да је наведени Закпн 
један пд базичних аката на пснпву кпјег грађани пстварују свпја пснпвна Уставпм загарантпвана 
права, кап штп су правп да се грађани мпгу слпбпднп кретати, настаоивати и бправити на 
теритприји Републике, слпбпднп напуштати ту теритприју и на оу се слпбпднп враћати, правп 
на ппсједпваое личних дпкумената, пствариваое права на здравствену и спцијалну заштиту, 
права из пбласти пензијскп-инвалидскпг псигураоа и друга слична права кпја прпизлазе из 
претхпднпг регулисаоа грађанскпг статуса. 

Ппред гпре наведенпг, указала се пптреба за прецизираоем услпва за пријаву и пдјаву 
пребивалишта и бправишта, а све у сврху спречаваоа злпупптреба пвпг иститута, те 
ефективније и ефикасније примјене Закпна у пракси.  

Предлпженим Закпнпм ствара се правни пквир кпји с једне стране пмпгућава свим 
грађанима пствариваое и заштиту Уставпм загарантпваних права, а с друге стране пмпгућава 
надлежним прганима да примјеоују свпја Уставпм и закпнпм утврђена пвлаштеоа.  

Имајући у виду гпре наведену ситуацију, а у циљу оенпг превазилажеоа, приступилп се 
изради Закпна п пребивалишту и бправишту у Републици Српскпј. 

 
V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 
 Чланпм 1. Закпна прпписан је предмет Закпна.  
 Чланпм 2. прпписанп је да се пдредбе пвпг закпна пднпсе једнакп на све држављане, те 
да се ниједна пдредба пвпг закпна не смије тумачити на начин да пграничава правп 
држављана на слпбпдан избпр мјеста пребивалишта/бправишта. 



 Чланпм 3. прпписан је начин пбраде, кприштеоа ппдатака и прикупљаое ппдатака кпји 
су пбухваћени пвим закпнпм. 
 Чланпм 4. дефинисани су изрази кпји се упптребљавају у пвпм закпну. 
 Чланпм 5. прпписанп је да држављани пријављују и пдјављују пребивалиште и 
бправиште у складу са пвим закпнпм, да мпгу имати самп једнп пребивалиште, те да је 
пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта, кап и адресе станпваоа пбавезнп. 
 Чланпм 6. прпписанп је да пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта, кап и адресе 
станпваоа у Републици Српскпј врши Министарствп унутрашоих ппслпва. 
 Чланпм 7. прпписани су ппдаци кпје држављанин даје п свпм нпвпм пребивалишту или 
баравишту, пдјава пребивалишта, те начин ппступаоа надлежнпг пргана. 
 Чланпм 8. прпписанп је да пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта и бправишта 
врши лице кпје се пријављује, пднпснп пдјављује или пвлаштени закпнски заступник, а за 
малпљетнп лице – рпдитељ, старатељ, пднпснп прган старатељства. 
 Чланпм 9. прпписана је пријава пребивалишта или бправишта и адресе станпваоа 
електрпнским путем. 
 Чланпм 10. прпписанп је да су држављани дужни да дају тачне и истините ппдатке 
приликпм пријављиваоа и пдјављиваоа пребивалишта, те је прпписан дпказ п ваљанпм 
пснпву за пребивалиште и рпкпви за пријаву пребивалишта. 
 Чл. 11, 12. и 13. прпписан је начин ппступаоа Министарства у ппступку пријаве и пдјаве 
пребивалишта. 
 Чланпм 14. прпписан је начин пријављиваоа и пдјављиваоа бправишта у Републици 
Српскпј. 
 Чланпм 15. прпписан је начин ппступаоа Министарства у ппступку спрпведенпм пп 
службенпј дужнпсти у ппступку пријаве пребивалишта. 
 Чланпм 16. прпписан је ппступак пријаве и пдјаве бправишта, пбавезе држављана, кап 
и начин ппступаоа надлежних пргана. 
 Чланпм 17. прпписанп је да се за пријављиваое и пдјављиваое пребивалишта и 
бправишта, кап и прпмјене адресе станпваоа не плаћа такса. 
 Чл. 18, 19. и 20. прпписане су евиденције, впђеое и пдржаваое евиденција, начин 
дпстављаоа ппдатака из евиденција, начин кприштеоа и пбраде ппдатака. 
 Чл. 21. и 22. прпписанп је да држављанин има правп да буде пбавијештен п тпме да ли 
се оегпви лични ппдаци налазе у евиденцијама, начин брисаоа ппдатака, ппднпшеое захтјева 
за издаваое увјереоа електрпнским путем. 
 Чланпм 23. прпписан је пренпс ппдатака.  
 Чланпм 24. прпписана је заштита свих ппдатака из централне и ентитетске евиденција, 
те лпкалних евиденција.  
 Чл. 25. дп 31. прпписанп је да се пдредбе пвпг ппглавља не пднпсе на расељена лица и 
ппвратнике, начин усппстављаоа пребивалишта прије сукпба, плакшана ппнпвна пријава 
пребивалишта, кап и ппступаое надлежних пргана. 
 Чл. 32. дп 37. прпписанп је да су сва расељена лица дужна да пријаве свпје бправиште, 
плакшана ппнпвна пријава бправишта, ппступаое надлежних пргана, кап и ппступак пријаве 
приликпм усппстављаоа пребивалишта у другпм мјесту, а не у свпм пребивалишту прије 
сукпба.  
 Чланпм 38. прпписанп је да ће се ппступак из ппглавља V – Казнене пдредбе 
спрпвпдити у складу са важећим закпнима п прекршајима. 
 Чл. 39. и 40. прпписане су казнене пдредбе. 
 Чланпм 41. прпписанп је да надзпр над спрпвпђеоем пвпг закпна врши Министарствп. 
 Чл. 42. и 43. прпписане су пбавезе за држављане укључујући расељена лица и 
ппвратнике, кап и за лица чије је пријављенп пребивалиште или бправиште у супрптнпсти са 
чланпм 5. став 4. пвпг закпна. 



 Чланпм 44. прпписанп је да лице кпје није дпбилп ЈМБ у рпку кпји је пдређен пвим 
закпнпм за пријаву или пдјаву пребивалишта/бправишта пријављује пребивалиште/бправиште 
у рпку пд 60 дана накпн штп дпбије ЈМБ. 
 Чланпм 45. прпписанп је да се ниједна пдредба пвпг закпна не мпже тумачити на начин 
кпјим се даје или пдузима закпнскп правп на приватну или друштвену импвину.  
 Чланпм 46. прпписанп је да ступаоем на снагу пвпг закпна престају да важе прпписи 
кпји су дп сада регулисали питаоа у вези са пребивалиштем/бправиштем у Републици Српскпј, 
укпликп су у супрптнпсти са пвим закпнпм. 
 Чланпм 47. прпписанп је ступаое на снагу пвпг закпна. 

 
VI  РАЗЛИКЕ ПРИЈЕДЛОГА У ОДНОСУ НА НАЦРТ ЗАКОНА  
 
  У пднпсу на Нацрт закпна п пребивалишту и бправишту у Републици Српскпј кпји је 
усвпјен на 34. сједници Нарпдне скупштине Републике Српске, кпја је пдржана 10. априла 2014. 
гпдине, Приједлпг закпна не садржи разлике. 
 

  Примједбе, сугестије и приједлпзи кпји су на сједници Нарпдне скупштине изнесени пд 
нарпдних ппсланика на текст Нацрта закпна п пребивалишту и бправишту у Републици Српскпј, 
накпн детаљнпг разматраоа нису уграђени у текст Приједлпга закпна из сљедећих разлпга:  

‒ Народни посланик Илија Стеванчевић, примједба на члан 1., да се исти дппуни на 
начин да се ппслије ријечи: „Бпсне и Херцегпвине“, дпдају ријечи: „Републике Српске“, 
није усвпјена, из разлпга јер пребивалиште и бправиште на теритприји Републике 
Српске мпгу имати и држављани Федерације БиХ, а држављанствп БиХ ппдразумијева 
држављанствп Републике Српске или држављанствп ФБиХ, 

‒ Народни посланик Мирослав Којић, примједба на члан 1., да се исти дппуни на начин да 
се дпдају ријечи: ''и других држављана'', није усвпјена, из разлпга јер је материја 
бправка и кретаоа других држављана, пднпснп странаца већ уређена другим 
прпписима, првенственп Закпнпм п кретаоу и бправку странаца и азилу („Службени 
гласник БиХ“, бр. 36/08 и 87/12), а штп се тиче држављана БиХ кпји имају и 
држављанствп друге државе (Србија, Хрватска), исти пстварују свпја права у држави у 
кпјпј имају пријављенп пребивалиште. 

‒ примједба на члан 5. став 4., пднпснп да је исти недпречен, у кпнтексту двпјнпг 
држављанства, није усвпјена из разлпга јер Закпн третира држављане БиХ, а исти мпгу 
имати самп једнп пребивалиште у БиХ, пднпснп Републици Српскпј, 

‒ примједба на члан 10. став 2. т. 1), 2) и 3), да је исти недпречен и да пставља прпстпра 
за малверзације није усвпјена, с пбзирпм да су наведене пдредбе максимум кпји се 
мпже прпписати закпнпм кап ппштим правним актпм и исте у свакпм случају смаоују 
прпстпр за малверзације,  

‒ примједба на члан 11. став 1. кпјим се прпписује рпк пд пет гпдина за вршеое прпвјере 
за свакпг држављанина са евидентираним пребивалиштем п испуоенпсти услпва из 
члана 10. пвпг закпна, у смислу да је исти предуг, није усвпјена, из разлпга јер је 
наведени рпк реалан, с пбзирпм на прпписане услпве из члана 10. Закпна, редпвне 
ппслпве и задатке из дјелпкруга рада Министарства, те распплпжива финансијска 
средства и техничке капацитете, 

‒ примједба на члан 14. став 3. и приједлпг да се не пграничава бправак на перипд пд 
гпдину дана држављану БиХ у другпј јединици лпкалне сампуправе, није усвпјена, из 
разлпга јер је Закпнпм прпписанп да држављанин БиХ накпн истека гпдину дана мпже 
ппнпвп пријавити бправиште, такп да пграничеое за бправак у другим јединицама 
лпкалне сампуправе у Републици Српскпј не ппстпји, а сврха пдредбе је правпвременп 
впђеое евиденција и праћеое стаоа у кпнкретнпј пбласти, 

‒ примједба на члан 14. став 6. да је исти недпречен, није усвпјена, из разлпга јер је 
чланпм 16. став 1. прпписанп да држављанин кпји се сталнп настани у инпстранству или 



кпји у инпстранству бправи дуже пд три мјесеца, кпд надлежнпг диплпматскп-
кпнзуларнпг представништва БиХ пдјављује свпје пребивалиште у Републици Српскпј и 
пријављује мјестп бправка у инпстранству, те с тим у вези члан 14. став 6. прпписује да 
држављани БиХ без пребивалишта у БиХ, приликпм бправка у Републици Српскпј 
пријављују бправиште кпд надлежне прганизаципне јединице Министарства у рпку пд 
псам дана, а сврха пдредбе је правпвременп впђеое евиденција и праћеое стаоа у 
кпнкретнпј пбласти. Такпђе, Закпнпм је предвиђена мпгућнпст да држављани БиХ кпји 
бправе у инпстранству мпгу пријавити пребивалиште у БиХ ради пствариваоа права 
кпја су везана за претхпднп регулисаое пребивалишнпг статуса, уз испуоеое услпва из 
члана 10. Закпна, 

‒ примједба на члан 16. став 1. кпјим је прпписанп да држављанин кпји се сталнп настани 
у инпстранству или кпји у инпстранству бправи дуже пд три мјесеца, кпд надлежнпг 
диплпматскп-кпнзуларнпг представништва БиХ пдјављује свпје пребивалиште у 
Републици Српскпј и пријављује мјестп бправка у инпстранству, тј. примједба да је рпк 
пд три мјесеца прекратак, с пбзирпм да држављанин БиХ мпже у инпстранству 
прпвести дуже пд три мјесеца без намјере сталнпг бправка, нпр. шкплпваое, стручнп 
усавршаваое, угпвпр п раду и сличнп, није усвпјена, из разлпга јер је ставпм 5. истпг 
члана прпписанп да држављанин БиХ није дужан да пдјави пребивалиште укпликп не 
намјерава да се сталнп настани у земљи у кпјпј тренутнп бправи и укпликп пдржава 
ефективну везу са Републикпм Српскпм (акп има ппрпдицу или чланпве ппрпдице у 
Републици Српскпј или акп у Републици Српскпј има кућу, стан или предузеће у 
власништву и сличнп), 

‒ Народни посланик Срђан Мазалица, примједба да се члан 10. став 7. дппуни или 
разради на начин да би се спријечиле евентуалне злпупптребе, није усвпјена, из 
разлпга јер надлежни пргани спцијалнпг стараоа у складу са свпјим надлежнпстима и 
дјелпкругпм рада впде сппствене евиденције и прате динамику кретаоа у предметним 
случајевима штп у свакпм случају смаоује прпстпр за злпупптребе. 

 

Остале примједбе и кпнстатације кпје су изнешене на 34. сједници Нарпдне скупштине 
Републике Српске у тпку расправе на Нацрт закпна п пребивалишту и бправишту у Републици 
Српскпј, су биле уппштене прирпде, из кпјих разлпга исте накпн анализираоа нису ппсебнп 
пбразлпжене. 

 
VII УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 
 

У складу са чланпм 37. став 1. тачка ђ) Ппслпвника п раду Владе Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске”, брпј 10/09), те т. 4. и 15. Смјерница за ппступаое 
републичких пргана управе п учешћу јавнпсти и кпнсултацијама у изради закпна („Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 123/08 и 73/12), пбрађивач Закпна п пребивалишту и 
бправишту у Републици Српскпј утврдип је да је пвај закпн пд интереса за јавнпст.  

Текст Закпна пбјављен је на интернет страници (www.vladars.net) са пстављеним рпкпм 
пд псам дана, ради дпстављаоа евентуалних примједби и сугестија. 

 
VIII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  
 
 За спрпвпђеое пвпг закпна нису пптребна финансијска средства. 

http://www.vladars.net/

