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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

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЛИЧНОМ ИМЕНУ

Проглашавам Закон о личном имену, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Шестој редовној
сједници, одржаној 19. септембра 2019. године, а Вијеће
народа 30. септембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о личном имену није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3827/19
1. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ЛИЧНОМ ИМЕНУ

Члан 1.
Овим законом уређујe се појам, начин одређивања, коришћења и промјене личног имена држављана Републике
Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(1) Лично име је лично право грађанина и служи за разликовање и идентификовање физичких лица.
(2) Лично име стиче се уписом у матичну књигу рођених.
(3) Грађанин је дужан да се користи својим личним
именом уписаним у матичну књигу рођених.
(4) Лично име грађанину обезбјеђује идентитет, заштиту његове личности и достојанства.
Члан 3.
(1) Лично име се састоји од имена и презимена.
(2) Име, односно презиме може се састојати од више
ријечи.
(3) Лице коме је, у матичној књизи рођених, уписано
име или презиме, или име и презиме које се састоји од више
ријечи, дужно је да изјавом одреди којим ће се личним именом служити у правном саобраћају.

Год. XXVIII

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

(4) Изјава о томе којим ће се личним именом лице служити у правном саобраћају може се једанпут опозвати.
(5) Изјава и опозив изјаве из ст. 3. и 4. овог члана уписује
се у матичну књигу рођених и примјењује се од дана уписа.
(6) Изјава и опозив изјаве из ст. 3. и 4. овог члана даје се
матичару, који о томе сачињава записник и који води матичну књигу рођених у коју је уписано рођење лица из става
2. овог члана, или матичару надлежном по мјесту пребивалишта тог лица, а може се сачинити и код нотара, суда или
другог органа овлашћеног за сачињавање јавних исправа.
Члан 4.
(1) Лично име дјетета родитељи одређују споразумно.
(2) Лично име дјетета може се одредити и путем пуномоћника, уз пуномоћ сачињену у писаној форми.
(3) Дијете може добити презиме једног или оба родитеља.
(4) Ако се родитељи нису споразумјели о личном имену
дјетета, лично име дјетета одређује надлежни орган старатељства.
(5) Ако један родитељ није жив, или није у могућности
да врши родитељско право, или је непознат, лично име дјетета одређује други родитељ.
(6) Ако оба родитеља дјетета нису жива, или нису у могућности да врше родитељско право, лично име дјетета, у
складу са ставом 3. овог члана, одређује надлежни орган
старатељства, или старатељ дјетета уз сагласност надлежног органа старатељства.
(7) Дјетету, чији су родитељи непознати, лично име
одређује надлежни орган старатељства или старатељ дјетета уз сагласност надлежног органа старатељства.
Члан 5.
(1) Лично име усвојеника, код потпуног усвојења, усвојиоци одређују споразумно.
(2) Усвојеник може добити заједничко презиме усвојиоца, а ако усвојиоци немају заједничко презиме, споразумно
ће одредити презиме усвојеника.
(3) Ако се не постигне споразум из ст. 1. и 2. овог члана, о имену и презимену усвојеника одлучује орган старатељства.
(4) Лично име усвојеника обавезно се наводи у одлуци
о усвајању.
Члан 6.
(1) Лично име усвојеника, код непотпуног усвојења,
усвојиоци одређују споразумно.
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(2) Усвојеник може добити презиме усвојиоца, осим ако
усвојилац одлучи да усвојеник задржи своје презиме или да
свом презимену дода презиме усвојиоца.
(3) Ако се не постигне споразум из ст. 1. и 2. овог члана, о имену и презимену усвојеника одлучује орган старатељства.
(4) За промјену имена или презимена усвојеника који
има више од десет година, потребан је усвојеников пристанак.
(5) Лично име усвојеника обавезно се наводи у одлуци
о усвајању.
Члан 7.
Име и презиме, или само име, или само презиме лица
може се промијенити након промјене породичног, односно
личног статуса (признавања очинства, утврђивања, односно оспоравања очинства или материнства, усвојења,
закључивања или престанка брака, промјене пола), или на
лични захтјев.
Члан 8.
(1) Дјетету, коме је одређено лично име, може се
послије признавања очинства, утврђивања, односно оспоравања очинства или материнства, одредити ново лично
име у року од двије године од дана признавања очинства,
односно правоснажности судске одлуке којом је утврђено,
односно оспорено очинство или материнство, осим ако је
другачије одређено овим законом.
(2) Ако се ново лично име одређује дјетету које има
више од десет година, потребан је дјететов пристанак.
(3) Изјава о одређивању новог личног имена из става 1.
овог члана даје се матичару који води матичну књигу рођених у коју је уписано рођење дјетета или матичару надлежном по мјесту пребивалишта родитеља.
(4) Матичар надлежан по мјесту пребивалишта родитеља, дужан је да изјаву о одређивању новог личног имена
дјетета достави одмах, а најкасније сљедећег радног дана,
матичару који води матичну књигу рођених у коју је уписано рођење дјетета.
Члан 9.
(1) Након правоснажности рјешења надлежног органа о
престанку усвојења, усвојеник може узети лично име које
је имао прије усвојења.
(2) Ако је усвојење престало прије навршених осамнаест година живота усвојеника, изјаву о узимању личног
имена из става 1. овог члана дају родитељи ако су у могућности да врше родитељско право, надлежни орган старатељства или старатељ уз сагласност надлежног органа
старатељства.
(3) Ако усвојеник има више од десет година, потребан
је и његов пристанак.
(4) Изјава о узимању личног имена из става 1. овог члана даје се у року од шест мјесеци од дана правоснажности
рјешења о престанку усвојења.
(5) Изјава се даје матичару који води матичну књигу
рођених у коју је уписано рођење усвојеника или матичару
надлежном по мјесту пребивалишта родитеља или старатеља.
(6) Матичар надлежан по мјесту пребивалишта родитеља или старатеља, дужан је да изјаву о одређивању новог
личног имена дјетета достави одмах, а најкасније сљедећег
радног дана, матичару који води матичну књигу рођених у
коју је уписано рођење дјетета.
Члан 10.
(1) Приликом закључења брака, брачни супружници
могу се споразумјети да за презиме узму презиме једног
или другог брачног супружника, или да сваки брачни супружник задржи своје презиме, или да сваки од њих свом
презимену дода презиме свог брачног супружника, или да
један брачни супружник узме презиме другог брачног супружника и том презимену дода своје презиме.
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(2) Брачни супружник који је приликом закључења
брака промијенио презиме може, изјавом, након престанка
брака вратити презиме које је имао прије закључења брака,
у року од годину дана од дана престанка брака.
(3) Уколико се лице након престанка брака не изјасни
о презимену којим ће се користити у року из става 2. овог
члана, враћање презимена које је имало прије закључења
брака врши се у поступку промјене личног имена у складу
са одредбама овог закона.
(4) Изјава о враћању презимена даје се матичару који
води матичну књигу рођених у коју је уписано рођење лица
из става 2. овог члана или матичару надлежном по мјесту
пребивалишта тог лица, а може се сачинити и код нотара,
суда или другог органа овлашћеног за сачињавање јавних
исправа.
(5) Матичар надлежан по мјесту пребивалишта лица из
става 2. овог члана, дужан је да изјаву о презимену, одмах,
а најкасније сљедећег радног дана, достави матичару који
води матичну књигу рођених у коју је уписано рођење тог
лица.
(6) Након уписа промјене презимена у матичну књигу
рођених, матичар је дужан да о наведеној промјени обавијести надлежни орган унутрашњих послова и друге органе надлежне за вођење евиденција о грађанима које се
воде по посебним прописима, а садрже податак који је у
поступку промијењен у складу са овим законом.
Члан 11.
(1) Након промјене пола лице може промијенити име и
презиме, или само име, или само презиме.
(2) О промјени из става 1. овог члана, надлежни орган
јединице локалне самоуправе одлучује у истом поступку
који је покренут ради уписа чињенице промјене пола лица
у матичну књигу рођених.
Члан 12.
(1) Име и презиме, или само име, или само презиме пунољетног лица може се промијенити на лични захтјев, осим
у случајевима за које је другачије одређено овим законом.
(2) Ако се тражи промјена личног имена на лично име
које се састоји од више ријечи, подносилац захтјева је дужан да се изјасни којим личним именом ће се служити у
правном саобраћају.
(3) Под промјеном у смислу става 1. овог члана сматра
се и промјена једног или више слова, односно интерпункцијског знака цртица или тачка, а који су уписани у матичној књизи рођених као саставни дио личног имена.
(4) Захтјев за промјену личног имена из чл. 11. и 12.
овог закона подноси се на обрасцу који упутством прописује министар управе и локалне самоуправе.
Члан 13.
(1) Име и презиме, или само име, или само презиме малољетног лица може се промијенити на захтјев родитеља,
усвојилаца или на захтјев старатеља уз сагласност надлежног органа старатељства.
(2) Ако се родитељи или усвојиоци не могу споразумјети о промјени личног имена малољетног лица, лично име
малољетног лица промијениће се на захтјев једног родитеља или усвојиоца, уз сагласност органа старатељства
града, односно општине гдје се захтјев за промјену личног
имена подноси.
(3) Ако се промјена личног имена тражи за малољетно лице које има више од десет година, потребан је његов
пристанак.
Члан 14.
(1) Неће се одобрити промјена имена и презимена, или
само имена, или само презимена лицу:
1) против кога се води кривични поступак,
2) које је осуђено за кривично дјело док казна не буде
извршена и/или док трају правне посљедице осуде,

4.10.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3) које је уписано у посебан регистар лица правоснажно
осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
4) за којим је расписана међународна потјерница,
5) за које се утврди да је захтјев поднијело ради избјегавања законом утврђених обавеза (издржавање, пореске и
друге законом утврђене обавезе).
(2) Доказ за чињенице из става 1. т. 1), 2), 3) и 5) овог
члана дужан је да приложи подносилац захтјева за промјену личног имена, а доказ из тачке 4) овог члана орган који
води поступак прибавиће по службеној дужности од надлежних органа унутрашњих послова.
(3) Право на слободан избор личног имена, односно
одређивање или промјена личног имена неће се одобрити
лицу ако је то неопходно ради заштите права и слобода
других лица, заштите права јавних и историјских личности, ако предложено лично име не представља лично име у
смислу чл. 2. и 3. овог закона, или предложено лично име
представља име измишљених, анимираних или филмских
ликова, монете и псеудонима.
Члан 15.
(1) О захтјеву за промјену личног имена одлучује рјешењем надлежни орган јединице локалне самоуправе, на
чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште.
(2) Ако подносилац захтјева нема пребивалиште у Републици Српској, а рођен је на територији Републике Српске или у иностранству и уписан у матичне књиге рођених
у Републици Српској, о захтјеву за промјену личног имена одлучује рјешењем надлежни орган јединице локалне
самоуправе у Републици Српској, на чијем подручју се
води матична књига рођених у коју је уписан подносилац
захтјева.
(3) Изузетно, промјена личног имена може се одобрити
и држављанину Босне и Херцеговине и Федерације Босне
и Херцеговине, ако у Републици Српској има пријављено
пребивалиште годину дана прије подношења захтјева, а
које траје и у вријеме подношења захтјева.
(4) Против рјешења из ст. 1. и 2. овог члана може се
изјавити жалба Министарству управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) у року од 15 дана од
дана пријема рјешења.
(5) На питања у вези са рјешавањем захтјева из ст. 1, 2.
и 3. овог члана, која нису регулисана овим законом, примјењује се закон којим је регулисан општи управни поступак.
Члан 16.
(1) Ако се лично име састоји од више ријечи, у диспозитиву рјешења о промјени личног имена наводи се лично
име којим ће се лице служити у правном саобраћају.
(2) Лице је дужно да се користи новим личном именом
у правном саобраћају од дана уписа промјене у матичну
књигу рођених.
(3) Рјешење о промјени личног имена доставља се
одмах по правоснажности рјешења матичару који води
матичне књиге за лице које је извршило промјену личног
имена, матичару који води матичне књиге у које је уписана чињеница рођења за дијете и брачног супружника лица
које је извршило промјену личног имена, надлежном органу унутрашњих послова и другим органима надлежним
за вођење евиденција о грађанима које се воде по посебним прописима, а садрже податак који је у поступку промијењен у складу са овим законом.
(4) Ако је лице рођено у иностранству, након уписа
промјене личног имена у матичну књигу рођених у Републици Српској о промјени личног имена, у складу са закљученим међународним уговорима о пружању правне помоћи
у грађанским стварима, обавјештава се инострани орган
према мјесту уписа у матичну књигу рођених.
(5) Лице којем је на лични захтјев рјешењем надлежног
органа из члана 15. ст. 1. и 2. овог члана, одобрена промјена личног имена, у складу са одредбама овог закона, може
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поднијети нови захтјев за промјену личног имена у року од
пет година од дана извршеног уписа промијењеног личног
имена у матичне књиге, а највише два пута, осим ако је
другачије одређено овим законом.
Члан 17.
Управни и инспекцијски надзор над спровођењем овог
закона врши Министарство.
Члан 18.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 1.500 КМ казниће се
за прекршај матичар или одговорно лице у органу јединице
локалне самоуправе ако:
1) упис личног имена изврши без пристанка дјетета које
има више од десет година (члан 8. став 2),
2) упис личног имена изврши без пристанка усвојеника
који има више од десет година (члан 9. став 3),
3) правоснажно рјешење, односно обавјештење о
промјени личног имена одмах не достави матичару или
другим органима (члан 16. став 3).
Члан 19.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 1.500 КМ казниће се
за прекршај лице које се у правном саобраћају не користи
својим личним именом уписаним у матичну књигу рођених
на начин прописан чланом 2. став 3. и чланом 3. став 3. овог
закона.
Члан 20.
Министар управе и локалне самоуправе ће у року од 60
дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Упутство о изгледу и садржају обрасца захтјева за промјену
личног имена из члана 12. став 4. овог закона.
Члан 21.
Поступци који до дана ступања на снагу овог закона
нису окончани завршиће се по одредбама раније важећег
закона.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о личном имену (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 27/93 и 15/00).
Члан 23.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-893/19
19. септембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1608
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЛИКВИДАЦИОНОМ
ПОСТУПКУ

Проглашавам Закон о ликвидационом поступку, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Шестој
редовној сједници, одржаној 19. септембра 2019. године, а
Вијеће народа 30. септембра 2019. године констатовало да
усвојеним Законом о ликвидационом поступку није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3828/19
1. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

