
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije 

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 129/2007 od 29.12.2007. godine. 

izvod iz Zakona 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 

Ovim zakonom određuje se teritorija teritorijalnih jedinica I uređuju druga pitanja od 

značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije. 

Član 2. 

Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi I grad Beograd kao 

teritorijalne jedinice I autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije. 

Član 3. 

Teritoriju opštine, grada I grada Beograda čine naseljena mesta, odnosno područja 

katastarskih opština koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave. 

Granice jedinica lokalne samouprave utvrđene su granicama odgovarajućih katastarskih 

opština sa njene teritorije. 

Član 4. 

Osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje I promena teritorije 

postojećih jedinica lokalne samouprave, uređuje se u skladu sa kriterijumima 

predviđenim zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, po prethodno održanom 

savetodavnom referendumu na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave. 

Nazivi opština I gradova, nazivi naseljenih mesta I katastarskih opština, kao I način 

njihove promene, utvrđuju su ovim zakonom. 

II. NASELjENA MESTA 

Član 5. 

Naseljeno mesto je deo teritorije opštine koje ima izgrađene objekte za stanovanje I 

privređivanje, osnovnu komunalnu infrastrukturu I druge objekte za zadovoljavanje 

potreba stanovnika koji su tu stalno nastanjeni. 

Član 6. 



Naseljeno mesto može biti u sastavu samo jedne jedinice lokalne samouprave. 

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave dva ili više naseljenih mesta ne mogu imati isti 

naziv. 

Član 7. 

Naseljenom mestu može se dati naziv koji ima geografska, etnografska, istorijska I druga 

obeležja, kao I ime umrle znamenite ličnosti. 

Član 8. 

Inicijativu za promenu naziva naseljenog mesta utvrđenog ovim zakonom, za određivanje 

naziva novonastalog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da 

postoji, može pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave, građani, mesna zajednica 

I drugi zainteresovani organi zajednice. 

Predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta, određivanje naziva 

novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto 

prestalo da postoji, utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog organa 

teritorijalne autonomije I skupštine jedinice lokalne samouprave. 

Član 9. 

Radi ostvarivanja uvida u naseljena mesta I katastarske opštine koje čine teritoriju 

opštine, grada I grada Beograda,  oid se evidencija naseljenih mesta, u skladu sa 

zakonom. 

Član 10. 

Označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova I zgrada, kao I vođenje registra 

kućnih brojeva, ulica I trgova propisuje Vlada. 

III. OPŠTINE 

Član 11. 

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je 

sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava I dužnosti iz svoje 

nadležnosti I koja ima najmanje 10.000 stanovnika. 

Opštine koje su obrazovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 

10.000 stanovnika. 

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se 

osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika. 



Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu I geografsku celinu, ekonomski 

povezan  oid or, koji poseduje razvijenu I izgrađenu komunikaciju među naseljenim 

mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom. 

Postupak osnivanja, spajanja I ukidanja opština, kao I promena teritorije opštine, uređuju 

se ovim zakonom. 

Član 12. 

Inicijativu za pokretanje postupka za osnivanje, ukidanje I promenu teritorije opštine 

može podneti skupština opštine ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji opštine 

na koju se promena odnosi. 

Uz inicijativu se podnosi analiza sa ekonomskim, prostornim, demografskim I drugim 

pokazateljima efekata promene koja se inicira. Grafički prikaz je obavezan sastavni deo 

podnete inicijative. 

Ako oceni da je predložena promena zakonita I opravdana, Vlada dostavlja Narodnoj 

skupštini predlog za raspisivanje savetodavnog referenduma. 

Narodna skupština, u skladu sa zakonom, raspisuje savetodavni referendum na kome se 

građani koji imaju biračko pravo I prebivalište na teritoriji opštine na koje se promena 

odnosi izjašnjavaju da li su "za" ili "protiv" promene koja se inicira. 

Smatra se da su građani podržali promenu koja se inicira, ako se za nju izjasnila većina 

od onih koji su glasali. 

Prilikom utvrđivanja predloga za izmenu zakona kojim se osniva, ukida ili vrši promena 

teritorije opštine, Vlada će voditi računa o rezultatima sprovedenog referenduma. 

Član 13. 

Predlog zakona kojim se predlaže osnivanje, ukidanje ili promena teritorije opštine koji 

podnese narodni poslanik, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača, 

mora kao prilog sadržati analizu iz člana 12. stav 2. ovog zakona. 

Pre razmatranja predloga zakona iz stava 1. ovog člana, kao I predloga zakona koji utvrdi 

Vlada, Narodna skupština raspisuje savetodavni referendum. 

Narodna skupština prilikom odlučivanja o predlogu zakona iz stava 2. ovog člana,  oid 

računa o rezultatima sprovedenog referenduma. 

Član 14. 

Nova opština se obrazuje spajanjem dve ili više postojećih opština ili izdvajanjem dela 

teritorije iz jedne ili više postojećih opština u novu opštinu. 



Opština se može ukinuti I njena teritorija pripojiti jednoj ili više postojećih opština. 

Promena teritorije opštine se vrši izdvajanjem naseljenog mesta iz sastava jedne opštine I 

pripajanjem drugoj. 

Promenom teritorije opštine smatra se I izmena granica katastarskih opština koje 

obuhvataju nenaseljeno područje, ukoliko se izvršenom izmenom deo katastarske opštine 

jedne opštine pripaja katastarskoj opštini druge opštine. 

Član 15. 

Predsednik Narodne skupštine će raspisati izbore za odbornike skupštine nove opštine u 

roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opština osnovana. 

Postojeće skupštine, u opštinama u kojima je došlo do promene teritorije, nastavljaju sa 

radom I vrše svoje nadležnosti I na teritoriji na kojoj je došlo do promena, do 

konstituisanja novih skupština opština. 

U novim opštinama obrazovaće se opštinska uprava, odnosno uprave za pojedine oblasti, 

u roku od 30 dana od dana izbora izvršnih organa opštine. 

Do obrazovanja opštinske uprave, odnosno uprava za pojedine oblasti iz stava 3. ovog 

člana I preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaju opštinske uprave, odnosno 

uprave za pojedine oblasti koje su imale mesnu nadležnost na toj teritoriji pre izvršene 

izmene. 

Član 20 

Gradovi u Republici Srbiji su: 

 

  

21.  Užice  Bioska  Bioska  
      Keserovina     
      Pear     
      Bjelotić  Bjelotić  
      Buar  Buar  
      Vrutci  Vrutci  
      Gorjani  Gorjani  
      Gostinica  Gostinica  
      Gubin Do  Gubin Do  
      Dobrodo  Dobrodo  
      Drežnik  Drežnik  
      Drijetanj  Drijetanj  
      Duboko  Duboko  



      Zbojštica  Zbojštica  
      Zlakusa  Zlakusa  
      Kamenica  Kamenica  
      Karan  Karan  
      Kačer  Kačer  
      Krvavci  Krvavci  
      Kremna  Kremna  
      Vitasi     
      Lelići  Lelići  
      Ljubanje  Ljubanje  
      Mokra Gora  Mokra Gora  
      Kostoman     
      Kršanje     
      Raduša     
      Strmac     
      Panjak     
      Nikojevići  Nikojevići  
      Ponikovica  Ponikovica  
      Potočanje  Potočanje  
      Potpeće  Potpeće  
      Ravni  Ravni  
      Ribaševina  Ribaševina  
      Sevojno  Sevojno  
      Skržuti  Skržuti  
      Stapari  Stapari  
      Volujac     
      Trnava  Trnava  
      Užice  Užice  
      Krčagovo     

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 29. 

Vlada će propisati označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova I zgrada, kao I 

vođenje registra kućnih brojeva, ulica I trgova, u roku od 90 dana od dana stupanja na 

snagu ovog zakona. 

Član 30. 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o teritorijalnoj organizaciji 

Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 47/91, 79/92, 82/92 - ispr., 47/94 I 49/99 - 

dr. zakon). 

Član 31. 



Prve izbore za poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodina, po stupanju na 

snagu ovog zakona, raspisaće predsednik Narodne skupštine, tako da se oni održe u roku 

koji ne može biti kraći od 120 ni duži od 180 dana od dana raspisivanja izbora. 

Član 32. 

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike 

Srbije". 



 


