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Бања Лука, јул 2012. године

Приједлог
На основу члана 29. Закона о територијалној организацији Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 69/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 118/08), Влада Републике Српске, на ____ сједници
одржаној ________2011. године, донијела је

УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ
О НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА КОЈА ЧИНЕ ПОДРУЧЈЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
У Уредби о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/10 и 26/11) у члану 14. ријечи: „Приђел Горњи“
замјењују се ријечима: „Придјел Горњи“, а ријечи: „Приђел Доњи“ замјењују се ријечима:
„Придјел Доњи“.
Члан 2.
У члану 25. ријечи: „Градина Доња“ замјењују се ријечима: „Доња Градина“.
Члан 3.
У члану 30. ријеч: „Косијерово“ замјењује се ријечју: „Косјерово“.
Члан 4.
У члану 31. послије ријечи: „Јабланица,“ ријеч: „Ковачица,“ брише се, послије ријечи:
„Корај,“ додаје се ријеч: „Косци,“, послије ријечи: „Мртвица,“ додаје се ријеч: „Нахвиоци,“ и
послије ријечи: „Тобут“ запета и ријеч: „Цвиљевина“ бришу се.
Члан 5.
У члану 44. послије ријечи: „мјеста:“ ријеч: „Васиљевци,“ брише се, послије ријечи:
„Порјечина“ брише се запета и додаје ријеч: „и“, а послије ријечи: „Сочковац“ ријечи: „и Ступари“
бришу се.
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ
Александар Џомбић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
УРЕДБЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ
О НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА КОЈА ЧИНЕ ПОДРУЧЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
I

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о насељеним мјестима
која чине подручје јединице локалне самоуправе садржан је у члану 29. Закона о територијалној
организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 69/09), којим је
прописано да ће Влада Републике Српске, до доношења закона о насељеним мјестима која чине
подручје јединице локалне самоуправе, ово питање уредити уредбом и члану 43. став 2. Закона о
Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), којим је прописано
да Влада уредбом, између осталог, ближе уређује односе од значаја за извршавање закона.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Закон о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 69/09) ступио је на снагу 7. августа 2009. године. Законом се уређује територијална
организација Републике Српске, као и услови и поступак за територијалну промјену. Територију
Републике чине општине и градови (јединице локалне самоуправе). Подручје јединице локалне
самопураве чине насељена мјеста која улазе у њен састав.
Чланом 29. овог закона утврђена је обавеза Владе Републике Српске да до доношења закона
о насељеним мјестима која чине подручје свих општина и градова у Републици Српској ово
питање уреди уредбом. Ради спровођења члана 29. Закона, у складу са одредбама члана 36. став
1. Закона, Влада Републике Српске је донијела Уредбу о насељеним мјестима која чине подручје
јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 4/10 – у даљем тексту:
Уредба) која је ступила на снагу 4. фебруара 2010. године. Уредбом су утврђена насељена мјеста
свих општина и градова у Републици Српској. Чланом 64. Уредбе утврђена је обавеза јединица
локалне самоуправе да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове уредбе ускладе
статуте са одредбама ове уредбе.
Након обајављивања Уредбе у „Службеном гласнику Републике Српске“ и њеног ступања на
снагу поједине општине, у циљу усклађивања својих статута са Уредбом, обратиле су се овом
министарству захтјевима, односно иницијативама за измјене и допуне Уредбе, након чега је
Влада Републике Српске, уважавајући оправдане захтјеве општина, донијела Уредбу о измјенама
и допунама Уредбе о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 26/11).
Имајући у виду да се током ове године обављају припреме за попис становништва,
домаћинстава и станова који ће се у Босни и Херцеговини спровести 2013. године, поједине
општине су у претходном периоду иницирале измјене и допуне Уредбе у дијелу који се односи
на њихово подручје јер је ажурирањем картографске документације на терену утврђено да нека
насељена мјеста на подручју тих општина нису обухваћена Уредбом или су називи појединих
насељених мјеста погрешно наведени, или одређена насељена мјеста не припадају подручју
општине.
С тим у вези, поступајући по наведеним иницијативама, Министарство је оцијенило
оправданим, односно уважило захтјеве пет општина (Добој, Козарска Дубица, Лакташи, Лопаре и
Петрово) и израдило Приједлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о насељеним мјестима
која чине подручје јединице локалне самоуправе. Изради ове уредбе претходиле су консултације
и прибављање изјашњења од Републичке управе за геодетске и имовинско‐правне послове и
Републичког завода за статистику у вези са захтјевима свих општина које су се обратиле
Министарству управе и локалне самоуправе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Члан 1. – утврђују се измјене члана 14. Уредбе којим су утврђена насељена мјеста за
подручје општине Добој, односно измјене назива насељених мјеста Приђел Горњи у
Придјел Горњи и Приђел Доњи у Придјел Доњи.
Члан 2. – утврђује се измјена члана 25. којим су утврђена насељена мјеста за подручје општине
Козарска Дубица, односно измјене назива насељеног мјеста Градина Доња у Доња Градина.
Члан 3. – утврђује се измјена члана 30. којим су утврђена насељена мјеста за подручје општине
Лакташи, односно измјена назива насељеног мјеста Косијерово у Косјерово.
Члан 4. – утврђују се измјене и допуне члана 31. којим су утврђена насељена мјеста за подручје
општине Лопаре, тако да се насељена мјеста Ковачица и Цвиљевина бришу, а насељена мјеста
Косци и Нахвиоци уграђују се као допуна списка насељених мјеста у том члану.
Члан 5 – утврђују се измјене члана 44. којим су утврђена насељена мјеста за подручје општине
Петрово тако да се бришу насељена мјеста Васиљевци и Ступари.
Члан 6. – утврђује се ступање на снагу уредбе.
IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење ове уредбе нису потребна додатна финансијска средства у буџету Републике
Српске.

Министар
Лејла Решић

