
 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 17/08), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 15. редовној сједници 
одржаној 28. октобра 2009. године,  усваја  
 
 

 
ЗАКОН 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О  ИЗБОРУ И ПРОМЈЕНИ 
ЕНТИТЕТСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА  

 

Члан 1 

(Предмет закона) 
 

 
(1) Овим законом прописује се поступак за остваривање права на избор ентитетског 

држављанства и права на промјену ентитетског држављанства стеченог у складу 
са законом за држављане Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ) с 
пребивалиштем у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
становници  Дистрикта). 

 
(2) У смислу овог закона, становницима  Дистрикта сматрају се лица дефинисана као 

становници  Дистрикта у складу са Статутом Дистрикта. 
 
(3) Овај закон мора бити у складу са Законом о држављанству Босне и Херцеговине 

и законима о држављанству ентитета. 
 

Члан 2 

(Орган Дистрикта надлежан за питања држављанства) 
 

Орган Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) надлежан за 
питања држављанства је Одјељење за јавни регистар Владе Дистрикта (у даљем 
тексту: Одјељење за јавни регистар). 
 

Члан 3 

(Избор ентитетског држављанства) 
 
(1) Становник Дистрикта који нема изјављено ентитетско држављанство може 

изабрати своје ентитетско држављанство. 
 
(2) Становник Дистрикта из става 1 овог члана који жели да оствари право на избор 

ентитетског држављанства, подноси путем Одјељења за јавни регистар писмени 
захтјев надлежном органу ентитета чије држављанство бира. 

 
(3) Захтјев из става 2 овог члана садржи изјаву о избору држављанства ентитета чије 

се држављанство бира, а уз захтјев се прилажу увјерење о држављанству БиХ 
или овјерена копија путне исправе БиХ, овјерена копија личне карте и потврда о 
пребивалишту у Дистрикту. 

 



 

 

Члан 4 

(Промјена ентитетског држављанства) 
 

(1) Становник Дистрикта који је држављанин једног од ентитета остаје држављанин 
тог ентитета, осим у случају да промијени своје ентитетско  држављанство. 

 
(2) Становник Дистрикта из става 1 овог члана који жели да промијени своје 

ентитетско држављанство, подноси путем Одјељења за јавни регистар писмени 
захтјев надлежном органу ентитета чије држављанство жели да стекне. 

 
(3) Захтјев из става 2 овог члана садржи изјаву о промјени ентитетског 

држављанства стицањем држављанства ентитета чије држављанство жели да 
стекне, а уз захтјев се прилажу увјерење о држављанству БиХ или овјерена 
копија путне исправе БиХ, овјерена копија личне карте и потврда о пребивалишту 
у Дистрикту. 

 
(4) Право становника Дистрикта да промијени своје ентитетско држављанство може 

се остварити само једном по основу пребивалишта у Дистрикту. 
 

Члан 5 

(Обавезе Одјељења за јавни регистар) 
 

(1) Одјељење за јавни регистар дужно је да обезбиједи да захтјев за избор или 
промјену ентитетског држављанства буде потпун те да захтјев и пратећу 
документацију у најкраћем року, а најдуже у року од седам дана од дана 
подношења потпуног захтјева, прослиједи надлежном органу ентитета којем је 
захтјев упућен. 

 
(2) У случају захтјева за промјену ентитетског држављанства, Одјељење за јавни 

регистар дужно је да о захтјеву и пратећој документацији обавијести надлежни 
орган ентитета чије држављанство престаје стицањем држављанства другог 
ентитета. 

 
(3) Након што Одјељење за јавни регистар прими рјешење надлежног органа 

ентитета, утврдиће да ли је подносилац захтјева примио рјешење, прослиједиће 
рјешење подносиоцу захтјева уколико је то потребно и потврдиће да је 
држављанство уписано у матичне књиге. 

 
(4) У случају да Одјељење за јавни регистар не прими рјешење у року од седам дана 

од дана када је рјешење требало да буде достављено у складу са законима 
ентитета, шеф Одјељења доноси рјешење којим потврђује да је држављанство 
уписано у матичне књиге без посебног рјешења. 

 
(5)  У случају да Одјељење за јавни регистар утврди да држављанство није уписано, 

о томе је дужно да обавијести подносиоца захтјева. 
 

Члан 6 

(Држављанство дјеце) 
 



 

 

(1) Дијете које у складу са одговарајућим законима БиХ стекне држављанство БиХ 
поријеклом или усвајањем, стиче ентитетско држављанство родитеља или 
усвојиоца који посједује држављанство БиХ. 

 
(2) Ако родитељи или усвојиоци имају различито ентитетско држављанство, дијете 

стиче ентитетско држављанство према договору родитеља или усвојилаца, с тим 
да је потребан пристанак дјетета уколико је дијете старије од четрнаест (14) 
година живота.  

 
(3) Ако родитељи или усвојиоци не могу да постигну договор, дијете стиче ентитетско 

држављанство родитеља или усвојиоца који је први уписао дијете или је први 
поднио захтјев за упис. 

 
(4) Дијете из става 2 и става 3 овог члана може да промијени своје ентитетско 

држављанство када напуни осамнаест (18) година живота, осим у случају да је у 
међувремену изгубило држављанство БиХ у складу са одговарајућим законима 
БиХ. 

 

Члан 7 

(Држављанство натурализованих лица) 
 

Лице с пребивалиштем у Дистрикту које стекне држављанство БиХ натурализацијом 
бира своје ентитетско држављанство. 
 

Члан 8 

(Надлежност  Одјељења за јавни регистар) 
 

(1) Одјељење за јавни регистар надлежно је за: 
 

a) спровођење овог закона; 
 

b) спровођење Закона о држављанству Босне и Херцеговине у оквиру 
надлежности Дистрикта; 

 
c) вођење евиденције о држављанима БиХ који су уписани у књигу држављана 

БиХ која се води за Дистрикт и података о њиховом ентитетском 
држављанству у складу са законима из члана 1 става 3 овог закона; 

 
d) издавање увјерења о држављанству БиХ укључујући и ентитетско 

држављанство у складу са законима из члана 1 става 3 овог закона; 
 

e) доношење подзаконских прописа којима се уређује поступак за питања која су 
у надлежности Дистрикта, а тичу се држављанства. 

 

Члан 9 

(Стављање ван снаге) 
 



 

 

Даном ступања на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о избору и промјени 
ентитетског држављанства лица с пребивалиштем у Брчко дистрикту Босне и 
Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 3/04 
и 40/04). 
 
 

Члан 10 
(Прелазна одредба) 

 
До доношења подзаконских прописа у складу са овим законом, примјењују се 
прописи донесени у складу са Законом из члана 9 овог закона, уколико нису у 
супротности са овим законом. 

Члан 11 

(Ступање на снагу) 
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ под условом да не ступи на снагу прије него што ступе на снагу 
Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Федерације Босне и 
Херцеговине проглашен Одлуком високог представника број 12/09 и Закон о 
измјенама и допунама Закона о држављанству Републике Српске проглашен 
Одлуком високог представника број 13/09.  
 
 
 
 
 

Број: 01-02-134/09      
Брчко, 28. октобра 2009. године  
                  
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                     Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p. 
 
 


