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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

У К АЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА

И ГРАЂЕЊУ
Проглашавам Закон о уређењу простора и грађењу,

који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Двадесет шестој сједници, одржаној 25. априла 2013. годи-
не, а Вијеће народа 7. маја 2013. године констатовало да
усвојеним Законом о уређењу простора и грађењу није
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1437/13 Предсједник
8. маја 2013. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н
О УРЕ ЂЕ ЊУ ПРО СТО РА И ГРА ЂЕ ЊУ

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ
Члан 1.

Овим зако ном уре ђу ју се систем про стор ног пла ни ра -
ња и уре ђе ња про сто ра, при пре ма, изра да и доно ше ње
доку ме на та про стор ног уре ђе ња, лока циј ски усло ви, уре -
ђе ње гра ђе вин ског земљи шта, изда ва ње дозво ла за гра ђе -
ње, врсте и садр жај тех нич ке доку мен та ци је, гра ђе ње обје -
ка та и међу соб ни одно си изме ђу уче сни ка у гра ђе њу,
употребa и укла ња ње обје ка та, лега ли за ци ја обје ка та,
врше ње над зо ра над при мје ном овог зако на, над ле жност и
рад Инже њер ске комо ре, те дру га пита ња од зна ча ја за уре -
ђе ње про сто ра, гра ђе вин ско земљи ште и гра ђе ње обје ка та.

Члан 2.
(1) Изра зи упо три је бље ни у овом зако ну који се одно -

се на уре ђе ње про сто ра и гра ђе вин ско земљи ште има ју
сље де ће зна че ње:

а) важне зоне и лока ци је су про сто ри који се као при -
род ни фак то ри раз во ја (пољо при вред на земљи шта и
подруч ја, руд но бла го, лов на и рибо лов на под руч ја и дру га
под руч ја) за које се нису сте кли усло ви кори шће ња у план -
ском пери о ду доку мен та про стор ног уре ђе ња који се доно -
си, пла ном шти те и чува ју, поред тога то су и карак те ри -
стич на шум ска под руч ја, посеб но ври јед ни пеј за жи, оба ле

и дру га карак те ри стич на и ври јед на под руч ја за које се
пла ном пропи су је трај на зашти та без могућ но сти гра ђе ња,

б) град, у сми слу овог зако на, јесте једи ни ца локал не
само у пра ве, који пре ма доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња
пред ста вља пове за ну урба ну, инфра струк тур ну и про стор ну
цје ли ну у функ ци ји сва ко днев них потре ба ста нов ни штва,

в) град ско гра ђе вин ско земљи ште је изгра ђе но и
неизгра ђе но земљи ште у гра до ви ма и насе љи ма град ског
карак те ра, које је одго ва ра ју ћим доку мен ти ма про стор ног
уре ђе ња нами је ње но за изград њу обје ка та у скла ду са
одред ба ма овог зако на, а рани је је одре ђе но зако ном и дру -
гим про пи си ма, одно сно које је као такво одре ђе но одлу -
ком скуп шти не једи ни це локал не само у пра ве,

г) гра ђе вин ска лини ја је план ска лини ја на повр ши ни,
изнад или испод повр ши не земље и воде, одре ђе на гра фич -
ки и нуме рич ки пла ном или на осно ву пла на, која пред ста -
вља гра ни цу до које се обје кат може гра ди ти или на којој
се мора гра ди ти, одно сно лини ју коју не сми је пре ћи нај -
исту ре ни ји дио објек та,

д) гра ђе вин ска пар це ла је повр ши на земљи шта испод
објек та и земљи шта за редов ну упо тре бу објек та која је
доку мен том про стор ног уре ђе ња, или на осно ву тог доку -
мен та, одре ђе на нуме рич ки и гра фич ки, са обез би је ђе ним
кол ским и пје шач ким при сту пом на јав ну сао бра ћај ну
повр ши ну, одго ва ра ју ћим бро јем пар кинг-мје ста и обез -
бије  ђе ном зеле ном повр ши ном која обу хва та мини мал но
20% укуп не повр ши не пар це ле код изград ње нових обје ка -
та, осим у слу ча ју замје не посто је ћег објек та новим,

ђ) доку мент про стор ног уре ђе ња је план ски доку мент
којим се одре ђу је орга ни за ци ја, намје на и начин кори шће -
ња и упра вља ња про сто ром, те кри те ри ју ми и смјер ни це за
уре ђе ње и зашти ту про сто ра,

е) заштит ни појас и заштит на зона су повр ши не земљи -
шта, вод не повр ши не или вазду шни про сто ри који су одре -
ђе ни пла ном или на осно ву пла на нуме рич ки и гра фич ки и
нами је ње ни су за зашти ту живо та и здра вља људи, без бјед -
ност обје ка та, повр ши на или про сто ра, у скла ду са одред -
ба ма посеб них про пи са или у скла ду са струч ним пра ви ли -
ма која се при мје њу ју у одго ва ра ју ћој обла сти,

ж) зеле не и рекре а ци о не повр ши не, осим обје ка та пеј -
за жне архи тек ту ре, под ра зу ми је ва ју и јав не зеле не повр -
ши не, зеле не зоне, одно сно поја се ве, а које има ју раз ли чи -
те рекре а ци о не и заштит не намје не, зеле не повр ши не
стам бе них, одно сно урба них цје ли на, зеле не повр ши не
посеб не намје не, повр ши не за рекре а ци ју и масов ни спо рт
на отво ре ном про сто ру (игра ли шта, изле ти шта, шета ли -
шта, спо рт ски тере ни, купа ли шта), зеле не повр ши не уз
оба ле рије ка и језе ра,
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з) зона је про стор на цје ли на или дио про стор не цје ли -
не, гра фич ки и нуме рич ки одре ђе на доку мен том про стор -
ног уре ђе ња и у скла ду са посеб ним про пи си ма,

и) зоне при род ног ризи ка су угро же на под руч ја одре ђе -
на пре ма при род ним карак те ри сти ка ма под руч ја (атмо -
сфер ски, хидро ло шки, сеи змо ло шки и пла ме ни фено ме ни,
који усљед сво је лока ци је, озбиљ но сти и уче ста ло сти има -
ју потен ци јал озбиљ ног ути ца ја на дру штво), а то су плав -
на под руч ја, кли зи шта, усје ци, лави не, под руч ја шум ских
пожа ра, земљо тре са, осу ли не и дру го,

ј) исто риј ски урба ни пеј заж је урба но под руч је са исто -
риј ским сло јем дру штве них, кул тур них и при род них
вријед но сти и карак те ри сти ка,

к) јав на инфра струк ту ра пред ста вља објек те на повр -
ши ни, изнад и испод повр ши не земље и воде, изгра ђе не
или пла ном пред ви ђе не за изград њу, који омо гу ћа ва ју кре -
та ње људи, доба ра, про из во да, воде, енер ги је, инфор ма ци -
ја и дру го, а може бити сао бра ћај на, хидр о тех нич ка, ене р -
гет ска, теле ко му ни ка ци о на, инфор ма ци о на и оста ла,

л) јав не повр ши не су земљи шне или вод не повр ши не
које су доку мен том про сто р ног уре ђе ња или на осно ву њега
одре ђе не нуме рич ки и гра фич ки или само гра фич ки, нами је -
ње не за јав ну упо тре бу, јав не дје лат но сти и актив но сти и које
су као такве доступ не нео д ре ђе ном бро ју лица,

љ) кое фи ци јент зау зе то сти је однос тло црт не повр ши -
не свих обје ка та на гра ђе вин ској пар це ли (укљу чу ју ћи
кров не вијен це, бал ко не, тера се и слич но) и укуп не повр -
ши не гра ђе вин ске пар це ле,

м) кое фи ци јент изгра ђе но сти је однос укуп не бру то
гра ђе вин ске повр ши не свих над зем них ета жа обје ка та и
укуп не повр ши не гра ђе вин ске пар це ле,

н) кому нал на инфра струк ту ра је јав на инфра струк ту ра
једи ни це локал не само у пра ве,

њ) лока ци је за пра ће ње ста ња живот не сре ди не су
посто је ће или пла ном пред ви ђе не лока ци је, зоне или про -
стор не цје ли не, на који ма се врши посма тра ње и мје ре ње
еми си ја, еко ло шких меди ја и оста лих пара ме та ра еко-
систе ма (био ди вер зи тет, еко ло шки усло ви веге та ци је),

о) насе ље је изгра ђен и функ ци о нал но обје ди њен про -
стор на којем су обез би је ђе ни усло ви за живот, рад и задо -
во ља ва ње зајед нич ких потре ба ста нов ни ка, а могу има ти
карак тер град ског или сео ског насе ља,

п) насе ље но мје сто је тери то ри јал на једи ни ца која, по
пра ви лу, обу хва та јед но или више насе ља, са под руч јем
које при па да том насе ље ном мје сту,

р) објек ти пеј за жне архи тек ту ре пред ста вља ју објек те
који чине урба ну цје ли ну, изгра ђе не или пла ном пред ви ђе -
не за изград њу, као што су: парк, сквер, врт, трг, гро бље,
буле вар, дрво ред, град ски парк, рејон ски парк, парк-шума,
пла жа, кеј, школ ско дво ри ште, дво ри ште врти ћа, зоо ло -
шки, ден дро ло шки и бота нич ки врто ви, уре ђе ни про сто ри
уну тар стам бе них бло ко ва, пар те ри и дру го,

с) одр жи ви раз вој је омо гу ћа ва ње кори шће ња таквог
про сто ра, који уз очу ва ње живот не сре ди не, при ро де и
трај ног кори шће ња при род них доба ра, те зашти ту кул тур -
ног насље ђа и при род них ври јед но сти, задо во ља ва потре -
бе сада шњих гене ра ци ја, без угро жа ва ња потре ба буду ћих
гене ра ци ја,

т) оста ло гра ђе вин ско земљи ште је изгра ђе но и не -
изгра ђе но земљи ште нами је ње но за изград њу обје ка та у
скла ду са одред ба ма овог зако на, а које се нала зи изван
зоне град ског гра ђе вин ског земљи шта, одно сно изван гра -
до ва и насе ља град ског карак те ра, а одре ђе но је одлу ком
скуп шти не једи ни це локал не само у пра ве,

ћ) план ски пери од је пери од изра жен у годи на ма за који
су извр ше не ана ли зе и оцје на потре ба и могућ но сти про -
стор ног раз во ја и утвр ђе ни циље ви и про грам, одно сно
кон цеп ци ја раз во ја под руч ја у обу хва ту доку мен та про -
стор ног уре ђе ња,

у) про стор је скуп при род них и изгра ђе них струк ту ра
на повр ши ни, изнад или испод повр ши не земље и воде,
докле допи ру непо сред ни ути ца ји људ ске дје лат но сти,

ф) про стор на цје ли на је про стор но и функ ци о нал но
обје ди њен про стор који је изгра ђен или је доку мен том
про стор ног уре ђе ња пред ви ђен за изград њу,

х) про стор ни раз вој под ра зу ми је ва раз вој и уна пре ђи -
ва ње при род ног и изгра ђе ног про сто ра као резул тат при -
род них и људ ских актив но сти,

ц) про стор но уре ђе ње је пла ни ра ни раз мје штај дје лат -
но сти и обје ка та на одре ђе ном про сто ру,

ч) регу ла ци о на лини ја је план ска лини ја, одре ђе на гра -
фич ки и нуме рич ки, која одва ја земљи ште пла ни ра но за јав -
не повр ши не од земљи шта пла ни ра ног за дру ге намје не и

џ) село је дио једи ни це локал не само у пра ве чији се
про стор пре те жно кори сти за оба вља ње пољо при вред не
дје лат но сти.

(2) Изра зи упо три је бље ни у овом зако ну који се одно -
се на гра ђе ње обје ка та има ју сље де ће зна че ње:

а) виси на објек та мје ри се од конач но зарав на тог и уре -
ђе ног тере на уз фаса ду објек та на њего вом нај ни жем дије -
лу до гор ње иви це таван ске кон струк ци је зад ње ета же,
одно сно врха над зи де пот кро вља;

б) градилиш тe је земљи ште, укљу чу ју ћи и при вре ме но
зау зе то земљи ште или обје кат на којем се гра ди, као и
земљи ште потреб но за омо гу ћа ва ње при мје не одго ва ра ју -
ће тех но ло ги је гра ђе ња;

в) гра ђе вин ски про из во ди су про из ве де ни гра ђе вин ски
мате ри ја ли, пре фа бри ка ти, еле мен ти и инду стриј ски про -
из ве де не кон струк ци је које су нами је ње не за гра ђе ње;

г) дије ло ви згра де:
1) гале ри ја (Г) је полу о тво ре ни или отво ре ни дио згра -

де чији се про стор кори сти у скло пу про сто ра ета же згра -
де са којом чини функ ци о нал ну цје ли ну, за чију повр ши ну
се уве ћа ва повр ши на те ета же и са којом је пове за на засеб -
ном вер ти кал ном кому ни ка ци јом, а у укуп ној спрат но сти
згра де тре ти ра се као засеб на над зем на ета жа,

2) подрум (По) је дио згра де који је пот пу но уко пан или
је уко пан више од 50% сво је запре ми не у конач но уре ђе ни
зарав на ти терен и чији се про стор нала зи испод пода при -
зе мља, одно сно суте ре на,

3) суте рен (Су) је дио згра де чији се про стор нала зи
испод пода при зе мља и уко пан је нај ви ше до поло ви не сво је
виси не у конач но уре ђе ни и зарав на ти терен уз пред њу фаса -
ду згра де или је нај ма ње јед ном сво јом фаса дом изван тере -
на,

4) при зе мље (Пр) је дио згра де чији се про стор нала зи
непо сред но на повр ши ни, одно сно нај ви ше 1,5 m изнад
конач но уре ђе ног и зарав на тог тере на, мје ре но на нај ни жој
тач ки уз фаса ду згра де, или чији се про стор нала зи изнад
подру ма или суте ре на (испод пода спра та или кро ва),

5) спрат (С) је дио згра де чији се про стор нала зи изме -
ђу два пода изнад при зе мља,

6) пову че на ета жа (Пе) је посљед њи спрат згра де чија
је фаса да пову че на у одно су на пред њу фаса ду згра де,

7) пот кро вље (Пк) - ман сар да (М) је дио згра де чији се
кори сни про стор нала зи изнад посљед њег спра та и непо -
сред но испод косог или зао бље ног кро ва, а чија виси на
над зи де не може бити виша од 1,8 m;

д) енер гет ска карак те ри сти ка згра де је изра чу на та или
измје ре на коли чи на енер ги је која је потреб на за задо во ља -
ва ње потре бе за енер ги јом пове за не са карак те ри стич ном
упо тре бом згра де, а која, изме ђу оста лог, укљу чу је енер ги -
ју која се кори сти за гри ја ње, хла ђе ње, вен ти ла ци ју, при -
пре му топле воде и освје тље ње;

ђ) зашти та кул тур них и при род них доба ра обу хва та:
1) илу ми на ци ју, која под ра зу ми је ва пред у зи ма ње

таквих интер вен ци ја на спо ме ни ку или у њего вом непо -
сред ном окру же њу ради уград ње систе ма елек трич не
расвје те, које ни на који начин неће угро зи ти њего ву
вријед ност,

2) кон зер ва ци ју као тех нич ки про цес зашти те гра ди -
тељ ског насље ђа, која под ра зу ми је ва очу ва ње физич ких
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оста та ка спо ме ни ка и њего вог окру же ња уз забра ну било
какве изград ње новог објек та на истом лока ли те ту или у
бли зи ни лока ли те та, те зашти ту од уни ште ња нала за и пре -
у ре ђе ња који би угро зи ли аутен тич ност спо ме ни ка,

3) реста у ра ци ју, која под ра зу ми је ва дода ва ње еле ме на -
та или дије ло ва спо ме ни ка кул ту ре у извор ном обли ку у
циљу очу ва ња или откри ва ња спо ме нич ких ври јед но сти
које су биле непо зна те, вра ћа ње естет ских ври јед но сти
које су биле оште ће не, ума ње не или уни ште не,

4) реха би ли та ци ју, која пред ста вља вра ћа ње оште ће ног
или уни ште ног кул тур ног добра у ста ње у којем је то добро
било при је њего вог оште ће ња или уни ште ња, до разум но
могу ће мје ре, укљу чу ју ћи и изград њу наци о нал ног спо ме -
ни ка на истом мје сту, у истом обли ку и фор ми, истих
димен зи ја и од истог мате ри ја ла као што је био при је
руше ња, уз кори шће ње истих тех но ло ги ја гра ђе ња, кад год
је то могу ће;

е) згра да је обје кат чију гра ђе вин ску цје ли ну чине
хори зон тал ни и вер ти кал ни еле мен ти и кров, зајед но са
свим инста ла ци ја ма и опре мом, који чине функ ци о нал ну
цје ли ну, а нами је ње на је за ста но ва ње или оба вља ње одре -
ђе них дје лат но сти или функ ци ја;

ж) згра да са гото во нул том потро шњом ене р ги је је
згра да која има врло висо ке енер гет ске карак те ри сти ке, а
врло малу потре бу за ене р ги јом, која тре ба у већем дије лу
да буде обез би је ђе на ене р ги јом из обно вљи вих изво ра,
укљу чу ју ћи ене р ги ју из обно вљи вих изво ра про из ве де ну
на лицу мје ста или у бли зи ни;

з) изво ђач је прав но лице које изво ди радо ве у гра ђе ви -
нар ству за које посје ду је лицен цу или пред у зет ник који
изво ди занат ске радо ве и гра ди објек те за које пре ма
одред ба ма овог зако на није потреб на гра ђе вин ска дозво ла;

и) инди ви ду ал ни стам бе ни обје кат је згра да стам бе не
намје не на посеб ној гра ђе вин ској пар це ли са нај ви ше три
ста на, која нема више од подру ма или суте ре на и три над -
зем не ета же;

ј) инди ви ду ал ни стам бе но-послов ни обје кат је згра да
стам бе не и послов не намје не, са нај ви ше три ста на, на
посеб ној гра ђе вин ској пар це ли, који нема више од подру -
ма или суте ре на и три над зем не ета же;

к) инве сти тор је прав но или физич ко лице у чије име се
гра ди обје кат;

л) лицен ца је овла шће ње којим се потвр ђу је да физич ко
или прав но лице испу ња ва усло ве про пи са не овим зако ном
за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња или изра ду тех -
нич ке доку мен та ци је или реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је
или гра ђе ње или над зор над гра ђе њем или врше ње енер гет -
ског пре гле да, а којим им се одо бра ва врше ње ових посло ва;

љ) над зор ни орган је прав но лице или физич ко лице
одго ва ра ју ће струч не спре ме које оба вља над зор над радо -
ви ма у гра ђе ви нар ству за које посје ду је лицен цу;

м) обје кат је склоп гра ђе вин ских еле ме на та у про сто ру
који је пове зан са земљи штем на одре ђе ној лока ци ји са
свим инста ла ци ја ма, постро је њи ма и опре мом (згра де свих
врста, сао бра ћај ни, водо при вред ни и енер гет ски објек ти,
објек ти кому нал не инфра струк ту ре, инду стриј ски, пољо -
при вред ни и дру ги при вред ни објек ти, објек ти спо р та и
рекре а ци је, гро бља, скло ни шта и дру го), као и захва ти у
про сто ру који ма се мије ња начин кори шће ња про сто ра, као
што су насип, ископ, одла га ли ште и слич но;

н) одго вор ним лицем сма тра се лице овла шће но за
засту па ње у прав ном лицу или руко во ди лац орга на упра ве;

њ) oтклањање архи тек тон ских бари је ра је ства ра ње
усло ва лици ма са посеб ним потре ба ма (дје ца и лица са ума -
ње ним тје ле сним спо соб но сти ма) за несме та но кре та ње у
про сто ру, а то обу хва та: пла ни ра ње про сто ра јав них сао бра -
ћај них и пје шач ких повр ши на, при ла за гра ђе вин ским објек -
ти ма, про јек то ва ње стам бе них и нестам бе них згра да, као и
посеб них уре ђа ја у њима и укла ња ње архи тек тон ских бари -
је ра код посто је ћих гра ђе вин ских обје ка та;

о) помоћ ни објек ти (гара же, љет не кухи ње, оста ве и
слич но) су гра ђе ви не које посред но слу же одре ђе ној дје -

лат но сти или намје ни, обез бје ђи ва њем усло ва за функ ци ју
глав них обје ка та;

п) при вре ме ни објек ти су објек ти мон та жно-демон та -
жног типа који се лоци ра ју на гра ђе вин ском земљи шту
које је важе ћим спро вед бе ним доку мен том про стор ног
уре ђе ња пред ви ђе но за поста вља ње при вре ме них обје ка та
или се лоци ра ју на гра ђе вин ском земљи шту које није при -
ве де но конач ној намје ни утвр ђе ној у доку мен ту про стор -
ног уре ђе ња и чија намје на је ком па ти бил на намје ни про -
сто ра на којем се лоци ра ју или при вре ме но поста вља ју за
потре бе гра ди ли шта или за орга ни зо ва ње сај мо ва, јав них
мани фе ста ци ја, те кио сци, теле фон ске говор ни це, љет не
баште, реклам ни панои и слич но или објек ти који се поста -
вља ју у слу ча ју ван ред них усло ва и окол но сти;

р) про јек тант је физич ко лице одго ва ра ју ће струч не спре -
ме које има лицен цу за изра ду тех нич ке доку мен та ци је;

с) про јек то ва ње је дје лат ност која обу хва та изра ду про -
је ка та потреб них за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле и оста -
лих про је ка та који чине тех нич ку доку мен та ци ју;

т) радо ви који се одно се на гра ђе ње објек та:
1) адап та ци ја је изво ђе ње гра ђе вин ских и дру гих радо -

ва на посто је ћем објек ту, који ма се врши про мје на орга ни -
за ци је про сто ра у објек ту у свр ху про мје не дје лат но сти,
замје на уре ђа ја, постро је ња, опре ме и инста ла ци је истог
капа ци те та, који ма се не ути че на ста бил ност и сигур ност
објек та, не мије ња ју кон струк тив ни еле мен ти, не мије ња
вањ ски изглед и не ути че на без бјед ност сусјед них обје ка -
та, сао бра ћа ја и живот не сре ди не, не мије ња ју се усло ви
дати у гра ђе вин ској дозво ли на осно ву које је обје кат
изгра ђен и за ове радо ве није потреб но при ба ви ти лока циј -
ске усло ве нити гра ђе вин ску дозво лу,

2) већа рекон струк ци ја згра де је рекон струк ци ја код
које укуп на ције на рекон струк ци је која се одно си на фаса -
ду згра де или тех нич ке систе ме згра де пре ла зи 25%
вријед но сти згра де, не рачу на ју ћи ври јед ност земљи шта
на којем се згра да нала зи, или код које више од 25% повр -
ши не фаса де згра де под ли је же рекон струк ци ји,

3) гра ђе ње је про цес који обу хва та изво ђе ње при прем -
них и гра ђе вин ских радо ва (укљу чу ју ћи гра ђе вин ско-
занат ске и инста ла тер ске радо ве) за изград њу нових обје -
ка та, изво ђе ње ових радо ва при ли ком рекон струк ци је,
доград ње, надо град ње код посто је ћих обје ка та, зашти те
спо ме ни ка кул ту ре (кон зер ва ци је, реста у ра ци је, репр о дук -
ци је и илу ми на ци је), те изград ње при вре ме них обје ка та и
укла ња ње обје ка та,

4) доград ња је про ши ре ње хори зон тал них габа ри та
посто је ћег објек та, којим се зау зи ма земљи ште или про стор
у одно су на тај обје кат, ако догра ђе ни дио чини гра ђе вин ску
и функ ци о нал ну цје ли ну са објек том уз који се догра ђу је,

5) искол ча ва ње објек та под ра зу ми је ва пре но ше ње вањ -
ског обли ка про јек то ва ног објек та на терен у окви ру гра ђе -
вин ске пар це ле, одно сно пре но ше ње карак те ри стич них
тача ка попреч них про фи ла тра се за објек те линиј ске
инфра струк ту ре,

6) надо град ња је изград ња јед не или више ета жа на
посто је ћем објек ту, којом се доби ја нови про стор,

7) oдржавање објек та под ра зу ми је ва пра ће ње ста ња
објек та и изво ђе ње радо ва нужних за сигур ност и здра вље
људи, очу ва ње бит них тех нич ких карак те ри сти ка и дру гих
усло ва про пи са них за изгра ђе ни обје кат, као и изво ђе ње
радо ва сана ци је, који не ути чу на димен зи је, кон струк тив -
ни систем, вањ ски изглед објек та, зашти ту живот не сре ди -
не, те који ма се не мије ња ју усло ви на осно ву којих је обје -
кат изгра ђен и за које није потреб но при ба ви ти лока циј ске
усло ве нити гра ђе вин ску дозво лу,

8) при прем ни радо ви су радо ви на при пре ми гра ди ли -
шта, одно сно рад ње у вези са поста вља њем огра де, изво -
ђе ње радо ва и гра ђе ње помоћ них обје ка та при вре ме ног
карак те ра који се изво де за потре бе орга ни зо ва ња гра ди ли -
шта и при мје не одго ва ра ју ће тех но ло ги је гра ђе ња, при пре -
му одго ва ра ју ћег про сто ра за скла ди ште ње гра ђе вин ског
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мате ри ја ла, те орга ни зо ва ње сао бра ћај не кому ни ка ци је
уну тар гра ди ли шта,

9) про мје на намје не је изво ђе ње гра ђе вин ских радо ва
(укљу чу ју ћи гра ђе вин ско-занат ске и инста ла тер ске радо -
ве) који ма се мије ња намје на дата у гра ђе вин ској дозво ли
на осно ву које је обје кат изгра ђен,

10) рекон струк ци ја је изво ђе ње гра ђе вин ских и дру гих
радо ва у свр ху про мје не намје не, као и радо ва сана ци је на
посто је ћем објек ту који ма се мије ња ју кон струк тив ни еле -
мен ти који могу ути ца ти на ста бил ност објек та или њего -
вих поје ди них дије ло ва, угра ђу ју се нове инста ла ци је или
опре ма, мије ња ју тех но ло шки про це си или вањ ски изглед
објек та и мије ња ју се усло ви дати у гра ђе вин ској дозво ли
на осно ву које је обје кат изгра ђен,

11) сана ци ја је изво ђе ње гра ђе вин ских и дру гих радо ва
на оште ће ном објек ту (ако је оште ће ње наста ло као посље -
ди ца ста ро сти објек та или као посље ди ца при род них и
људ ским дје ло ва њем иза зва них непо го да и ката стро фа)
који ма се обје кат дово ди у ста ње при је оште ће ња;

ћ) реви дент је физич ко лице одго ва ра ју ће струч не
спре ме са лицен цом за реви зи ју дије ла тех нич ке доку мен -
та ци је;

у) сло же ни обје кат је било који обје кат за који Мини -
стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги -
ју (у даљем тек сту: Мини стар ство) изда је лока циј ске усло -
ве; инфра струк тур ни објек ти за које је утвр ђен општи
инте рес; објек ти који су сло же ни у тех нич ко-тех но ло шком
и функ ци о на лом сми слу и објек ти који могу да угро зе
живот ну сре ди ну, при род не ври јед но сти и кул тур но-исто -
риј ска добра;

ф) тех нич ки систем згра де је тех нич ка опре ма згра де
или само стал не упо треб не цје ли не згра де која слу жи за
гри ја ње, хла ђе ње, вен ти ла ци ју, при пре му топле воде,
освје тље ње или њихо ву ком би на ци ју;

х) укла ња њем објек та сма тра се руше ње или демон та -
жа објек та или њего вог дије ла, збри ња ва ње отпад ног мате -
ри ја ла наста лог руше њем зате че ног мате ри ја ла, опре ме и
дру гих еле ме на та и дово ђе ње гра ђе вин ске пар це ле или
њеног дије ла у уред но ста ње, а врши се због физич ке
дотра ја ло сти или већих оште ће ња наста лих као посље ди -
ца при род них и људ ским дје ло ва њем иза зва них непо го да и
ката стро фа или због изград ње новог објек та у скла ду са
спро вед бе ним пла ном;

ц) укуп на виси на објек та је виси на која се мје ри од
конач но зарав на тог тере на на њего вом нај ни жем дије лу уз
фаса ду објек та до нај ви ше тач ке кро ва (сље ме на);

ч) фаса да згра де пред ста вља скуп обје ди ње них еле ме -
на та згра де који раз два ја ју уну тра шњи дио згра де од спо -
ља шњег про сто ра и

џ) цер ти фи кат о енер гет ским карак те ри сти ка ма згра де
(у даљем тек сту: енер гет ски цер ти фи кат) је испра ва коју
изда је орган одре ђен овим зако ном на осно ву извје шта ја о
енер гет ском пре гле ду извр ше ном од овла шће ног лица, а
који при ка зу је енер гет ске карак те ри сти ке згра де или
њеног дије ла који чини само стал ну упо треб ну цје ли ну.

Члан 3.
(1) Изград ња гра до ва, насе ља и обје ка та пла ни ра се

доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња доне се ним у скла ду са
одред ба ма овог зако на.

(2) Изград ња гра до ва и насе ља град ског карак те ра на
град ском гра ђе вин ском земљи шту и насе ља на оста лом гра -
ђе вин ском земљи шту врши се у скла ду са урба ни стич ким
пла ном и спро вед бе ним доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња
или доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња вишег реда до доно -
ше ња урба ни стич ког пла на и спро вед бе них доку ме на та про -
стор ног уре ђе ња, ако је њихо во доно ше ње про пи са но урба -
ни стич ким пла ном и сма тра се да је у општем инте ре су.

Члан 4.
(1) Обје кат мора бити про јек то ван и изгра ђен тако да се

постиг не без бјед ност објек та у цје ли ни, као и у сва ком
њего вом дије лу посеб но.

(2) Без бјед ност објек та, у сми слу овог зако на, јесте
спо соб ност објек та да издр жи сва пред ви ђе на дје ло ва ња
која се јавља ју у току гра ђе ња и кори шће ња, те да задр жи
све бит не тех нич ке карак те ри сти ке током пред ви ђе ног вре -
ме на тра ја ња, а то су:

а) меха нич ка отпор ност мате ри ја ла и ста бил ност објек -
та и пре вен тив не мје ре зашти те од земљо тре са који ма се
сма њу је сеи змич ки ризик и обез бје ђу је асе и змич ко про јек -
то ва ње и гра ђе ње, да би се спри је чи ло:

1) руше ње ције лог објек та или њего вог дије ла,
2) вели ке дефор ма ци је недо пу сти вог нивоа,
3) оште ће ња дру гих дије ло ва објек та, инста ла ци ја или

угра ђе не опре ме због вели ких дефор ма ци ја носи ве кон -
струк ци је,

4) оште ће ња због кори шће ња објек та у мје ри која није
про пор ци о нал на директ ном узро ку;

б) без бјед ност у слу ча ју пожа ра, која под ра зу ми је ва да
обје кат тре ба да буде про јек то ван и изгра ђен тако да у слу -
ча ју изби ја ња пожа ра мора бити:

1) обез би је ђе на носи вост кон струк ци је објек та у одре -
ђе ном пери о ду,

2) огра ни че но ства ра ње и шире ње пожа ра и дима у
објек ту,

3) огра ни че но шире ње пожа ра на сусјед не објек те,
4) омо гу ће но да кори сни ци објек та могу без бјед но

напу сти ти обје кат или бити спа се ни на дру ги начин,
5) вође но рачу на о сигур но сти спа си лач ких еки па;
в) зашти та живо та и здра вља, која под ра зу ми је ва да се

током циклу са кори шће ња објек та неће угро зи ти хиги је на,
здра вље и сигур ност кори сни ка објек та или сусје да;

г) при сту пач ност, којом је обез би је ђен нео ме тан при -
ступ свим дије ло ви ма објек та;

д) енер гет ска ефи ка сност, одно сно уште да енер ги је и
топлот на зашти та и

ђ) зашти та од штет ног ути ца ја на живот ну сре ди ну,
која под ра зу ми је ва да обје кат неће има ти пре ве лик ути цај
на ква ли тет живот не сре ди не или кли му током гра ђе ња,
упо тре бе или укла ња ња, те да ће бити оне мо гу ће но:

1) испу шта ње отров них гасо ва,
2) испу шта ње у про стор објек та или изван њега опа -

сних мате ри ја, испар љи вих орган ских састо ја ка, ста кле -
нич ких гасо ва или опа сних чести ца,

3) еми си је опа сног зра че ња,
4) испу шта ње опа сних мате ри ја у пит ку воду, под зем -

ну воду, повр шин ске воде и земљу,
5) погре шно испу шта ње отпад них вода, дима, погре -

шно одла га ње чвр стог или теку ћег отпа да,
6) при су ство вла ге у дије ло ви ма објек та или на повр -

ши на ма у објек ту.
(3) Гра ђе њем и кори шће њем објек та не сми је се угро -

зи ти без бјед ност дру гих обје ка та, ста бил ност окол ног
земљи шта, сао бра ћај не повр ши не, кому нал не и дру ге
инста ла ци је.

(4) Тех нич ке карак те ри сти ке бит не за обје кат и гра ђе -
вин ске про из во де који се угра ђу ју у обје кат про пи су ју се
пра вил ни ци ма и дру гим тех нич ким про пи си ма који се
доно се на осно ву овог зако на, дру гих зако на и уз при мје ну
про пи са них стан дар да.

(5) Пра вил ни ке и дру ге тех нич ке про пи се из ста ва 4.
овог чла на доно си мини стар над ле жан за посло ве про стор -
ног уре ђе ња и гра ђе ња (у даљем тек сту: мини стар).

Члан 5.
(1) Сва ка нова згра да, зави сно од врсте и намје не, мора

бити про јек то ва на, изгра ђе на и одр жа ва на тако да током
упо тре бе има про пи са не енер гет ске карак те ри сти ке.

(2) При ли ком пла ни ра ња, про јек то ва ња и гра ђе ња нових
згра да, као и при ли ком већих рекон струк ци ја посто је ћих

4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 40 16.05.2013.



згра да мора ју се при мје њи ва ти дуго роч не мје ре, као мини -
мал ни захтје ви који се одно се на сма ње ње кори шће ња енер -
ги је и пре ла же ње на кори шће ње енер ги је из обно вљи вих
изво ра, чиме се ства ра ју усло ви за енер гет ски ефи ка сно
кори шће ње згра да, побољ ша ва ње енер гет ских карак те ри сти -
ка згра да и сма њи ва ње ути ца ја на живот ну сре ди ну, пре ма
пра ви ли ма и роко ви ма утвр ђе ним овим зако ном и про пи си -
ма о енер гет ској ефи ка сно сти и зашти ти живот не сре ди не у
Репу бли ци Срп ској (у даљем тек сту: Репу бли ка).

Члан 6.
На поступ ке регу ли са не одред ба ма овог зако на при мје -

њу ју се одред бе зако на којим се уре ђу је општи управ ни
посту пак, уко ли ко није дру га чи је про пи са но одред ба ма
овог зако на.

Члан 7.
Еви ден ци је о изда тим гра ђе вин ским и упо треб ним

дозво ла ма воде се у поступ ку њихо вог изда ва ња, а објек ти
изгра ђе ни на осно ву ових дозво ла упи су ју се у јав не еви ден -
ци је у скла ду са одред ба ма овог зако на и дру гих про пи са.

Члан 8.
(1) Изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња, изра ду,

реви зи ју и ностри фи ка ци ју тех нич ке доку мен та ци је, гра -
ђе ње и над зор над гра ђе њем обје ка та и врше ње енер гет -
ског пре гле да згра да могу, под усло ви ма про пи са ним овим
зако ном, оба вља ти физич ка и прав на лица само ако за то
има ју одго ва ра ју ћу лицен цу.

(2) Лицен цу из ста ва 1. овог чла на физич ком лицу изда -
је мини стар на при је длог коми си је након под не се ног
захтје ва, ако физич ко лице:

а) има одго ва ра ју ћу струч ну спре му,
б) има струч ни испит поло жен пре ма одред ба ма овог

зако на,
в) има потреб но рад но иску ство и рефе рен це у тој

струч ној спре ми и за врсту посло ва за које се лицен ца
изда је,

г) има доказ о упла ће ној накна ди про пи са ној за тро -
шко ве изда ва ња лицен це и

д) испу ња ва и дру ге посеб не усло ве про пи са не одред -
ба ма овог зако на и про пи са доне се них на осно ву њега.

(3) Ако за сва ку лицен цу поје ди нач но испу ња ва усло ве
про пи са не ста вом 2. овог чла на, физич ко лице може доби -
ти лицен це за:

а) изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња,
б) изра ду дије ла тех нич ке доку мен та ци је и над зор,
в) реви зи ју дије ла тех нич ке доку мен та ци је и над зор,
г) гра ђе ње и над зор над гра ђе њем обје ка та и
д) врше ње енер гет ског пре гле да обје ка та.
(4) Лицен цу из ста ва 1. овог чла на прав ном лицу изда -

је мини стар на при је длог коми си је након под не се ног
захтје ва, ако је прав но лице упи са но у суд ски реги стар за
ту врсту радо ва, и има:

а) одго ва ра ју ће струч не резул та те у обла сти за коју тра -
жи лицен цу,

б) одго ва ра ју ћу тех нич ко-тех но ло шку опре мље ност,
в) про пи са ни број струч них физич ких лица са одго ва -

ра ју ћим лицен ца ма, запо сле них код њега са пуним рад ним
вре ме ном,

г) про пи са ни број ква ли фи ко ва них рад ни ка у стал ном
рад ном одно су, код изда ва ња лицен це за гра ђе ње,

д) доказ о упла ти про пи са не накна де за тро шко ве изда -
ва ња лицен це и

ђ) доказ о испу ње но сти дру гих посеб них усло ва про -
пи са них одред ба ма овог зако на и про пи са доне се них на
осно ву њега.

(5) Физич ко лице које је носи лац лицен це за посло ве
гра ђе ња у прав ном лицу не може бити носи лац лицен це за
посло ве из ста ва 3. т. а), б) и в) овог чла на, нити физич ка
лица са лицен цом за посло ве из наве де них тача ка ста ва 3.
могу бити носи о ци лицен це за посло ве гра ђе ња, али могу

бити анга жо ва на у том прав ном лицу за све посло ве за које
има ју лицен це.

(6) Лицен ци ра но физич ко лице сво је уче шће у изра ди
доку ме на та про сто р ног уре ђе ња, изра ди, реви зи ји и
ностри фи ка ци ји тех нич ке доку мен та ци је, гра ђе њу и над -
зо ру над гра ђе њем обје ка та или врше њу енер гет ског пре -
гле да згра де потвр ђу је пот пи сом и лич ним печа том на
начин и под усло ви ма про пи са ним овим зако ном и про пи -
си ма доне се ним на осно ву овог зако на.

(7) Лицен це из ста ва 1. овог чла на мини стар изда је на
при је длог коми си је, која утвр ђу је испу ње ност усло ва за
изда ва ње одго ва ра ју ће лицен це про пи са них одред ба ма
овог зако на и про пи са доне се них на осно ву њега.

(8) Про пи сом Вла де Репу бли ке Срп ске (у даљем тек -
сту: Вла да) одре ђу ју се виси не накна да за тро шко ве изда -
ва ња лицен ци физич ким и прав ним лици ма.

Члан 9.
(1) Струч ним испи том, који се пола же пре ма одред ба -

ма овог зако на, про вје ра ва се позна ва ње важе ћих про пи са
Репу бли ке из под руч ја које уре ђу је овај закон, као и дру гих
про пи са зна чај них за при мје ну овог зако на (у даљем тек -
сту: струч ни испит).

(2) Струч ни испит пола же се пред коми си јом коју име -
ну је мини стар.

(3) Струч ни испит може пола га ти лице које:
а) има одго ва ра ју ћу струч ну спре му,
б) је поло жи ло при прав нич ки испит и има нај ма ње

годи ну дана рад ног ста жа у стру ци, у одго ва ра ју ћем сте пе -
ну обра зо ва ња и

в) које је упла ти ло накна ду про пи са ну за тро шко ве
испи та.

(4) Пра вил ник о усло ви ма и начи ну пола га ња струч ног
испи та доно си мини стар.

(5) Пра вил ни ком из ста ва 4. овог чла на про пи су ју се:
а) обла сти за које се испит пола же,
б) усло ви за пола га ње и начин пола га ња струч ног

испи та,
в) про грам струч ног испи та,
г) састав и начин рада коми си је,
д) садр жај и фор му рје ше ња о поло же ном струч ном

испи ту и
ђ) вође ње реги стра лица која су поло жи ла струч не

испи те и обја вљи ва ње реги стра на интер нет стра ни ци
Мини стар ства.

(6) Про пи сом Вла де утвр ђу је се виси на накна де за тро -
шко ве пола га ња струч ног испи та и виси на накна да чла но -
ви ма коми си ја.

II - ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ
1. Систем про стор ног пла ни ра ња

Члан 10.
Про сто р но пла ни ра ње је састав ни дио једин стве ног

систе ма пла ни ра ња и про гра ми ра ња раз во ја и пред ста вља
оба ве зну и кон ти ну и ра ну дје лат ност Репу бли ке и свих
једи ни ца локал не само у пра ве, а обу хва та ста лан и мул ти -
ди сци пли на ран про цес који се врши на осно ву изу ча ва ња
при род них усло ва, а посеб но сеи змич ких, демо граф ских,
еко ном ских, соци јал них, тех нич ких и дру гих усло ва који -
ма се обез бје ђу је функ ци о нал на и раци о нал на орга ни за ци -
ја и кори шће ње рас по ло жи вог про сто ра, доба ра у општој
упо тре би, при род них ресур са, мате ри јал них, кул тур них и
еко ло шких ври јед но сти, раци о нал но кори шће ње енер ги је,
зашти та и уна пре ђи ва ње живот не сре ди не, те уса гла ша ва -
ње инте ре са свих кори сни ка про сто ра.

1.1. Прин ци пи про стор ног пла ни ра ња, про стор но и
план ско уре ђе ње

Члан 11.
Про сто р но пла ни ра ње засни ва се на прин ци пи ма:
а) зашти те про сто ра у скла ду са прин ци пи ма одр жи вог

раз во ја,
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б) инте грал ног пла ни ра ња, које обје ди њу је све зна чај -
не фак то ре раз во ја уз сагле да ва ње дина ми ке потре ба и
про мје на у про сто ру и уз рје ша ва ње суко ба инте ре са у
про сто ру уса гла ша ва њем функ ци о нал них, естет ских,
енер гет ских, еко ном ских и дру гих кри те ри ју ма у пла ни ра -
њу, про јек то ва њу и гра ђе њу обје ка та,

в) уса гла ша ва ња при род них ври јед но сти са људ ским дје -
ло ва њем (упо тре бом обно вљи вих изво ра енер ги је, гра ђе њем
енер гет ски ефи ка сних обје ка та, пра вил ним избо ром лока ци -
је и укљу чи ва њем био кли мат ских фак то ра, ува жа ва њем кли -
мат ских про мје на, зашти том од земљо тре са и дру гих при -
род них ката стро фа и тех нич ких хава ри ја и дру го),

г) зашти те живот не сре ди не,
д) зашти те кул тур ног и при род ног насље ђа,
ђ) уса гла ша ва ња зако ни то сти про ис те клих из прет ход -

них фаза раз во ја ана ли зом ста ња изгра ђе них про сто ра,
е) ува жа ва ња потре ба дје це и лица са ума ње ним тје ле -

сним спо соб но сти ма,
ж) уса гла ша ва ња инте ре са кори сни ка про сто ра и при о -

ри те та дје ло ва ња од инте ре са за Репу бли ку и једи ни це
локал не само у пра ве,

з) уса гла ша ва ња при ват ног и јав ног инте ре са,
и) рав но мје р ног при вред ног, дру штве ног и кул тур ног

раз во ја Репу бли ке уз пошто ва ње и раз ви ја ње про стор них
спе ци фич но сти под руч ја и једи ни ца локал не само у пра ве,

ј) уса гла ша ва ња доку ме на та про стор ног уре ђе ња Репу -
бли ке и Феде ра ци је БиХ,

к) уса гла ша ва ња про стор ног уре ђе ња Репу бли ке са
про стор ним уре ђе њем сусјед них држа ва,

л) јав но сти и сло бод ног при сту па пода ци ма и доку мен -
ти ма важним за про стор но уре ђе ње и

љ) успо ста вља ња једин стве ног инфор ма ци о ног систе -
ма о про сто ру Репу бли ке у свр ху пла ни ра ња, кори шће ња
земљи шта и зашти те про сто ра Репу бли ке.

Члан 12.
Про стор но уре ђе ње обу хва та:
а) истра жи ва ње, про вје ру и оцје ну могућ но сти одр жи -

вог раз во ја на про сто ру Репу бли ке,
б) заштит не мје ре и начин упра вља ња про сто ром,
в) изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња и
г) спро во ђе ње и кон тро лу спро во ђе ња доку ме на та про -

стор ног уре ђе ња.
Члан 13.

План ско уре ђе ње про сто ра обу хва та:
а) гра ђе ње и уре ђе ње насе ља и окол ног про сто ра,
б) упо тре бу и зашти ту при род них и изгра ђе них ресур -

са и
в) гра ђе ње дру гих обје ка та у скла ду са доку мен ти ма

про стор ног уре ђе ња и дру гим про пи са ним усло ви ма из
овог зако на.

Члан 14.
(1) План ском изград њом ства ра ју се повољ ни усло ви за

живот, рад и здра вље човје ка, дуго роч но упра вља ње при -
род ним добри ма, због чега се у про сто ру утвр ђу је:

а) гра ђе вин ско земљи ште,
б) пољо при вред но земљи ште (као ресурс) и пољо при -

вред на под руч ја (про стор не цје ли не пољо при вред них и
водо при вред них капа ци те та),

в) шум ско земљи ште и шум ска под руч ја,
г) воде (повр шин ске воде, под зем не воде и вод на

земљи шта),
д) лов на и рибо лов на под руч ја,
ђ) екс пло а та ци о на поља мине рал них сиро ви на,
е) зоне инду стриј ске про из вод ње (про стор не цје ли не

про из вод них и инду стриј ских капа ци те та које осим про из -

вод них и инду стриј ских обје ка та обу хва та ју и инста ла ци је
за инте гри са ну пре вен ци ју и кон тро лу зага ђи ва ња и
постро је ња за пре чи шћа ва ње воде, рудар ство и скла ди ште -
ње),

ж) тури стич ка, бањ ска, кли мат ска, спорт ско-рекре а ци -
о на и дру га слич на под руч ја,

з) под руч ја карак те ри стич не фло ре и фау не,
и) зашти ће на под руч ја,
ј) инфра струк тур ни кори до ри, мре же кори до ра и

инфра струк тур на чво ри шта,
к) важне зоне и лока ци је,
л) неплод но земљи ште и оста ла земљи шта која ће бити

изгра ђе на само у посеб ним окол но сти ма,
љ) зоне при род ног ризи ка (сеи змич на ризич на под руч -

ја, кли зи шта, плав на под руч ја и др.),
м) лока ци је за пра ће ње ста ња живот не сре ди не и
н) угро же не зоне.
(2) Повр ши не земљи шта из ста ва 1. овог чла на утвр ђу -

ју се на осно ву овог зако на, посеб них зако на и доку ме на та
про стор ног уре ђе ња.

1.2. Урба но под руч је, уже урба но под руч је, под руч је
посеб не намје не и насе ља при вре ме ног карак те ра

Члан 15.
Ради усмје ра ва ња гра ђе ња про стор ним или урба ни -

стич ким пла ном утвр ђу је се урба но под руч је, уже урба но
под руч је и под руч је посеб не намје не.

Члан 16.
(1) Урба но под руч је утвр ђу је се за јед но или више

насе ља која пред ста вља ју про стор но функ ци о нал ну урба -
ну цје ли ну или про стор но и функ ци о нал но међу соб но
пове за ну цје ли ну, а која на осно ву план ских прет по став ки
има ју усло ве за даљи раз вој.

(2) Урба но под руч је обу хва та изгра ђе не и неиз гра ђе не
повр ши не нами је ње не за ста но ва ње, рад и одмор, урба ну
опре му и инфра струк ту ру, те повр ши не за посеб ну намје -
ну и зеле не повр ши не, као и повр ши не резер ви са не за
буду ћи раз вој.

(3) Осим гра ђе вин ског земљи шта, урба но под руч је
обу хва та и дру га земљи шта.

Члан 17.
(1) Уже урба но под руч је утвр ђу је се када посто ји

потре ба утвр ђи ва ња посеб них усло ва изград ње у цен три ма
или интен зив но изгра ђе ним дије ло ви ма урба них под руч ја.

(2) Уже урба но под руч је обу хва та дио насе ља који је
интен зив но изгра ђен или је пла ном пред ви ђе но да тако
буде изгра ђен и фор ми ра се у свр ху утвр ђи ва ња посеб них
усло ва при изда ва њу гра ђе вин ске дозво ле.

Члан 18.
Под руч је посеб не намје не утвр ђу је се за:
а) непо крет на кул тур но-исто риј ска добра од вели ког и

изу зет ног зна ча ја, као и њихо ве кон цен тра ци је,
б) наци о нал не пар ко ве и дру га при род на добра од

репу блич ког зна ча ја,
в) изво ре и резер во а ре под зем них вода, сли во ве водо то ка

и аку му ла ци ја, водо при вред не и енер гет ске систе ме, под -
ручја изво ри шта вода и аку му ла ци је за водо снаб ди је ва ње и
уређајe за пре ра ду воде, са ширим зона ма зашти те и дру го,

г) тури стич ка, бањ ска, кли мат ска, спорт ско-рекре а ци о -
на и дру га слич на под руч ја,

д) под руч ја обим не повр шин ске екс пло а та ци је мине -
рал них сиро ви на,

ђ) инфра струк тур не кори до ре, мре же кори до ра, инфра -
струк тур на чво ри шта са пра те ћим ком пле мен тар ним повр -
ши на ма и објек ти ма, зона ма и дру гим функ ци о нал ним
једи ни ца ма,
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е) сло же не објек те из чла на 2. став 2. тач ка у) овог зако на,
ж) угро же на под руч ја,
з) под руч ја и објек те од зна ча ја за одбра ну и
и) дру га под руч ја утвр ђе на доку мен ти ма про стор ног

уре ђе ња вишег реда.
Члан 19.

(1) При ли ком изград ње ком плек сних инфра струк тур -
них, инду стриј ских и слич них обје ка та, као и у свр ху
откла ња ња посље ди ца еле мен тар них непо го да, рат них
раза ра ња и слич но, могу се гра ди ти насе ља при вре ме ног
карак те ра која чине објек ти мон та жно-демон та жног типа.

(2) При вре ме но насе ље у сми слу ста ва 1. овог чла на
пла ни ра се и гра ди тако да по пре стан ку окол но сти које су
зах ти је ва ле њего ву изград њу буде укло ње но, а про стор
дове ден у прво бит но ста ње.

1.3. Повр ши не и кори до ри резер ви са ни за буду ћи
раз вој, заштит ни инфра струк тур ни поја се ви и заштит -
не зоне

Члан 20.
(1) Доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња утвр ђу ју се

важне зоне и лока ци је на који ма није дозво ље но гра ђе ње,
док се не стек ну усло ви за кори шће ње у неком буду ћем
план ском пери о ду.

(2) Доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња утвр ђу ју се
важне зоне и лока ци је за које се пла ном про пи су је трај на
зашти та без могућ но сти гра ђе ња (посеб но ври јед ни пеј за -
жи, оба ле и дру га карак те ри стич на и ври јед на под руч ја).

(3) Стра те шким доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња
утвр ђу ју се повр ши не и кори до ри резер ви са ни за буду ћи
раз вој, на који ма није дозво ље но гра ђе ње до изра де одго -
ва ра ју ћег спро вед бе ног доку мен та про стор ног уре ђе ња.

(4) На утвр ђе ним повр ши на ма из ст. 2. и 3. овог чла на
може се одо бри ти само гра ђе ње у свр ху одр жа ва ња и обез бје -
ђе ња основ них хиги јен ских усло ва већ посто је ћих обје ка та.

(5) Намје на утвр ђе них повр ши на из ст. 2. и 3. овог чла -
на не мора бити бли же одре ђе на, а могу се одо бри ти сље -
де ће при вре ме не намје не: зеле не и рекре а ци о не повр ши не,
игра ли шта, пар ки ра ње вози ла, отво ре не пија це, оба вља ње
пољо при вред не дје лат но сти и дру ге слич не намје не.

(6) За путе ве и дру ге објек те линиј ске инфра струк ту ре,
који у ври је ме изра де пла на нису изгра ђе ни, као и за посто -
је ће такве објек те за које се пла ном одре ђу је да буду рекон -
стру и са ни, пла ном се одре ђу је дово љан про стор (кори дор)
за њихо ву изград њу, одно сно рекон струк ци ју.

(7) Шири на кори до ра из ста ва 6. овог чла на пла ни ра се
тако да се у њему, с обзи ром на при род на и дру га огра ни -
че ња на тере ну и на зах ти је ва не тех нич ке карак те ри сти ке
пла ни ра ног инфра струк тур ног објек та, тај обје кат може
про јек то ва ти и изгра ди ти, одно сно рекон стру и са ти, са
свим дије ло ви ма и еле мен ти ма.

Члан 21.
(1) Ради обез бје ђе ња несме та ног функ ци о ни са ња инфра -

струк тур них систе ма и обје ка та за функ ци ју којој су нами је -
ње ни, фор ми ра ју се и уре ђу ју заштит ни инфра струк тур ни
поја се ви дуж инфра струк тур них тра са и обје ка та.

(2) Заштит ни инфра струк тур ни поја се ви су:
а) заштит ни пут ни појас,
б) заштит ни пру жни појас,
в) заштит ни аеро дром ски појас,
г) заштит ни дале ко вод ни, одно сно цје во вод ни појас,
д) заштит на зона или појас за радио-постро је ња или

везе,
ђ) заштит на зона изво ри шта воде, водо то ка и водо при -

вред них обје ка та,
е) заштит ни појас за бол нич ке и обра зов не ком плек се,
ж) заштит ни појас за угро же не про сто ре (екс пло зив не

и лако запа љи ве мате ри је и теч но сти),

з) заштит не зоне за сло же не објек те из чла на 2. став 2.
тач ка у) овог зако на и

и) заштит не зоне за под руч ја посеб не намје не из чла на
18. овог зако на.

(3) У слу ча ју из чла на 20. став 6. овог зако на про пи са -
ни заштит ни инфра струк тур ни поја се ви и зоне не ула зе у
про стор кори до ра, него се поста вља ју изван кори до ра, обо -
стра но уз обје њего ве гра ни це и озна ча ва ју се у доку мен -
ти ма про стор ног уре ђе ња.

(4) Шири на заштит ног поја са бли же се одре ђу је посеб -
ним зако ном.

(5) На про сто ру обу хва ће ном заштит ним инфра струк -
тур ним поја сем не могу се гра ди ти нови објек ти или врши -
ти гра ђе вин ски и дру ги радо ви супрот но намје ни због које
је успо ста вљен заштит ни појас.

2. Орга ни за ци ја систе ма про стор ног пла ни ра ња 
и над ле жност

Члан 22.
(1) За про стор но пла ни ра ње у Репу бли ци над ле жни су

Вла да и Народ на скуп шти на Репу бли ке Срп ске, као и скуп -
шти не једи ни ца локал не само у пра ве, а пла ни ра ње се врши
доно ше њем доку ме на та про стор ног уре ђе ња и дру гих
доку ме на та и про пи са одре ђе них овим зако ном.

(2) Мини стар ство и орга ни једи ни ца локал не само -
упра ве над ле жни за оба вља ње посло ва про стор ног уре ђе -
ња, као носи о ци при пре ме доку ме на та про стор ног уре ђе -
ња, те прав на и физич ка лица која посје ду ју одго во ра ју ћу
лицен цу за изра ду тих доку ме на та, заду же ни су за струч ну
осно ва ност доку ме на та из ста ва 1. овог чла на.

Члан 23.
Мини стар ство је над ле жно за при пре му доку ме на та

про стор ног уре ђе ња од зна ча ја за Репу бли ку, као и за
њихо во спро во ђе ње, док су орга ни једи ни ца локал не само -
у пра ве који оба вља ју посло ве про стор ног уре ђе ња над ле -
жни за при пре му и спро во ђе ње доку ме на та про стор ног
уре ђе ња од зна ча ја за једи ни цу локал не само у пра ве.

Члан 24.
(1) За потре бе изра де доку ме на та про стор ног уре ђе ња,

на захтјев Мини стар ства или једи ни це локал не само у пра -
ве, орган репу блич ке упра ве над ле жан за посло ве пре мје ра
и ката стра земљи шта дужан је да у року од 30 дана од дана
под не се ног захтје ва доста ви ажу р не и овје ре не копи је
топо граф ског и ката стар ског пла на са пода ци ма о посје ду
и вла сни штву, диги тал не запи се, ката стар под зем них
инста ла ци ја, гео дет ске под ло ге и орто фо то сним ке.

(2) За потре бе изра де доку мен та про стор ног уре ђе ња,
на захтјев Мини стар ства или једи ни це локал не само у пра -
ве, прав на лица која посје ду ју подат ке чија доста ва је неоп -
ход на за изра ду доку мен та про стор ног уре ђе ња дужна су
да у року од 30 дана од под не се ног захтје ва доста ве све
тра же не подат ке.

(3) Субјек ти из ст. 1. и 2. овог чла на дужни су да доста -
ве тра же не подат ке без накна де тро шко ва.

3. Доку мен ти про стор ног уре ђе ња
3.1. Врсте доку ме на та про стор ног уре ђе ња и доку -

мен ти про стор ног уре ђе ња чије доно ше ње је оба ве зно
Члан 25.

(1) Доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња одре ђу је се орга -
ни за ци ја, намје на и начин кори шће ња и упра вља ња про -
сто ром, те кри те ри ју ми и смјер ни це за уре ђе ње и зашти ту
про сто ра Репу бли ке.

(2) Доку мен ти про стор ног уре ђе ња могу бити стра те -
шки и спро вед бе ни.

(3) Стра те шки доку мен ти про стор ног уре ђе ња су:
а) Про стор ни план Репу бли ке Срп ске,
б) Про стор ни план под руч ја посеб не намје не Репу бли -

ке Срп ске,
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в) зајед нич ки про стор ни план за тери то ри је дви ју или
више једи ни ца локал не само у пра ве,

г) про стор ни план једи ни це локал не само у пра ве и
д) урба ни стич ки план.
(4) Спро вед бе ни доку мен ти про стор ног уре ђе ња су:
а) зонинг план,
б) зонинг план под руч ја посеб не намје не,
в) регу ла ци о ни план,
г) урба ни стич ки про је кат и
д) план пар це ла ци је.
(5) Про стор ни и урба ни стич ки пла но ви су раз вој ни,

стра те шки, дуго роч ни доку мен ти про стор ног уре ђе ња
који ма се дефи ни шу основ ни циље ви и прин ци пи раз во ја
у про сто ру.

(6) Стра те шки доку мен ти про стор ног уре ђе ња доно се
се на план ски пери од до 20 годи на.

(7) Стра те шки доку мент про стор ног уре ђе ња важи до
исте ка план ског пери о да за који је доне сен, а након извр ше -
не ана ли зе у окви ру план ског рока из ста ва 6. овог чла на од
носи о ца при пре ме може се про ду жи ти одлу ком орга на над -
ле жног за њего во доно ше ње нај ви ше за десет годи на.

(8) Спро вед бе ни доку мен ти про стор ног уре ђе ња су
тех нич ко-регу ла тив ни доку мен ти про стор ног уре ђе ња на
осно ву којих се дефи ни шу усло ви за про јек то ва ње и изво -
ђе ње обје ка та.

(9) Спро вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња доно си
се на план ски пери од до десет годи на, а важи до њего ве
измје не или доно ше ња новог, уко ли ко није у супрот но сти
са доку мен том про стор ног уре ђе ња вишег реда.

(10) План ски пери од за који се доно си доку мент про -
стор ног уре ђе ња дефи ни ше се одлу ком о при сту па њу изра -
ди, одно сно измје ни или допу ни доку мен та про стор ног
уре ђе ња.

Члан 26.
Доку мен ти про стор ног уре ђе ња чије доно ше ње је оба -

ве зно за одре ђе на под руч ја под усло ви ма про пи са ним
овим зако ном су:

а) за под руч је Репу бли ке:
1) Про стор ни план Репу бли ке Срп ске,
2) Про стор ни план под руч ја посеб не намје не Репу бли -

ке Срп ске,
3) зонинг план под руч ја посеб не намје не Репу бли ке

Срп ске - под руч ја посеб не намје не од репу блич ког зна ча ја,
пре ма посеб ним одлу ка ма Вла де,

4) план пар це ла ци је - за про сто ре дуж ауто-путе ва,
маги страл них и реги о нал них путе ва или дру ге објек те
линиј ске јав не инфра струк ту ре;

б) за под руч је једи ни це локал не само у пра ве:
1) про стор ни план једи ни це локал не само у пра ве,
2) зонинг план под руч ја посеб не намје не једи ни це

локал не само у пра ве,
3) урба ни стич ки план - за гра до ве и насе ља град ског

карак те ра,
4) зонинг план - за про стор не цје ли не, пот цје ли не,

одно сно поје ди нач не зоне уну тар урба ног под руч ја једи ни -
це локал не само у пра ве,

5) регу ла ци о ни план - за пре те жно изгра ђе на урба на
под руч ја и за под руч ја од општег инте ре са једи ни це локал -
не само у пра ве, ако је то одре ђе но урба ни стич ким пла ном,

6) урба ни стич ки про је кат - за под руч ја која се гра де као
цје ли на или су већ у зна чај ној мје ри изгра ђе на, за под руч -
ја гдје се поја ви ла потре ба за фор ми ра њем гру пе обје ка та,
одно сно архи тек тон ско-урба ни стич ког ком плек са, за под -
руч ја која има ју посе бан кул тур но-исто риј ски зна чај, за
под руч ја која има ју посе бан при род ни зна чај, као и за дру -
га под руч ја, ако је то одре ђе но доку мен том вишег реда или
ширег под руч ја и

7) план пар це ла ци је - за кон такт не зоне гра до ва и цен -
та ра једи ни ца локал не само у пра ве који се нала зе у вели кој
тери то ри јал ној екс пан зи ји и при град ска села у тран сфор -
ма ци ји и објек те линиј ске кому нал не инфра струк ту ре.

3.2. Оба ве зе уче сни ка при ли ком изра де доку ме на та
про стор ног уре ђе ња и међу соб на уса гла ше ност доку ме -
на та про стор ног уре ђе ња

Члан 27.
(1) Оба ве за свих субје ка та који уче ству ју у изра ди доку -

ме на та про стор ног уре ђе ња из чла на 25. овог зако на је да:
а) воде рачу на о јав ном инте ре су,
б) воде рачу на о општим и посеб ним циље ви ма про -

стор ног раз во ја,
в) воде рачу на о вла снич ком ста ту су земљи шта и инте -

ре си ма вла сни ка земљи шта,
г) обез бје ђу ју коор ди на ци ју сек тор ских поли ти ка,
д) уса гла ша ва ју поје ди нач не инте ре се са јав ним инте -

ре сом,
ђ) укљу чу ју нео п ход не мје ре зашти те ста нов ни ка и

мате ри јал них доба ра од при род них и дру гих непо го да,
посеб но воде ћи рачу на о кори шће њу детаљ них сеи змич -
ких пара ме та ра и кара та,

е) укљу чу ју нео п ход не мје ре зашти те дје це и лица са
ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма,

ж) раз ма тра ју про цје ну ути ца ја на живот ну сре ди ну и
з) омо гу ћа ва ју про вје ру оправ да но сти, уса гла ше но сти

и спро во дљи во сти пла ни ра них про стор них рје ше ња.
(2) Доку мен ти про стор ног уре ђе ња изра ђу ју се на

осно ву овог зако на и дру гих зако на.
(3) Носи о ци изра де доку ме на та про стор ног уре ђе ња

дужни су да у поступ ку њихо ве изра де при мје њу ју општа
пра ви ла урба ни стич ке регу ла ци је и пар це ла ци је.

(4) При је при сту па ња изра ди при је дло га доку мен та
про стор ног уре ђе ња носи лац изра де доста вља нацрт доку -
мен та носи о цу при пре ме, који доно си одлу ку о потре би
изра де стра те шке про цје не ути ца ја на живот ну сре ди ну
уко ли ко, пре ма кри те ри ју ми ма про пи са ним посеб ним про -
пи сом о зашти ти живот не сре ди не, уз прет ход но при ба -
вље но мишље ње орга на над ле жног за зашти ту живот не
сре ди не, утвр ди да посто ји могућ ност зна чај них ути ца ја на
живот ну сре ди ну.

(5) Мини стар доно си под за кон ске акте који ма ће се
детаљ ни је уре ди ти садр жај доку мен та про стор ног уре ђе ња
и општа пра ви ла урба ни стич ке регу ла ци је из ста ва 3. овог
чла на, а то су:

а) пра вил ник о садр жа ју, начи ну изра де и доно ше њу
доку мен та про стор ног уре ђе ња и

б) пра вил ник о општим пра ви ли ма урба ни стич ке регу -
ла ци је и пар це ла ци је.

Члан 28.
(1) Доку мент про стор ног уре ђе ња нижег реда, одно сно

ужег под руч ја мора бити уса гла шен са доку мен том про -
стор ног уре ђе ња вишег реда, одно сно ширег под руч ја, а
доку мен ти сусјед них под руч ја мора ју да се међу соб но уса -
гла ша ва ју.

(2) Ако доку мент нижег реда, одно сно ужег под руч ја
није уса гла шен са доку мен том ширег под руч ја, при мје њу -
је се доку мент про стор ног уре ђе ња вишег реда, одно сно
ширег под руч ја.

(3) Носи лац при пре ме и носи лац изра де доку мен та
про стор ног уре ђе ња обез бје ђу ју уса гла ше ност доку мен та
у поступ ку њего ве изра де.

3.3. Про стор ни план Репу бли ке Срп ске и Про стор ни
план под руч ја посеб не намје не Репу бли ке Срп ске

Члан 29.
(1) Про стор ни план Репу бли ке Срп ске одре ђу је дуго роч -

не циље ве и мје ре про сто р ног раз во ја Репу бли ке у скла ду са
пла ни ра ним укуп ним еко ном ским, соци јал ним и кул тур но-
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исто риј ским раз во јем, сек тор ским стра те ги ја ма и дру гим
раз вој ним доку мен ти ма, а на осно ву раз вој ног зна ча ја и при -
о ри те та одре ђе ног у поступ ку уса гла ша ва ња циље ва и рела -
ти ви за ци је суко ба инте ре са у раз во ју про сто ра.

(2) Про стор ни план Репу бли ке Срп ске утвр ђу је:
а) основ не прин ци пе план ског уре ђе ња про сто ра,
б) општу кон цеп ци ју раз во ја и при о ри те те раз во ја у

кате го ри ја ма про сто ра и вре ме на,
в) циље ве про стор ног раз во ја по сек то ри ма, гру па ма

сек то ра и при о ри те ти ма,
г) орга ни за ци ју про сто ра: реги о нал не цје ли не, про -

стор не цје ли не, зашти ту, кори шће ње, упра вља ње и намје -
ну земљи шта, а посеб но основ ну намје ну земљи шта поје -
ди них под руч ја Репу бли ке,

д) под руч ја кон цен тра ци је при вред них дје лат но сти,
ђ) пове зи ва ње урба них и рурал них под руч ја,
е) систем насе ља и цен та ра,
ж) јача ње функ ци је насе ља у нераз ви је ним под руч ји ма,
з) објек те и кори до ре маги страл не и дру ге инфра струк -

ту ре, а који су од репу блич ког зна ча ја (водо при вре ду, сао -
бра ћај не везе уну тар БиХ и са дру гим земља ма, енер ги ју,
теле ко му ни ка ци је),

и) објек те дру штве не инфра струк ту ре од репу блич ког
зна ча ја (здрав ство, обра зо ва ње, кул ту ра, спо рт и дру го),

ј) ста нов ни штво,
к) при род не фак то ре раз во ја (упра вља ње, кори шће ње,

зашти ту ресур са),
л) изгра ђе ност про сто ра и посеб на под руч ја и објек те,
љ) ста но ва ње, при вре ду, непри вре ду,
м) зашти ће не про сто ре и мје ре зашти те живот не сре ди -

не,
н) мје ре за обно ву и сана ци ју дева сти ра ног про сто ра

који обу хва та тери то ри ју дви ју или више једи ни ца локал не
само у пра ве,

њ) мје ре зашти те гра ди тељ ског и при род ног насље ђа,
о) мје ре зашти те ста нов ни ка и мате ри јал них доба ра од

еле мен тар них и дру гих непо го да и
п) оба ве зе при ли ком изра де доку ме на та про стор ног

уре ђе ња нижег реда и ужих под руч ја и дру го.
(3) Смјер ни ца ма за спро во ђе ње пла на одре ђу је се

инсти ту ци о нал ни и кадров ски оквир за пра ће ње спро во ђе -
ња пла на, даље пла ни ра ње про сто ра и насе ља, оба ве зе
једи ни ца локал не само у пра ве, упра вља ње про це сом урба -
ни за ци је, упра вља ње земљи шти ма, дру гим ресур си ма,
фор ми ра ње инфор ма ци о ног систе ма за потре бе пла ни ра ња
про сто ра, син хро ни за ци ју раз во ја и изград ње про сто ра са
теку ћим крат ко роч ним и сред њо роч ним инве сти ци о ним
поли ти ка ма, дома ћим и ино стра ним, зако но дав не ини ци ја -
ти ве и дру го.

(4) Гра фич ки дио пла на чине све кар те пла ни ра ног рје -
ше ња про пи са не пра вил ни ком из чла на 27. став 5. тач ка а)
овог зако на.

(5) Кар те ста ња чине састав ни дио доку мен та ци о ног
осно ва пла на.

Члан 30.
(1) Про стор ни план под руч ја посеб не намје не Репу бли -

ке Срп ске доно си се оба ве зно за наци о нал не пар ко ве и
дру га под руч ја ако је то одре ђе но доку мен том вишег реда
или ширег под руч ја.

(2) Про стор ним пла ном под руч ја посеб не намје не
Репу бли ке Срп ске утвр ђу ју се при о ри тет ни циље ви у кате -
го ри ја ма про сто ра и вре ме на, а на осно ву извр ше ног уса -
гла ша ва ња пре ци зно иден ти фи ко ва них суко бље них и
потен ци јал но суко бље них циље ва.

(3) Про стор ним пла ном под руч ја посеб не намје не
Репу бли ке Срп ске утвр ђу ју се:

а) заштит ни поја се ви и зоне, као и зоне ути ца ја под руч ја,

б) посеб на под руч ја и објек ти, важне зоне и лока ци је,
зоне при род ног ризи ка, лока ци је за пра ће ње ста ња живот -
не сре ди не, зашти ће ни објек ти,

в) општа кон цеп ци ја раз во ја про сто ра, орга ни за ци ја
про сто ра (систем насе ља и цен та ра, зоне, систем нео п ход -
них инфра струк ту ра, при род не усло ве са мје ра ма за
зашти ту, очу ва ње и акти ви ра ње при род них ресур са),

г) мје ре за зашти ту при род них и антро по ге но ври јед -
них про сто ра и

д) мје ре за уна пре ђи ва ње и зашти ту живот не сре ди не и
дру го.

(4) Про стор ним пла ном под руч ја посеб не намје не
Репу бли ке Срп ске обез бје ђу је се одр жи ва еко но ми ја аутох -
то ног ста нов ни штва.

(5) У зона ма, одно сно лока ци ја ма на који ма се не оче -
ку је брзи раз вој успо ста вља се режим при вре ме ног кори -
шће ња земљи шта, а што под ра зу ми је ва гра ђе ње обје ка та
при вре ме ног карак те ра (викен ди це, викенд насе ља, трго -
ви не, гости о ни це и дру го), без могућ но сти пар це ла ци је
земљи шта уну тар зоне.

(6) Ако су Про стор ним пла ном под руч ја посеб не
намје не Репу бли ке Срп ске одре ђе не зоне гра ђе ња на који -
ма се пла ни ра брза реа ли за ци ја пла ни ра них рје ше ња, те
зоне се раз ра ђу ју на нивоу спро вед бе ног доку мен та про -
стор ног уре ђе ња са еле мен ти ма нео п ход ним за изда ва ње
лока циј ских усло ва.

(7) Смјер ни ца ма за спро во ђе ње пла на одре ђу је се:
а) инсти ту ци о нал ни и кадров ски оквир за пра ће ње

спро во ђе ња пла на,
б) потре ба за пла но ви ма нижег реда за уре ђе ње насе ља,

зона, лока ци ја и дру го,
в) тери то ри јал ни и функ ци о нал ни при о ри те ти, оба ве зе

лица која упра вља ју наци о нал ним пар ком и оба ве зе једи -
ни ца локал не само у пра ве,

г) упра вља ње земљи шти ма, дру гим ресур си ма и
изград њом и

д) син хро ни за ци ја раз во ја и изград ње (Репу бли ка -
једи ни це локал не само у пра ве - инве сти то ри - дру га лица)
и дру го.

(8) Гра фич ки дио пла на чине све кар те пла ни ра ног рје -
ше ња про пи са не пра вил ни ком из чла на 27. став 5. тач ка а)
овог зако на.

(9) Кар те ста ња чине састав ни дио доку мен та ци о ног
осно ва пла на.

3.4. Про стор ни план једи ни це локал не само у пра ве,
Зајед нич ки про стор ни план за дви је или више једи ни -
ца локал не само у пра ве и Урба ни стич ки план

Члан 31.
(1) Про стор ни план једи ни це локал не само у пра ве пре -

у зи ма и детаљ ни је раз ра ђу је план ска опре дје ље ња из Про -
стор ног пла на Репу бли ке Срп ске уз ува жа ва ње при род них
и кул тур но-исто риј ских ври јед но сти под руч ја једи ни це
локал не само у пра ве.

(2) Про стор ним пла ном из ста ва 1. oвог чла на утвр ђу ју
се:

а) основ на пла ни ра на намје на повр ши на,
б) мре жа насе ља и цен та ра (урба ног и рурал ног карак -

те ра) и њихо во пове зи ва ње,
в) кри те ри ју ми за шире ње урба них дије ло ва,
г) намје не ванур ба них под руч ја,
д) зоне кому нал не инфра струк ту ре са прав ци ма и кори -

до ри ма за држав ну и кому нал ну инфра струк ту ру (раз вој
сао бра ћај ног систе ма једи ни це локал не само у пра ве или
град ског сао бра ћај ног систе ма, водо снаб ди је ва ње, енер ги -
ја, теле ко му ни ка ци је),

ђ) објек ти од зна ча ја за дру штве ну инфра струк ту ру
једи ни це локал не само у пра ве (здрав ство, школ ство, кул ту -
ра, спо рт),
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е) зашти ће ни про сто ри са зона ма зашти те и мје ра ма за
зашти ту (непо крет на кул тур но-исто риј ска добра и при род -
на добра),

ж) мје ре зашти те живот не сре ди не,
з) пре вен тив не мје ре зашти те од земљо тре са и сеи -

змич ка рејо ни за ци ја,
и) мје ре сана ци је угро же них под руч ја (кли зи шта, плав -

на, дева сти ра на, неста бил на и дру га земљи шта), мје ре
зашти те ста нов ни ка и мате ри јал них доба ра од еле мен тар -
них и дру гих непо го да,

ј) усло ви за изград њу у под руч ји ма за која се не доно -
се доку мен ти про стор ног уре ђе ња нижег реда,

к) зоне и насе ља са гра ни ца ма обу хва та за која је оба -
ве зна изра да доку ме на та нижег реда или ужег под руч ја,

л) оба ве зе при ли ком изра де урба ни стич ких пла но ва и
спро вед бе них доку ме на та про стор ног уре ђе ња,

љ) смјер ни це за спро во ђе ње пла на (пла ни ра ње на
нижим ниво и ма, по при о ри те ту и дру го) и

м) дру ги нео п ход ни еле мен ти.
(3) Гра фич ки дио пла на чине све кар те пла ни ра ног рје -

ше ња про пи са не пра вил ни ком из чла на 27. став 5. тач ка а)
овог зако на.

(4) Кар те ста ња чине састав ни дио доку мен та ци о ног
осно ва пла на.

(5) Про стор ни план једи ни це локал не само у пра ве може
садр жа ва ти еле мен те про пи са не за спро вед бе не доку мен те
про стор ног уре ђе ња, а наро чи то за под руч ја на који ма се
пла ни ра брзи раз вој.

Члан 32.
(1) Зајед нич ки про стор ни план за тери то ри је дви ју или

више једи ни ца локал не само у пра ве доно си се за тери то ри -
је тих једи ни ца локал не само у пра ве и дефи ни ше дуго роч -
не циље ве про стор ног пла ни ра ња и раз во ја тих под руч ја, у
скла ду са Про стор ним пла ном Репу бли ке Срп ске.

(2) Посту пак изра де и садр жај зајед нич ког про стор ног
пла на за тери то ри је дви ју или више једи ни ца локал не
само у пра ве je исти као посту пак изра де и садр жај про стор -
ног пла на једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Зајед нич ки про стор ни план који се доно си за једи -
ни це локал не само у пра ве које су по про пи си ма, који ма је
детаљ ни је уре ђе на тери то ри јал на орга ни за ци ја Репу бли ке,
поди је ље не и које су тери то ри јал но и попу ла ци о но са сма -
ње ним зна ча јем и функ ци ја ма, осим садр жа ја про пи са ног
за про стор ни план једи ни це локал не само у пра ве, садр жи и
про је кат функ ци о нал ног при па ја ња дије ло ва тих једи ни ца
локал не само у пра ве једи ни ца ма локал не само у пра ве које
има ју демо граф ски и функ ци о нал ни капа ци тет.

Члан 33.
(1) Урба ни стич ки план доно си се за урба но под руч је

једи ни це локал не само у пра ве на осно ву про стор ног пла на
једи ни це локал не само у пра ве.

(2) Урба ни стич ким пла ном детаљ ни је се раз ра ђу ју
опре дје ље ња из про стор ног пла на једи ни це локал не само -
у пра ве:

а) кон цеп ци ја уре ђе ња про сто ра (фор ми ра ње зона, цје -
ли на и пот цје ли на, одре ђи ва ње намје на и дру го), гра ни це
уже и шире урба не зоне (ако је потреб но),

б) гра ни це оста лих земљи шта у обу хва ту пла на и кон -
такт ним зона ма,

в) кри те ри ју ми за фор ми ра ње зона (цје ли на и пот цје ли -
на),

г) урба ни стич ки и дру ги усло ви за уре ђе ње град ског
гра ђе вин ског земљи шта и дру гих земљи шта по цје ли на ма,

д) при род ни усло ви (мор фо ло шке, хидро ло шке, гео ло -
шке, инже њер ско-гео ло шке, инже ње р ско-сеи змо ло шке,
кли мат ске и дру ге, са мје ра ма за зашти ту, очу ва ње и акти -
ви ра ње при род них ресур са),

ђ) земљи шна поли ти ка,

е) рас по ред и кон цеп ци ја општих цен та ра и рас по ред
јав них функ ци ја, рад них зона и обје ка та непри вре де и цен -
та ра рекре а ци је,

ж) мје ре зашти те кул тур но-исто риј ског насље ђа,
насље ђа при ро де и зашти те живот не сре ди не,

з) систем зеле них про сто ра (ста ње, могућ ност, потре бе
и циље ви раз во ја),

и) мје ре зашти те људи и доба ра за слу чај еле мен тар них
непо го да, рат них ката стро фа и тех но ло шких акци де на та,

ј) рје ше ња сао бра ћај не, вод не, енер гет ске, кому нал не и
дру ге инфра струк ту ре,

к) кри те ри ју ми и пра ви ла за уре ђе ње, кори шће ње и
изград њу свих врста пла ни ра них обје ка та и зона, одно сно
намје на и

л) усло ви за спро во ђе ње пла на доку мен ти ма про стор -
ног уре ђе ња нижег реда по тери то ри ја ма, при о ри те ту и
оста ли усло ви.

(3) Гра фич ки дио урба ни стич ког пла на чине све кар те
ста ња и кар те пла ни ра ног рје ше ња, про пи са не пра вил ни -
ком из чла на 27. став 5. тач ка а) овог зако на.

3.5. Спро вед бе ни доку мен ти про сто р ног уре ђе ња
Члан 34.

(1) Зонинг план је спро вед бе ни доку мент про стор ног
уре ђе ња који се доно си за про стор не цје ли не, пот цје ли не,
одно сно поје ди нач не зоне уну тар урба ног под руч ја једи ни -
це локал не само у пра ве, за које је то пред ви ђе но урба ни -
стич ким или дру гим пла ном вишег реда или ширег
подруч ја и мора бити уса гла шен са тим пла ном.

(2) Зонинг пла ном детаљ ни је се раз ра ђу ју опре дје ље ња
из доку мен та про стор ног уре ђе ња којим је пред ви ђе но
њего во доно ше ње.

(3) Зонинг пла ном дефи ни ше се основ на намје на одре -
ђе ног про сто ра, одно сно зоне и даје попис ком па ти бил них
намје на за ту зону.

(4) Про мје на намје не зоне, одно сно намје не обје ка та у
поступ ку изда ва ња лока циј ских усло ва врши се у скла ду
са утвр ђе ним ком па ти бил ним намје на ма из ста ва 3. овог
чла на.

(5) По зона ма се одре ђу ју урба ни стич ки усло ви (стан -
дар ди) за гра ђе ње и уре ђе ње про сто ра, а то су:

а) дозво ље не намје не и намје не које тре ба да се измје сте,
б) мини мал на и мак си мал на вели чи на пар це ле,
в) могу ће пре пар це ла ци је ради интер по ла ци је нових

обје ка та,
г) усло ви интер по ла ци је нових обје ка та,
д) пара ме три кори шће ња земљи шта (кое фи ци јен ти

изгра ђе но сти, кое фи ци јен ти зау зе то сти),
ђ) усло ви улич не регу ла ци је,
е) усло ви про тив по жар не зашти те,
ж) оба ве зе пошто ва ња био кли мат ских карак те ри сти ка

лока ци је,
з) поло жај објек та на пар це ли са гра ђе вин ским и регу -

ла ци о ним лини ја ма,
и) усло ви уре ђе ња пар це ла,
ј) спрат ност обје ка та одре ђе на висин ским кота ма,
к) могућ ност доград ње и надо град ње обје ка та,
л) типо ви обје ка та,
љ) усло ви за опре ма ње свим врста ма инфра струк ту ре

са усло ви ма при кљу че ња у мје ри довољ ној да буду основ
за изда ва ње лока циј ских усло ва,

м) уре ђе ње јав них повр ши на и земљи шта,
н) усло ви пеј за жног уре ђе ња,
њ) усло ви за очу ва ње, зашти ту и пре зен та ци ју кул тур -

но-исто риј ског насље ђа, насље ђа при ро де и усло ви за гра -
ђе ње у зона ма зашти те,
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о) усло ви за зашти ту, очу ва ње, уре ђе ње и акти ви ра ње
при род них ресур са,

п) при род ни усло ви за гра ђе ње (рељеф, хидро гра фи ја,
гео ло ги ја, хидро ге о ло ги ја, инже ње р ска гео ло ги ја,
сеизмич ко микро зони ра ње, кли ма и дру го),

р) усло ви за зашти ту људи и доба ра у слу ча ју еле мен -
тар них непо го да, рат них ката стр о фа и тех но ло шких акци -
де на та,

с) мје ре енер гет ске ефи ка сно сти,
т) усло ви за укла ња ње бари је ра за кре та ње дје це и лица

са ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма,
ћ) усло ви за зашти ту живот не сре ди не од штет них ути -

ца ја (вибра ци је, бука, гасо ви и дру го) и
у) усло ви за објек те ниско град ње у скла ду са посеб ним

про пи си ма и дру ги усло ви који про из ла зе из кон крет них
карак те ри сти ка про сто ра и пла ни ра них садр жа ја.

(6) Зонинг план садр жи и озна че не вало ри зо ва не зоне
исто риј ског урба ног пеј за жа за које се утвр ђу ју:

а) под руч ја забра не гра ђе ња нових обје ка та,
б) нове намје не (услу жне, тури стич ке и дру ге) које

могу допри ни је ти одр жи во сти и ква ли те ту живо та зајед ни -
це и у исто ври је ме очу ва њу кул тур но-исто риј ског и при -
род ног насље ђа и

в) оба ве за изра де регу ла ци о ног пла на или урба ни стич -
ког про јек та за зоне, под руч ја или лока ци је у обу хва ту зона
исто риј ског урба ног пеј за жа.

(7) Гра фич ки дио зонинг пла на чине све кар те ста ња и
кар те пла ни ра ног рје ше ња, про пи са не пра вил ни ком из
чла на 27. став 5. тач ка а) овог зако на.

(8) За под руч је посеб не намје не доно си се зонинг план
под руч ја посеб не намје не који, поред садр жа ја про пи са ног
за зонинг план, садр жи и еле мен те стра те шког доку мен та
про сто р ног уре ђе ња у скла ду са пра вил ни ком из чла на 27.
став 5. тач ка а) овог зако на.

Члан 35.
(1) Регу ла ци о ни план доно си се за пре те жно изгра ђе на

урба на под руч ја на осно ву урба ни стич ког пла на, као и за
под руч ја од општег инте ре са једи ни це локал не само у пра ве
за раз вој при вре де или изград њу обје ка та дру штве не
инфра струк ту ре на осно ву урба ни стич ког пла на или доку -
мен та вишег реда или ширег под руч ја, при чему је нужно
детаљ но дефи ни са ти усло ве про јек то ва ња и изград ње
нових обје ка та, као и рекон струк ци ју посто је ћих.

(2) Регу ла ци о ним пла ном се по дије ло ви ма про сто ра,
одно сно цје ли на ма и пот цје ли на ма одре ђу ју урба ни стич ки
усло ви (стан дар ди) за гра ђе ње и уре ђе ње про сто ра, а то су:

а) намје на повр ши на,
б) подје ла про сто ра на про стор не цје ли не и пот цје ли не

са обја шње њем свих бит них кри те ри ју ма за подје лу (типо -
ло ги ја про сто р них једи ни ца),

в) избор врста, одно сно типо ва регу ла ци о них и ниве ла -
ци о них рје ше ња,

г) одре ђи ва ње гра ђе вин ских лини ја,
д) при је длог за измје ну, одно сно побољ ша ње пар це ла ци -

је или пре пар це ла ци је пре ма вла сни штву над земљи штем,
ђ) одре ђи ва ње гра нич них пара ме та ра за кори шће ње,

одно сно раци о нал но кори шће ње земљи шта (кое фи ци јент
изгра ђе но сти и кое фи ци јент зау зе то сти, спрат ност обје ка -
та и дру го), одре ђи ва ње дије ла насли је ђе них фон до ва за
замје ну, доград њу, надoградњу и дру го са обра зло же њем,

е) обез бје ђе ње јав ног и општег инте ре са у функ ци о ни -
са њу про сто ра: сао бра ћај них повр ши на, зеле них и рекре а -
тив них повр ши на, про сто ра за раз вој при вре де и услу га, за
раз вој обје ка та непри вре де, одно сно дру штве них слу жби и
дру го,

ж) усло ви за опре ма ње свим врста ма тех нич ке и кому -
нал не инфра струк ту ре са усло ви ма при кљу че ња у мје ри
довољ ној да буду основ за изда ва ње лока циј ских усло ва,

з) фор ми ра ње урба ни стич ко-тех нич ких усло ва за
изград њу, доград њу или надoградњу обје ка та пре ма типо -
ви ма пар це ла ци је, регу ла ци је и пара ме та ра за кори шће ње
земљи шта,

и) усло ви за зашти ту, очу ва ње, уре ђе ње и акти ви ра ње
при род них ресур са,

ј) при род ни усло ви за гра ђе ње (рељеф, хидро гра фи ја,
гео ло ги ја, хидро ге о ло ги ја, инже њер ска гео ло ги ја, инже ње -
р ска сеи змо ло ги ја, кли ма и дру го),

к) усло ви за очу ва ње, зашти ту и пре зен та ци ју насље ђа
кул ту ре, при ро де и зашти ту живот не сре ди не,

л) усло ви за зашти ту људи и доба ра у слу ча ју еле мен -
тар них непо го да, рат них ката стро фа и тех но ло шких акци -
де на та,

љ) мје ре енер гет ске ефи ка сно сти,
м) усло ви за укла ња ње бари је ра за кре та ње лица са

ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма,
н) одре ђи ва ње зона, дије ло ва зона, гру па лока ци ја или

поје ди нач них лока ци ја за које је оба ве зно ради ти урба ни -
стич ки про је кат, одно сно рас пи си ва ти кон курс за изра ду
тог про јек та,

њ) еко ном ска вало ри за ци ја пла на и
о) дру го што про ис ти че из карак те ра зада тог под руч ја,

одно сно њего ве изгра ђе но сти.
(3) Регу ла ци о ним пла ном се за зоне исто риј ског урба -

ног пеј за жа утвр ђу ју:
а) под руч ја забра не гра ђе ња нових обје ка та,
б) осје тљи ва под руч ја која зах ти је ва ју бри жљи во пла -

ни ра ње, про јек то ва ње и гра ђе ње уз сагла сност над ле жног
орга на за зашти ту,

в) под руч ја за раз вој на који ма је дозво ље но гра ђе ње
нових обје ка та,

г) оба ве за изра де урба ни стич ког про јек та за осје тљи ва
под руч ја и под руч ја за раз вој и

д) дају смјер ни це за про јек то ва ње и гра ђе ње који ма би
се задр жао исто риј ски урба ни пеј заж на одр жив начин.

(4) Гра фич ки дио регу ла ци о ног пла на чине све кар те
ста ња и кар те пла ни ра ног рје ше ња про пи са не пра вил ни -
ком из чла на 27. став 5. тач ка а) овог зако на.

Члан 36.
(1) Урба ни стич ки про је кат доно си се на осно ву регу ла -

ци о ног пла на или доку мен та вишег реда или ширег
подруч ја за:

a) под руч ја која се гра де као цје ли на или су већ у зна -
чај ној мје ри изгра ђе на,

б) под руч ја гдје се поја ви ла потре ба за фор ми ра њем
више нових пар це ла,

в) под руч ја гдје се поја ви ла потре ба за изград њом гру -
пе обје ка та, одно сно архи тек тон ско-урба ни стич ког ком -
плек са и

г) под руч ја која има ју посе бан кул тур но-исто риј ски
зна чај, при род ни зна чај и дру га под руч ја.

(2) Урба ни стич ки про је кат дефи ни ше идеј на урба ни -
стич ка и архи тек тон ска рје ше ња пла ни ра ног објек та, одно -
сно архи тек тон ско-урба ни стич ког ком плек са, са детаљ ним
усло ви ма за про јек то ва ње и гра ђе ње нових обје ка та, као и
рекон струк ци ју посто је ћих.

(3) Урба ни стич ки про је кат садр жи:
а) обра зло же ње намје не повр ши на,
б) обра зло же ње намје не обје ка та, про стор на орга ни за -

ци ја,
в) подат ке о сао бра ћај ној, енер гет ској, хидро тех нич кој,

теле ко му ни ка ци о ној и дру гој инфра струк ту ри, ниве ла ци о -
на и регу ла ци о на рје ше ња,

г) подат ке о објек ти ма пеј за жне архи тек ту ре,
д) подат ке о оста лим јав ним повр ши на ма и про сто ри ма,
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ђ) подат ке о кому нал ној инфра струк ту ри са усло ви ма
при кљу че ња у мје ри довољ ној да буду основ за изда ва ње
лока циј ских усло ва,

е) обра зло же ње идеј них рје ше ња пла ни ра них обје ка та,
ж) кон цепт мате ри ја ли за ци је обје ка та (мате ри ја ли,

архи тек тон ски израз, етап ност изград ње и дру го),
з) подат ке о при род ним карак те ри сти ка ма (рељеф,

хидро гра фи ја, гео ло ги ја, хидро ге о ло ги ја, инже њер ска гео -
ло ги ја, про јект ни сеи змич ки пара ме три на бази сеи змич -
ког ризи ка, кли ма и дру го) и

и) смјер ни це за оства ре ње, одно сно реа ли за ци ју про -
јек та.

(4) Гра фич ки дио урба ни стич ког про јек та чине све кар -
те ста ња и кар те пла ни ра ног рје ше ња про пи са не пра вил -
ни ком из чла на 27. став 5. тач ка а) овог зако на.

Члан 37.
(1) План пар це ла ци је доно си се за про стор не цје ли не

за које не посто ји оба ве за доно ше ња регу ла ци о ног пла на
или урба ни стич ког про јек та и за:

а) кон такт не зоне гра до ва и цен та ра једи ни ца локал не
само у пра ве који се нала зе у вели кој тери то ри јал ној екс пан -
зи ји,

б) при град ска села у тран сфор ма ци ји,
в) про сто ре дуж ауто-путе ва, маги страл них и реги о -

нал них путе ва и
г) дру гих обје ка та линиј ске инфра струк ту ре.
(2) План пар це ла ци је дефи ни ше кон цепт орга ни за ци је

про сто ра, поступ ке пар це ла ци је, кри те ри ју ме за фор ми ра -
ње пар це ла, усло ве кори шће ња и уре ђе ња пар це ла, усло ве
изград ње обје ка та и дру го.

(3) План пар це ла ци је ради се на ажу р ним гео дет ским
под ло га ма које нису ста ри је од шест мје се ци и које су овје -
ре не од орга на над ле жног за посло ве пре мје ра и ката стра и
садр же ката стар ске озна ке (ста ри и нови пре мјер) за сва ку
ката стар ску чести цу у обу хва ту пла на, иден ти фи ко ван вла -
снич ки ста тус за сва ку ката стар ску чести цу и повр ши не
ката стар ских чести ца.

(4) План пар це ла ци је садр жи:
а) намје ну повр ши на (кон цепт орга ни за ци је про сто ра),
б) кон цепт пар це ла ци је по зона ма и кри те ри ју ме за

фор ми ра ње пар це ла пре ма врсти потре ба,
в) мини мал не и мак си мал не вели чи не гра ђе вин ских

пар це ла,
г) поступ ке пар це ла ци је и пре пар це ла ци је, дио бе и

апро при ја ци је пар це ла, испра вља ње гра ни ца пар це ла за
потре бе гра ђе ња и дру го,

д) усло ве кори шће ња, уре ђе ња и гра ђе ња на гра ђе вин -
ским пар це ла ма,

ђ) усло ве изград ње обје ка та пре ма врста ма обје ка та,
е) потре бе за јав ним повр ши на ма и објек ти ма,
ж) потре бе за кому нал ним опре ма њем и капа ци ти ра ње

инфра струк ту ре са усло ви ма при кљу че ња у мје ри довољ -
ној да буду основ за изда ва ње лока циј ских усло ва и

з) при род не карак те ри сти ке (рељеф, хидро гра фи ја, гео -
ло ги ја, хидр о ге о ло ги ја, инже њер ска гео ло ги ја, сеи змич -
ност, кли ма и дру ге карак те ри сти ке) и дру го.

(5) Гра фич ки дио пла на пар це ла ци је чине све кар те
про пи са не пра вил ни ком из чла на 27. став 5. тач ка а) овог
зако на.

(6) План пар це ла ци је који се изра ђу је за под руч ја и
зоне дуж ауто-путе ва, маги страл них и реги о нал них путе ва
пред ста вља посеб ну врсту пла на пар це ла ци је.

(7) При ли ком изра де пла на пар це ла ци је из ста ва 6. овог
чла на потреб но је, осим начи на изра де и садр жа ја дефи ни са -
ног за план пар це ла ци је, испо што ва ти посеб на пра ви ла, и то:

а) пра во при кључ ка на маги страл ни и реги о нал ни пут
има ју само пар це ле на који ма се нала зе објек ти који су
директ но у функ ци ји пута као што су: бен зин ске ста ни це,

сер ви сне ста ни це, моте ли и дру ги објек ти који су у функ ци -
ји пута, у скла ду са посеб ним про пи сом о јав ним путе ви ма,

б) на мини мал но 60 m лије во и десно од спољ не иви це
пут ног поја са гра де се сер ви сне сао бра ћај ни це на које при -
ступ има ју пар це ле, одно сно објек ти који нису директ но у
функ ци ји пута (ста но ва ње, при вре да и дру го),

в) изу зет но од тач ке б) овог ста ва уда ље ност сер ви сне
сао бра ћај ни це може бити и мања у зави сно сти од изгра ђе -
но сти реље фа и шири не заштит ног поја са одре ђе не посеб -
ним про пи сом о јав ним путе ви ма,

г) сва ка пар це ла пла ни ра се тако да има при ступ на сер -
ви сну сао бра ћај ни цу,

д) сер ви сне сао бра ћај ни це пла ни ра ју се тако да има ју
при кљу чак на маги страл ни, одно сно реги о нал ни пут на
сва ких три или више кило ме та ра зави сно од густи не изгра -
ђе но сти, терен ских усло ва и дру го,

ђ) детаљ не усло ве за при кљу че ње сер ви сних сао бра -
ћај ни ца на маги страл ни, одно сно реги о нал ни пут одре ђе не
у скла ду са посеб ним про пи сом о јав ним путе ви ма и

е) изме ђу маги страл них, одно сно реги о нал них путе ва
и сер ви сних сао бра ћај ни ца нала зе се заштит не зоне које су
нами је ње не за про ши ре ње сао бра ћај ни ца, вође ње држав -
них инфра струк ту ра, вође ње кому нал них (локал них)
инфра струк ту ра и зеле ни појас.

(8) Изу зет но, ако не посто је про стор ни усло ви за спро во -
ђе ње посеб них пра ви ла из ста ва 7. овог чла на, потреб но је
пла ни ра ти алтер на тив но рје ше ње сер ви сних сао бра ћај ни ца
и при кљу ча ка обје ка та на ауто-путе ве, маги страл не и реги о -
нал не путе ве, а која су у духу пози тив не пла нер ске прак се.

(9) Зоне уз ауто-путе ве, маги страл не и реги о нал не
путе ве тре ба да се на свим ниво и ма про стор ног уре ђе ња
пла ни ра ју за фазну и посте пе ну сана ци ју такву да се
посте пе но уки ну при кључ ци поје ди нач них обје ка та и пла -
ни ра ју аде кват не сер ви сне сао бра ћај ни це.

4. При пре ма, изра да и доно ше ње доку ме на та 
про стор ног уре ђе ња

4.1. Над ле жност за доно ше ње доку ме на та про стор -
ног уре ђе ња, финан си ра ње изра де и доно ше ње одлу ке о
при сту па њу изра ди доку мен та про стор ног уре ђе ња

Члан 38.
(1) Про стор ни план Репу бли ке Срп ске, Про стор ни

план под руч ја посеб не намје не Репу бли ке Срп ске и спро -
вед бе не доку мен те про стор ног уре ђе ња под руч ја од репу -
блич ког зна ча ја за која је Вла да про гла си ла општи инте рес
доно си Народ на скуп шти на Репу бли ке Срп ске.

(2) Про стор ни план једи ни це локал не само у пра ве,
урба ни стич ки план, пла но ве посеб ног под руч ја једи ни це
локал не само у пра ве и спро вед бе не доку мен те про стор ног
уре ђе ња једи ни це локал не само у пра ве доно си скуп шти на
једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Зајед нич ки про стор ни план више једи ни ца локал не
само у пра ве усва ја се одлу ком скуп шти не сва ке једи ни це
локал не само у пра ве, којом се одре ђу је да овај план замје њу -
је про стор ни план сва ке од тих једи ни ца локал не само у пра -
ве.

(4) Састав ни дио доку мен та про стор ног уре ђе ња је
одлу ка о усва ја њу тог доку мен та.

Члан 39.
(1) Сред ства за при пре му, изра ду и пра ће ње спро во ђе -

ња доку ме на та про стор ног уре ђе ња обез бје ђу ју се из буџе -
та Репу бли ке за доку мен та из чла на 38. став 1. овог зако на
и буџе та једи ни це локал не само у пра ве за доку мен та из
чла на 38. став 2. овог зако на.

(2) Зајед нич ки про стор ни план дви ју или више једи ни -
ца локал не само у пра ве финан си ра ју локал не зајед ни це
зајед нич ки, про пор ци о нал но повр ши ни сво је тери то ри је
обу хва ће не пла ном.

(3) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, инве сти тор који има
посе бан инте рес за изра ду спро вед бе ног доку мен та за одре -
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ђе но под руч је или за изра ду доку мен та про стор ног уре ђе ња
под руч ја посеб не намје не може сво јим сред стви ма финан си -
ра ти изра ду тог доку мен та про стор ног уре ђе ња.

(4) Посту пак изра де и усва ја ња доку мен та из ста ва 3.
овог чла на спро во ди се како је про пи са но одред ба ма овог
зако на за усва ја ње доку ме на та про стор ног уре ђе ња.

Члан 40.
(1) Одлу ку о при сту па њу изра ди, одно сно измје ни или

допу ни доку мен та про стор ног уре ђе ња доно си над ле жна
скуп шти на.

(2) Ако се зајед нич ки про стор ни план изра ђу је за дви -
је или више једи ни ца локал не само у пра ве, одлу ку из ста ва
1. овог чла на доно си скуп шти на сва ке од тих једи ни ца
локал не само у пра ве посеб но.

(3) Одлу ка из ста ва 1. овог чла на садр жи:
а) врсту доку мен та про стор ног уре ђе ња, чијој се изра -

ди, одно сно измје ни или допу ни при сту па,
б) гра ни це под руч ја за које се доку мент доно си, одно -

сно мије ња,
в) пери од за који се утвр ђу ју, про цје њу ју или изра чу на -

ва ју план ски пара ме три,
г) смјер ни це за изра ду, измје ну или допу ну доку мен та,
д) рок изра де,
ђ) садр жај план ског акта,
е) одред бе о јав ној рас пра ви и јав ном уви ду,
ж) начин оси гу ра ња сред ста ва за изра ду, измје ну или

допу ну доку мен та,
з) носи о ца при пре ме за изра ду, одно сно измје ну или

допу ну доку мен та про сто р ног уре ђе ња и
и) дру ге еле мен те зави сно од спе ци фич но сти под руч ја

за које се доку мент доно си.
(4) Одлу ком о при сту па њу изра ди регу ла ци о ног пла на

или урба ни стич ког про јек та може се утвр ди ти забра на гра -
ђе ња за нову изград њу на про сто ру или дије лу про сто ра за
који се изра ђу је спро вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе -
ња, само ако је план ски пери од посто је ћег пла на исте као
или ако је у супрот но сти са пла ном вишег реда, а нај ду же
на пери од од три годи не од доно ше ња одлу ке.

(5) Носи лац при пре ме доку мен та про стор ног уре ђе ња
дужан је да одлу ку о изра ди, одно сно измје ни или допу ни
про стор ног, урба ни стич ког и зонинг пла на са основ ним
гра фич ким при ка зом под руч ја пла ни ра ња доста ви Мини -
стар ству у року од 15 дана од дана доно ше ња одлу ке.

(6) Мини стар ство, у року од 15 дана од дана при је ма
одлу ке, носи о цу при пре ме даје инструк ци је за изра ду
доку мен та про стор ног уре ђе ња ради обез бје ђе ња међу соб -
не уса гла ше но сти доку ме на та (ако је она потреб на).

(7) Ако Мини стар ство не доста ви инструк ци је у року
из ста ва 6. овог чла на, сма тра се да инструк ци је нису
потреб не.

(8) Одлу ка о при сту па њу изра ди, одно сно измје ни или
допу ни доку мен та про стор ног уре ђе ња доста вља се над ле -
жном репу блич ком урба ни стич ко-гра ђе вин ском инспек то ру.

(9) Одлу ка о при сту па њу изра ди, одно сно измје ни или
допу ни доку мен та про стор ног уре ђе ња обја вљу је се у
“Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”, одно сно слу -
жбе ном гла сни ку једи ни це локал не само у пра ве.

4.2. Носи лац при пре ме доку ме на та про стор ног уре -
ђе ња и савјет пла на

Члан 41.
(1) За изра ду доку мен та про стор ног уре ђе ња, за чије

доно ше ње је над ле жна Народ на скуп шти на Репу бли ке
Срп ске носи лац при пре ме је Мини стар ство.

(2) Носи лац при пре ме за изра ду доку мен та про стор ног
уре ђе ња који доно си скуп шти на једи ни це локал не само -
упра ве је орган упра ве над ле жан за посло ве уре ђе ња про -
сто ра или дру ги орган или орга ни за ци ја коју одре ди над ле -
жна скуп шти на одлу ком из чла на 40. овог зако на.

(3) Носи лац при пре ме покре ће изра ду доку мен та про -
стор ног уре ђе ња.

(4) Уко ли ко се измје на или допу на доку мен та про стор ног
уре ђе ња покре ће на ини ци ја ти ву инве сти то ра из чла на 39.
став 3. овог зако на, над ле жни орган дужан је да о захтје ву
одлу чи у року од 60 дана од дана под но ше ња ини ци ја ти ве.

Члан 42.
(1) Носи лац при пре ме доку мен та про стор ног уре ђе ња

дужан је да носи о цу изра де доку мен та доста ви сву рас по -
ло жи ву доку мен та ци ју, а наро чи то:

а) одлу ку о при сту па њу изра ди, одно сно измје ни или
допу ни доку мен та про стор ног уре ђе ња дефи ни са ну чла -
ном 40. овог зако на,

б) доку мент про стор ног уре ђе ња вишег реда или ширег
под руч ја,

в) важе ће спро вед бе не доку мен те про стор ног уре ђе ња,
г) водо при вред не осно ве глав ног слив ног под руч ја,
д) шум ско при вред не осно ве,
ђ) стра те ги ју зашти те живот не сре ди не,
е) пла но ве раз во ја при вре де и пољо при вре де,
ж) подат ке о гео ло шкој и сеи змо ло шкој под ло зи и

мине рал ним ресур си ма и
з) ажу р не ката стар ске и гео дет ске под ло ге, овје ре не од

орга на над ле жног за посло ве пре мје ра и ката стра.
(2) Након доно ше ња одлу ке из чла на 40. овог зако на,

носи лац при пре ме дужан је да у нај ма ње два сред ства јав ног
инфор ми са ња обја ви позив заин те ре со ва ним лици ма која су
вла сни ци непо крет но сти у обу хва ту доку мен та про стор ног
уре ђе ња да у року од 15 дана доста ве сво је при је дло ге и суге -
сти је за одре ђе на план ска рје ше ња на земљи шту или објек -
ти ма, одно сно објек ту у њихо вом вла сни штву.

(3) Носи лац при пре ме одре ђу је орга не и прав на лица
од којих је у току изра де доку мен та про стор ног уре ђе ња
потреб но при ба ви ти мишље ње на при је дло ге план ских
рје ше ња, зави сно од посто је ћег ста ња и пла ни ра не намје -
не про сто ра и обје ка та у обу хва ту доку мен та про стор ног
уре ђе ња, при чему се оба ве зно при ба вља мишље ње орга на
и прав них лица у чијем дје ло кру гу су:

а) снаб ди је ва ње водом и одво ђе ње отпад них вода,
б) снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом,
в) снаб ди је ва ње топлот ном и рас хлад ном енер ги јом,
г) теле ко му ни ка ци о ни и поштан ски сао бра ћај,
д) упра вља ње јав ним путе ви ма у насе љу и изван насе ља,
ђ) зашти та кул тур но-исто риј ског и при род ног насље ђа,
е) про тив по жар на зашти та,
ж) упра вља ње кому нал ним отпа дом,
з) зашти та живот не сре ди не,
и) упра вља ње пољо при вред ним земљи штем и
ј) сеи змо ло шка дје лат ност.
(4) Ако орган или прав на лица из ста ва 3. овог чла на не

доста ви сво је мишље ње у року од 30 дана од дана при је ма
захтје ва, сма тра ће се да је дао пози тив но мишље ње на
прије длог.

(5) Носи лац при пре ме пла на дужан је да про сли је ди
при спје ла мишље ња из ста ва 3. овог чла на носи о цу изра де
доку мен та про стор ног уре ђе ња.

Члан 43.
(1) На при је длог носи о ца при пре ме над ле жна скуп -

шти на име ну је савјет пла на ради укуп ног пра ће ња изра де
доку мен та про стор ног уре ђе ња, вође ња јав не рас пра ве и
уса гла ша ва ња ста во ва и инте ре са зави сно од потре бе, оби -
ма и врсте доку мен та.

(2) Савјет пла на пра ти изра ду доку мен та про стор ног
уре ђе ња и зау зи ма струч не ста во ве пре ма пита њи ма
општег, при вред ног и про стор ног раз во ја тери то ри јал не
једи ни це, одно сно под руч ја за које се доку мент доно си, а
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зау зи ма струч не ста во ве у погле ду раци о нал но сти и ква ли -
те та пред ло же них план ских рје ше ња, уса гла ше но сти доку -
мен та са доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња, који пред ста -
вља ју осно ву за њего ву изра ду, као и уса гла ше ност доку -
мен та са одред ба ма овог зако на и дру гим про пи си ма
засно ва ним на зако ну.

(3) Савјет пла на из ста ва 1. овог чла на фор ми ра ће се у
року од 30 дана од сту па ња на сна гу одлу ке из чла на 40.
овог зако на о при сту па њу изра ди, одно сно измје ни или
допу ни доку мен та, на рок док се тај доку мент не доне се.

(4) Чла но ви савје та пла на не могу бити лица која на
било који начин уче ству ју у изра ди доку мен та про стор ног
уре ђе ња.

4.3. Носи лац изра де доку ме на та про стор ног уре ђе -
ња, избор носи о ца изра де и њего ве оба ве зе

Члан 44.
(1) Изра да доку мен та про стор ног уре ђе ња повје ра ва се

прав ном лицу које има одго ва ра ју ћу лицен цу за оба вља ње
ових посло ва (у даљем тек сту: носи лац изра де).

(2) Лицен цу за изра ду стра те шких доку ме на та про -
стор ног уре ђе ња мини стар изда је прав ном лицу које:

а) је упи са но у суд ски реги стар;
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те на посло ви ма

изра де ове врсте пла но ва и
в) које има у рад ном одно су са пуним рад ним вре ме -

ном, у сми слу зако на који ма се уре ђу ју рад ни одно си, стал -
но запо сле на:

1) нај ма ње два дипло ми ра на инже ње ра архи тек ту ре, од
којих један има лицен цу за изра ду доку ме на та про стор ног
уре ђе ња, а дру ги лицен цу за изра ду тех нич ке доку мен та ци -
је,

2) нај ма ње по јед ног дипло ми ра ног инже ње ра гра ђе ви -
нар ства из обла сти ниско град ње (сао бра ћај ни смјер) и
хидро тех ни ке са лицен ца ма за изра ду доку ме на та про стор -
ног уре ђе ња,

3) нај ма ње јед ног дипло ми ра ног инже ње ра сао бра ћа ја
са лицен цом за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња,

4) нај ма ње јед ног про стор ног пла не ра са лицен цом за
изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња,

5) нај ма ње јед ног дипло ми ра ног инже ње ра елек тро тех -
ни ке са лицен цом за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња,

6) нај ма ње јед ног дипло ми ра ног машин ског инже ње ра
са лицен цом за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња,

7) нај ма ње јед ног дипло ми ра ног инже ње ра шумар ства
или дипло ми ра ног инже ње ра пеј за жне архи тек ту ре или
дипло ми ра ног инже ње ра пољо при вре де одго ва ра ју ћег про -
фи ла, са лицен цом за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе -
ња.

(3) Лицен цу за изра ду спро вед бе них доку ме на та про -
стор ног уре ђе ња мини стар изда је прав ном лицу које:

а) је упи са но у суд ски реги стар;
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те на посло ви ма

изра де ове врсте пла но ва и
в) које има у рад ном одно су са пуним рад ним вре ме -

ном, у сми слу зако на који ма се уре ђу ју рад ни одно си, стал -
но запо сле на:

1) нај ма ње два дипло ми ра на инже ње ра архи тек ту ре, од
којих један има лицен цу за изра ду доку ме на та про сто р ног
уре ђе ња, а дру ги лицен цу за изра ду тех нич ке доку мен та ци -
је,

2) нај ма ње јед ног дипло ми ра ног инже ње ра гра ђе ви -
нар ства из обла сти ниско град ње са лицен цом за изра ду
тех нич ке доку мен та ци је или јед ног дипло ми ра ног инже -
ње ра сао бра ћа ја са лицен цом за изра ду доку ме на та про -
стор ног уре ђе ња,

3) јед ног дипло ми ра ног инже ње ра гра ђе ви нар ства
хидро тех нич ког смје ра са лицен цом за изра ду тех нич ке
доку мен та ци је,

4) јед ног дипло ми ра ног инже ње ра елек тро тех ни ке са
лицен цом за изра ду тех нич ке доку мен та ци је област енер ге -
ти ке,

5) јед ног дипло ми ра ног инже ње ра машин ства са
лицен цом за изра ду тех нич ке доку мен та ци је.

(4) Прав но лице са лицен цом из ста ва 2. овог чла на
може врши ти изра ду и спро вед бе них доку ме на та про стор -
ног уре ђе ња.

(5) Лицен ца за изра ду доку ме на та про сто р ног уре ђе ња
физич ким лици ма из ст. 2. и 3. овог чла на може се изда ти
лицу са:

а) висо ким обра зо ва њем, одно сно дипло ми ра ним
инже ње ри ма одго ва ра ју ће стру ке и смје ра или дипло ми ра -
ним инже ње ри ма са завр ше ним основ ним сту ди ји ма првог
циклу са који тра ју чети ри годи не, а чијим завр шет ком се
сти че 240 ECTS бодо ва у наве де ном науч ном пољу,

б) поло же ним струч ним испи том и
в) нај ма ње пет годи на иску ства на посло ви ма изра де

доку ме на та про стор ног уре ђе ња.
(6) Под струч ним резул та ти ма из ст. 2. и 3. овог чла на

под ра зу ми је ва се да је прав но лице, одно сно да су физич ка
лица запо сле на у том прав ном лицу изра ди ла, одно сно
уче ство ва ла у изра ди доку ме на та про стор ног уре ђе ња за
које се изда је лицен ца.

Члан 45.
(1) Избор носи о ца изра де пла на врши се у скла ду са

про пи си ма о јав ним набав ка ма.
(2) Носи лац изра де дужан је да пред на црт, као и сва ку

сље де ћу фазу доку мен та про стор ног уре ђе ња, изра ди у
скла ду са овим зако ном, про пи си ма доне се ним на осно ву
овог зако на и одлу ком из чла на 40. овог зако на, као и доку -
мен та ци јом коју је доста вио носи лац при пре ме.

(3) Носи лац изра де мора оси гу ра ти уса гла ше ност доку -
мен та про стор ног уре ђе ња који изра ђу је са доку мен том
про стор ног уре ђе ња ширег под руч ја.

(4) Носи лац изра де оба ве зан је да носи о цу при пре ме
пре да овје рен пред на црт доку мен та про стор ног уре ђе ња са
свим дије ло ви ма које одго ва ра ју ћи доку мент тре ба да
садр жи.

Члан 46.
(1) При је утвр ђи ва ња нацр та, носи лац при пре ме раз ма -

тра пред на црт на струч ној рас пра ви, којој при су ству ју и
чла но ви савје та пла на и на коју се оба ве зно пози ва ју овла -
шће ни струч ни пред став ни ци орга на и прав них лица из
чла на 42. став 3. овог зако на.

(2) Позив за струч ну рас пра ву субјек ти ма из ста ва 1.
овог чла на доста вља се нај ка сни је седам дана при је
распра ве, са изво ди ма из пред на цр та који се одно се на
пита ња из њихо вог дје ло кру га.

(3) На струч ној рас пра ви раз ма тра ју се при мјед бе
носи о ца при пре ме, чла но ва савје та и пред став ни ка позва -
них орга ни за ци ја.

(4) Носи лац изра де раз ма тра при мјед бе, мишље ња и
суге сти је на пред на црт и при хва ће на рје ше ња угра ђу је у
нацрт доку мен та про стор ног уре ђе ња с којим почи ње јав -
на рас пра ва.

4.4. Нацрт и при је длог доку мен та про стор ног уре ђе ња
Члан 47.

(1) Над ле жна скуп шти на на при је длог носи о ца при пре -
ме утвр ђу је нацрт доку мен та про стор ног уре ђе ња и мје сто,
ври је ме и начин изла га ња тог нацр та на јав ни увид.

(2) Тра ја ње јав ног уви да утвр ђу је се одлу ком из чла на
40. овог зако на и тра је нај ма ње 30 дана за сва доку мен та
про стор ног уре ђе ња, о чему води рачу на носи лац при пре -
ме, зави сно од зна ча ја и спе ци фич но сти доку мен та про -
стор ног уре ђе ња.

(3) О мје сту, вре ме ну и начи ну изла га ња нацр та доку -
мен та про стор ног уре ђе ња на јав ни увид јав ност и вла сни -
ци непо крет но сти на под руч ју за које се доно си спро вед бе -
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ни доку мент про стор ног уре ђе ња оба вје шта ва ју се огла сом
који се обја вљу је у нај ма ње два сред ства јав ног инфор ми -
са ња нај ма ње два пута, с тим да се прва оба ви јест обја вљу -
је осам дана при је почет ка јав ног уви да, а дру га 15 дана од
почет ка изла га ња нацр та доку мен та про стор ног уре ђе ња
на јав ни увид.

(4) Оглас из ста ва 3. овог чла на садр жи мје сто, датум,
поче так и тра ја ње јав ног уви да у доку мент про стор ног
уре ђе ња, мје сто и датум јед ног или више јав них изла га ња,
мје сто и ври је ме пру жа ња поја шње ња пред ло же них план -
ских рје ше ња заин те ре со ва ним лици ма од пред став ни ка
носи о ца изра де и носи о ца при пре ме доку мен та про стор -
ног уре ђе ња, те рок до када се могу посла ти при је дло зи,
при мјед бе и мишље ња на нацрт доку мен та.

(5) Носи лац при пре ме Про стор ног пла на Репу бли ке
Срп ске и Про стор ног пла на под руч ја посеб не намје не
Репу бли ке Срп ске дужан је да орга ни зу је јав не пре зен та -
ци је нацр та доку мен та по под руч ји ма.

(6) Нацрт доку мен та из ста ва 1. овог чла на, који садр -
жи гра фич ки и тек сту ал ни дио, ста вља се на јав ни увид у
сје ди шту једи ни ца локал не само у пра ве и ту се при ку пља ју
при је дло зи, при мјед бе и суге сти је заин те ре со ва них лица,
на осно ву чега се при пре ма мишље ње о нацр ту доку мен та
и шаље носи о цу изра де.

(7) Нацрт спро вед бе ног доку мен та про стор ног уре ђе ња
изла же се:

а) у про сто ри ја ма орга на над ле жног за посло ве про -
стор ног уре ђе ња,

б) у про сто ри ја ма носи о ца изра де доку мен та,
в) у про сто ри ја ма у који ма се одр жа ва ју струч не рас -

пра ве или дру гим про сто ри ма (домо ви кул ту ре, пре двор је
јав них уста но ва и слич но) и

г) у про сто ри ја ма мје сних зајед ни ца, у слу ча ју када се
на јав ни увид изла жу нацр ти зонинг пла на, регу ла ци о ног
пла на, урба ни стич ког про јек та и пла на пар це ла ци је.

(8) Носи лац при пре ме оба ве зан је да на сва ком мје сту
на којем је изло жен нацрт доку мен та про стор ног уре ђе ња
оба ви је сти јав ност да се детаљ ни је инфор ма ци је, обја шње -
ња и помоћ у фор му ли са њу при мје да ба могу доби ти код
носи о ца при пре ме и носи о ца изра де доку мен та.

(9) При мјед бе, при је дло зи и мишље ња о нацр ту доку -
мен та упи су ју се у све ску са нуме ри са ним стра на ма, која
се нала зи у про сто ри ји у којој се нацрт изла же или се у
писа ној фор ми доста вља ју носи о цу при пре ме, који је оба -
ве зан да их про сли је ди носи о цу изра де доку мен та про -
стор ног уре ђе ња.

(10) Ако једи ни це локал не само у пра ве не доста ве
мишље ње из ста ва 6. овог чла на у року од осам дана од
дана затва ра ња јав ног уви да, сма тра ће се да нема при мје -
да ба на пред ви ђе на план ска рје ше ња.

Члан 48.
(1) Носи лац изра де оба ве зан је да раз мо три све при мјед -

бе, при је дло ге и мишље ња који су доста вље ни током јав ног
уви да и при је утвр ђи ва ња при је дло га доку мен та про стор ног
уре ђе ња пре ма њима зау зме став, те да обра зло жен став у
писа ној фор ми доста ви носи о цу при пре ме и лици ма која су
доста ви ла сво је при је дло ге, при мјед бе и мишље ња.

(2) При је длог доку мен та про стор ног уре ђе ња утвр ђу је
се на осно ву нацр та који је био обја вљен и ста ва пре ма
при мјед ба ма, при је дло зи ма и мишље њи ма на тај нацрт.

(3) У при је дло гу доку мен та про стор ног уре ђе ња не
могу се мије ња ти рје ше ња из нацр та доку мен та, осим оних
на која је била ста вље на осно ва на при мјед ба, при је длог
или мишље ње.

(4) Став носи о ца изра де пре ма при мјед ба ма, при је дло -
зи ма и мишље њи ма раз ма тра се на јав ној рас пра ви, на коју
се пози ва ју пред став ни ци носи о ца при пре ме, носи о ца
изра де и орга на и прав них лица из чла на 42. став 3. овог
зако на, те чла но ви савје та пла на.

(5) Јав на рас пра ва из ста ва 4. овог чла на мора се орга -
ни зо ва ти у року од 30 дана од дана затва ра ња јав ног уви да.

(6) Носи лац при пре ме обја вљу је јав ни позив за јав ну
рас пра ву у нај ма ње јед ном днев ном листу доступ ном на
тери то ри ји ције ле Репу бли ке три дана при је и на дан одр -
жа ва ња рас пра ве, којој могу при су ство ва ти сва заин те ре -
со ва на лица.

(7) Ако јав ној рас пра ви из ста ва 4. овог чла на не при -
су ству ју овла шће ни струч ни пред став ни ци орга на и прав -
них лица из чла на 42. став 3. овог зако на, сма тра се да су
при хва ти ли при је длог доку мен та.

Члан 49.
(1) Ако се при је длог доку мен та про стор ног уре ђе ња на

осно ву при хва ће них при је дло га, при мје да ба и мишље ња
доста вље них у току јав ног уви да зна чај но раз ли ку је од
нацр та доку мен та, носи лац при пре ме дужан је да поно во
орга ни зу је јав ни увид.

(2) Зна чај не раз ли ке из ста ва 1. овог чла на под ра зу ми -
је ва ју нова рје ше ња која нису у скла ду са смјер ни ца ма за
изра ду, одно сно измје ну или допу ну доку мен та про стор -
ног уре ђе ња из одлу ке из чла на 40. овог зако на, када се
про ми је ни гра ни ца гра ђе вин ског земљи шта или када про -
мје на иза зи ва про мје ну вла снич ких одно са.

(3) Ако се понов ни јав ни увид одно си на про мје не
пред ло же не на првом јав ном уви ду, тра ја ње јав ног уви да
може бити кра ће од роко ва из чла на 47. став 2. овог зако на,
али не кра ће од осам дана.

(4) Понов ни јав ни увид обја вљу је се на начин одре ђен
у чла ну 47. овог зако на.

(5) На нацрт доку мен та про стор ног уре ђе ња који је на
понов ном јав ном уви ду у скла ду са ст. 1. и 2. овог чла на
могу се под но си ти нови при је дло зи, при мјед бе и мишље -
ња само на дије ло ве доку мен та који су изми је ње ни након
првог јав ног уви да.

(6) Понов ни јав ни увид може се спро во ди ти нај ви ше
два пута, након чега се доно си нова одлу ка о изра ди, одно -
сно измје ни или допу ни доку мен та про стор ног уре ђе ња.

(7) Уко ли ко се доне се нова одлу ка у скла ду са ста вом 6.
овог чла на, одлу ком се одлу чу је да ли ће рани је иза бра ни
носи лац изра де бити и даље анга жо ван или ће се спро ве -
сти нови посту пак јав не набав ке ради избо ра новог носи о -
ца изра де.

Члан 50.
(1) Након одр жа не јав не рас пра ве из чла на 48. став 4.

овог зако на носи лац при пре ме утвр ђу је при је длог доку -
мен та про стор ног уре ђе ња у скла ду са закључ ци ма са
распра ве нај ду же у року од 30 дана.

(2) При је длог про стор них, урба ни стич ких и зонинг
пла но ва под руч ја посеб не намје не носи лац при пре ме
доста вља мини стру на сагла сност.

(3) Мини стар може одби ти дава ње сагла сно сти из ста -
ва 2. овог чла на ако утвр ди да доку мент није изра ђен у
скла ду са одред ба ма овог зако на и про пи си ма доне се ним
на осно ву њега, одно сно ако утвр ди да при је длог доку мен -
та није уса гла шен са доку мен том ширег под руч ја.

(4) Ако мини стар у року од 15 дана од дана под но ше ња
при је дло га не изда сагла сност нити оба ви је сти носи о ца
при пре ме о утвр ђе ним непра вил но сти ма, сма тра ће се да је
сагла сност дата.

(5) Над ле жна скуп шти на дужна је да одлу чи о при је -
дло гу доку мен та про стор ног уре ђе ња у року од 60 дана од
дана утвр ђи ва ња при је дло га.

(6) Доку мент про стор ног уре ђе ња је јав ни доку мент и
изла же се у гра фич ком и тек сту ал ном дије лу на стал ни јав ни
увид код орга на упра ве над ле жног за посло ве урба ни зма и
обја вљу је се на интер нет стра ни ци над ле жног орга на.

4.5. Скра ће ни посту пак доно ше ња доку мен та про -
стор ног уре ђе ња, реви зи ја, измје не или допу не доку ме -
на та про стор ног уре ђе ња

Члан 51.
(1) Ради ства ра ња план ског осно ва за обно ву и изград -

њу насе ља за нео д ло жно збри ња ва ње ста нов ни штва са
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разру ше ног, попла вље ног и дру гог под руч ја захва ће ног
еле мен тар ним непо го да ма, урба ни стич ки, зонинг и регу ла -
ци о ни план може се изра ди ти и дони је ти и по скра ће ном
поступ ку, на начин који ће мини стар про пи са ти посеб ним
пра вил ни ком.

(2) Изу зет но, за изград њу ком плек сних инфра струк -
тур них, инду стриј ских и слич них обје ка та за које је утвр -
ђен општи инте рес, зонинг план под руч ја посеб не намје не
Репу бли ке Срп ске и план пар це ла ци је за про сто ре дуж
ауто-путе ва, маги страл них и реги о нал них путе ва или дру -
ге објек те линиј ске инфра струк ту ре, могу се изра ди ти и
дони је ти по скра ће ном поступ ку на осно ву одлу ке Народ -
не скуп шти не Репу бли ке Срп ске, на начин про пи сан пра -
вил ни ком из ста ва 1. овог чла на.

Члан 52.
(1) Реви зи ју, одно сно измје ну или допу ну доку мен та

про стор ног уре ђе ња покре ће носи лац при пре ме доку мен та.
(2) Реви зи ја, одно сно измје на или допу на доку ме на та

про стор ног уре ђе ња врши се у скла ду са Про гра мом мје ра и
актив но сти за уна пре ђи ва ње ста ња у про сто ру, а оба ве зна је
након доно ше ња новог доку мен та про стор ног уре ђе ња
вишег реда или ширег под руч ја за доку мен та нижег реда у
обу хва ту тог доку мен та, када је уса гла ша ва ње потреб но.

(3) Реви зи ја, одно сно измје на или допу на доку ме на та
про стор ног уре ђе ња врши се на начин и по поступ ку за
доно ше ње доку мен та про стор ног уре ђе ња.

5. Вође ње једин стве ног про стор но-инфор ма ци о ног
систе ма

5.1. Успо ста вља ње и одр жа ва ње једин стве ног про -
стор но-инфор ма ци о ног систе ма и доку мен ти за пра ће -
ње ста ња у про сто ру

Члан 53.
(1) Мини ста р ство врши над зор и коор ди на ци ју над

успо ста вља њем и одр жа ва њем једин стве ног про стор но-
инфор ма ци о ног систе ма Репу бли ке.

(2) Једин стве ни про стор но-инфор ма ци о ни систем обу -
хва та подат ке и инфор ма ци је које има ју елек трон ску подр -
шку на ције лом про сто ру Репу бли ке.

(3) Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су ју
садр жај и носи о ци про стор но-инфор ма ци о ног систе ма,
мето до ло ги ја при ку пља ња и обра де пода та ка, те једин стве -
не обра сце на који ма се води еви ден ци ја.

(4) Сред ства за успо ста вља ње и одр жа ва ње једин стве -
ног про стор но-инфор ма ци о ног систе ма обез бје ђу ју се из
буџе та Репу бли ке.

Члан 54.
У окви ру једин стве ног про стор но-инфор ма ци о ног

систе ма води се и одр жа ва једин стве на еви ден ци ја, која
обу хва та рас по ло жи ве:

а) подат ке о доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња Репу -
бли ке,

б) подат ке о доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња једи ни -
ца локал не само у пра ве,

в) сате лит ске сним ке под руч ја Репу бли ке и аеро фо то -
гра ме триј ске сним ке,

г) ста ти стич ке, кар то граф ске, ана ли тич ке и план ске
подат ке,

д) подат ке о инфра струк ту ри,
ђ) подат ке о при вред ним ресур си ма,
е) подат ке о гра ђе вин ском земљи шту,
ж) подат ке о гра ди тељ ском и при род ном насље ђу,
з) подат ке о бес прав ној град њи,
и) подат ке о угро же ним под руч ји ма (кли зи шта, плав на

под руч ја),
ј) подат ке о извр ше ним гео тех нич ким и дру гим спро ве -

де ним истра жним радо ви ма,
к) реги стар зага ђи ва ча живот не сре ди не,

л) подат ке о кадро ви ма и уста но ва ма из обла сти про -
стор ног пла ни ра ња,

љ) реги стар изда тих гра ђе вин ских и упо треб них дозво -
ла за објек те,

м) реги стар изда тих лицен ци за физич ка и прав на лица,
н) реги стар изда тих цер ти фи ка та о ене р гет ским карак -

те ри сти ка ма згра да и
њ) дру ге подат ке који су од зна ча ја за про стор но уре ђе -

ње Репу бли ке и за вође ње и одр жа ва ње једин стве ног про -
стор но-инфор ма ци о ног систе ма.

5.2. Над ле жност за вође ње једин стве них еви ден ци ја
о про сто ру

Члан 55.
Јав на уста но ва за посло ве изра де доку ме на та про стор -

ног уре ђе ња и тех нич ке доку мен та ци је чији је осни вач
Репу бли ка, у скла ду са овим зако ном оба вља сље де ће
посло ве:

а) при ку пља, врши обра ду и ана ли зу пода та ка од зна ча -
ја за пла ни ра ње, уре ђе ње, кори шће ње и зашти ту про сто ра,
обез бје ђу је раци о нал но кори шће ње пода та ка и води једин -
стве ни про стор но-инфор ма ци о ни систем Репу бли ке,

б) при пре ма доку мен та ци о ни осно в за изра ду доку ме -
на та про стор ног уре ђе ња које доно си Народ на скуп шти на
Репу бли ке Срп ске и пра ти њихо во спро во ђе ње,

в) при пре ма подат ке за изра ду дво го ди шњег извје шта -
ја о ста њу у про сто ру Репу бли ке Срп ске,

г) пред ла же мје ре и актив но сти за уна пре ђи ва ње ста ња
у про сто ру,

д) за потре бе Мини ста р ства про вје ра ва уса гла ше ност
доку ме на та про стор ног уре ђе ња нижег реда, одно сно ужег
под руч ја са доку мен том про стор ног уре ђе ња вишег реда,
одно сно ширег под руч ја,

ђ) сара ђу је са лици ма, међу на род ним орга ни за ци ја ма и
инсти ту ци ја ма на изра ди и реа ли за ци ји про гра ма и про је -
ка та из обла сти про стор ног уре ђе ња,

е) при пре ма и реа ли зу је про гра ме еду ка ци је за потре бе
изра де доку ме на та про стор ног уре ђе ња,

ж) редов но обја вљу је подат ке и инфор ма ци је о ста њу у
про сто ру и

з) оба вља и дру ге посло ве које јој повје ри Мини стар -
ство у скла ду са овим зако ном.

Члан 56.
(1) Орган над ле жан за посло ве про стор ног уре ђе ња

једи ни це локал не само у пра ве води једин стве ну еви ден ци -
ју о ста њу про сто ра на про пи са ним обра сци ма и у елек -
трон ској фор ми и дужан је да нај ка сни је до 31. јану а ра
доста ви Мини стар ству годи шњи извје штај о ста њу про -
сто ра, као и о спро во ђе њу докуменaта про стор ног уре ђе ња
једи ни це локал не само у пра ве за прет ход ну годи ну.

(2) Над ле жни орган који посје ду је, при ку пља, изра ђу је
или обра ђу је подат ке потреб не за фор ми ра ње једин стве не
еви ден ци је из чла на 54. овог зако на дужан је да рас по ло -
жи ве подат ке и доку мен та ци ју редов но доста вља орга ну из
ста ва 1. овог чла на.

(3) На захтјев орга на из ста ва 1. овог чла на, инве сти то -
ри, прав на лица и дру ге инсти ту ци је дужни су да доста -
вља ју подат ке из чла на 54. овог зако на.

Члан 57.
(1) Орга ни упра ве над ле жни за посло ве про стор ног

уре ђе ња на свим ниво и ма воде доку мен та ци ју потреб ну за
пра ће ње ста ња у про сто ру, изра ду и пра ће ње спро во ђе ња
доку ме на та про стор ног уре ђе ња, о чему доста вља ју извје -
штај Мини стар ству.

(2) На осно ву извје шта ја орга на из ста ва 1. овог чла на,
изра ђу је се дво го ди шњи Извје штај о ста њу у про сто ру
Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Извје штај).

(3) Извје штај садр жи ана ли зу спр о во ђе ња доку ме на та
про стор ног уре ђе ња и дру гих доку ме на та, оцје ну спро ве -
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де них мје ра и њихо вог ути ца ја на одр жи во рас по ла га ње
про сто ром, на зашти ту ври јед но сти про сто ра и живот не
сре ди не, те дру ге еле мен те од зна ча ја за про стор.

Члан 58.
(1) Вла да на осно ву Извје шта ја доно си четво ро го ди -

шњи Про грам мје ра и актив но сти за уна пре ђи ва ње ста ња у
про сто ру (у даљем тек сту: Про грам мје ра).

(2) Једи ни ца локал не само у пра ве, на осно ву извје шта ја
о ста њу у про сто ру, доно си дво го ди шњи про грам мје ра и
актив но сти за утвр ђи ва ње ста ња и уре ђе ње про сто ра.

(3) Про грам мје ра садр жи про цје ну потре бе изра де
нових, одно сно измје не и допу не посто је ћих доку ме на та
про стор ног уре ђе ња, потре бу при ба вља ња пода та ка и
струч них под ло га за њихо ву изра ду, те дру ге мје ре и актив -
но сти важне за изра ду и доно ше ње тих доку ме на та.

(4) Про гра мом мје ра утвр ђу ју се и дру ге мје ре за спро -
во ђе ње поли ти ке и доку ме на та про стор ног уре ђе ња, укљу -
чу ју ћи мате ри јал но и тех нич ко уна пре ђи ва ње струч них
слу жби и орга ни за ци ју про стор ног уре ђе ња.

6. Лока циј ски усло ви
Члан 59.

(1) Лока циј ски усло ви пред ста вља ју тех нич ки струч ни
доку мент који одре ђу је усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње,
а који се изра ђу је на осно ву овог зако на, посеб них зако на
и про пи са доне се них на осно ву тих зако на, као и доку ме -
на та про стор ног уре ђе ња.

(2) Доку мен ти као основ за изда ва ње лока циј ских
усло ва су: зонинг план, зонинг план под руч ја посеб не
намје не, регу ла ци о ни план, урба ни стич ки про је кат и план
пар це ла ци је.

(3) Ако доку мен ти про стор ног уре ђе ња из ста ва 2. овог
чла на нису доне се ни или ако није про пи са на оба ве за
њихо вог доно ше ња, лока циј ски усло ви изра ђу ју се на
осно ву важе ћег доку мен та про стор ног уре ђе ња и струч ног
мишље ња прав ног лица које има одго ва ра ју ћу лицен цу за
изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња.

(4) Струч но мишље ње из ста ва 3. овог чла на изра ђу је се
у скла ду са овим зако ном, важе ћим рас по ло жи вим доку мен -
том про стор ног уре ђе ња, посеб ним пра вил ни ком о регу ла ци -
ји и пар це ла ци ји, про пи си ма доне се ним на осно ву овог зако -
на и посеб ним про пи си ма и оба ве зно садр жи оцје ну повољ -
но сти лока ци је за гра ђе ње пред мет ног објек та.

(5) Ако се струч но мишље ње изра ђу је за под руч је
посеб не намје не, тре ба да садр жи све еле мен те про стор ног
пла на под руч ја посеб не намје не.

(6) Изра ду струч ног мишље ња из ста ва 3. овог чла на
врши прав но лице које посје ду је лицен цу за изра ду доку -
ме на та про сто р ног уре ђе ња.

(7) Изу зет но од ста ва 6. овог чла на, за инди ви ду ал не
стам бе не и инди ви ду ал не стам бе но-послов не објек те бру -
то гра ђе вин ске повр ши не до 400 m², осим сло же них обје -
ка та у сми слу овог зако на, као и за изград њу обје ка та за
које пре ма одред ба ма овог зако на није потреб на гра ђе вин -
ска дозво ла, струч но мишље ње може изра ди ти и орган
једи ни це локал не само у пра ве над ле жан за посло ве про сто -
р ног пла ни ра ња, уко ли ко запо шља ва нај ма ње јед ног
дипло ми ра ног инже ње ра архи тек ту ре са лицен цом за изра -
ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња, ако му то инве сти тор
повје ри.

6.1. Осно ви за изда ва ње лока циј ских усло ва и 
над ле жност за изда ва ње лока циј ских усло ва

Члан 60.
(1) Лока циј ске усло ве изда је орган упра ве над ле жан за

посло ве уре ђе ња про сто ра у једи ни ци локал не само у пра ве
на чијем се под руч ју зах ти је ва град ња.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, Мини стар ство
изда је лока циј ске усло ве за изград њу обје ка та који се изво -
де на под руч ју дви ју или више једи ни ца локал не само у пра -
ве, као и за:

а) објек те висо ких бра на за које је про пи са но тех нич ко
осма тра ње,

б) објек те за про из вод њу и пре ра ду наф те и гаса, маги -
страл не наф то во де и гасо во де, као и гасо во де и наф то во де
за међу на род ни тран спорт,

в) објек те базне и пре ра ђи вач ке хемиј ске инду стри је,
црне и обо је не мета лур ги је, објек те за екс пло а та ци ју, пре -
ра ду и опле ме њи ва ње руда, објек те за про из вод њу целу ло -
зе и папи ра и објек те за пре ра ду коже и крзна,

г) енергет скe и другe објект e и постро је ња за про из вод -
њу елек трич не енер ги је, осим солар них постро је ња са
фото на пон ским ћели ја ма и дру гих постро је ња која кори сте
све видо ве обно вљи вих изво ра енер ги је инста ли са не сна ге
до 250 кW,

д) дале ко во де напо на 110 kV и више, те тра фо ста ни це
напо на 110 kV и више,

ђ) међу ре ги о нал не и реги о нал не објек те водо снад би је -
ва ња,

е) уре ђа је за пре чи шћа ва ње отпад них вода за насе ља са
више од 50.000 ста нов ни ка,

ж) ауто-путе ве, брзе путе ве, маги страл не и реги о нал не
путе ве са пут ним објек ти ма и објек те у заштит ном поја су
који слу же сао бра ћа ју и нису обу хва ће ни спро вед бе ним
доку мен том про стор ног уре ђе ња,

з) аеро дро ме за јав ни сао бра ћај,
и) жеље знич ке пру ге за јав ни сао бра ћај са објек ти ма,
ј) међу на род не и маги страл не капа ци те те у обла сти

систе ма веза, закључ но са међу на род ном ауто мат ском цен -
тра лом,

к) регу ла ци о не радо ве на плов ним путе ви ма,
л) плов не кана ле, терет на меха ни зо ва на и јав на пут -

нич ка при ста ни шта,
љ) брзе шин ске систе ме,
м) реги о нал не депо ни је, депо ни је опа сних мате ри ја и

објек те за реци кла жу секун дар них сиро ви на,
н) хидро ме ли о ра ци о не систе ме за навод ња ва ње повр -

ши на већих од 50 hа, и за одвод ња ва ње повр ши на већих од
300 hа,

њ) риб ња ке повр ши не 50 hа и више,
о) ста ди о не за 10.000 и више гле да ла ца, сило се капа ци -

те та 10.000 m³ и више куб них мета ра, покри ве не објек те за
јав не потре бе у којим се оку пља више од 2.000 лица, објек -
те кон струк тив ног распо на 30 m и више мета ра, инду стриј -
ске про из вод не хале повр ши не веће од 5000 m², те објек те
виси не пре ко 50 m и више мета ра,

п) радо ве на зашти ти кул тур них и при род них доба ра из
чла на 2. став 2. тач ка ђ) овог зако на, гра ђе ње и рекон струк -
ци ју обје ка та у зони I и II сте пе на зашти те кул тур но-исто -
риј ског и при род ног добра,

р) објек те у ком плек су гра нич них пре ла за и
с) објек те за про из вод њу топлот не енер ги је - град ске

топла не, те дру ге објек те про пи са не посеб ним зако ни ма и
т) радар ске цен тре за мете о ро ло шке рада ре за потре бе

про тив град не зашти те Репу бли ке.
(3) При је изда ва ња лока циј ских усло ва за објек те из

ста ва 2. овог чла на при ба вља се мишље ње локал не зајед -
ни це на чијој тери то ри ји се зах ти је ва град ња.

(4) При мје рак лока циј ских усло ва доста вља се над ле -
жној урба ни стич ко-гра ђе вин ској инспек ци ји.

6.2. Захтјев за изда ва ње лока циј ских усло ва и садр жај
Члан 61.

(1) Орга ни над ле жни за уре ђе ње про сто ра дужни су да
сва ком заин те ре со ва ном лицу на његов захтјев омо гу ће
увид у доку мент про стор ног уре ђе ња и при је под но ше ња
захтје ва за изда ва ње лока циј ских усло ва.

(2) Уз захтјев за лока циј ске усло ве инве сти тор је дужан
да при ло жи:
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а) урба ни стич ко-тех нич ке усло ве и струч но мишље ње
ако нема спро вед бе ног доку мен та про стор ног уре ђе ња,
који се доста вља ју у три при мјер ка само ако се раде ван
орга на над ле жног за посло ве уре ђе ња про сто ра једи ни це
локал не само у пра ве,

б) копи ју ката стар ског пла на, одно сно ажу р ну гео дет -
ску под ло гу за пред ло же не тра се за инфра струк тур не
линиј ске кому нал не објек те, овје ре не од орга на над ле жног
за посло ве пре мје ра и ката стра,

в) доказ о легал но сти посто је ћег објек та, уко ли ко је
ријеч о доград њи, надо град њи и про мје ни намје не посто је -
ћег објек та,

г) опис објек та,
д) сагла сно сти на лока ци ју објек та пред ви ђе не у урба -

ни стич ко-тех нич ким усло ви ма на осно ву посеб них зако на
зави сно од врсте и намје не објек та (кому нал них пред у зе ћа
која упра вља ју кому нал ном инфра струк ту ром, јав них
пред у зе ћа која упра вља ју јав ном инфра струк ту ром и слич -
но), ако такве сагла сно сти нису садр жа не у урба ни стич ко-
тех нич ким усло ви ма,

ђ) рје ше ње о утвр ђи ва њу оба ве зе спро во ђе ња про цје не
ути ца ја на живот ну сре ди ну и оби му про цје не ути ца ја, ако је
њено спро во ђе ње оба ве зно у скла ду са посеб ним про пи сом
и

е) идеј ни про је кат и доказ о вла сни штву или пра ву гра -
ђе ња над земљи штем за објек те за које пре ма одред ба ма
овог зако на није потреб на гра ђе вин ска дозво ла.

(3) Изу зет но од ста ва 2. овог чла на, ако је под руч је
буду ће град ње обу хва ће но спро вед бе ним доку мен том про -
стор ног уре ђе ња инве сти тор није дужан да при ло жи сагла -
сно сти из тач ке д) овог чла на.

Члан 62.
(1) Ако је под руч је буду ће изград ње обу хва ће но спро вед -

бе ним доку мен том про стор ног уре ђе ња, лока циј ски усло ви
састо је се од овје ре ног изво да из спро вед бе ног доку мен та
про стор ног уре ђе ња и урба ни стич ко-тех нич ких усло ва.

(2) Ако под руч је буду ће изград ње није обу хва ће но
спро вед бе ним доку мен том про стор ног уре ђе ња, лока циј -
ски усло ви састо је се од:

а) изво да из важе ћег рас по ло жи вог доку мен та про стор -
ног уре ђе ња,

б) струч ног мишље ња и урба ни стич ко-тех нич ких усло -
ва и

в) изја ве вла сни ка сусјед них обје ка та и пар це ла, које
при ба вља орган по слу жбе ној дужно сти или их при ба вља
инве сти тор са пот пи си ма овје ре ним код нота ра.

(3) Лока циј ски усло ви изда ју се за ције лу гра ђе вин ску
пар це лу која је нами је ње на за изград њу објек та.

(4) Тро шко ве изра де лока циј ских усло ва сно си под но -
си лац захтје ва.

(5) Накна да из ста ва 4. овог чла на обу хва та ствар не
тро шко ве изра де лока циј ских усло ва.

(6) Пра вил ник о фор ми, садр жа ју и начи ну изра де
лока циј ских усло ва доно си мини стар.

6.3. Урба ни стич ко-тех нич ки усло ви
Члан 63.

(1) Урба ни стич ко-тех нич ки усло ви су струч ни доку -
мент којим се дефи ни шу усло ви за изград њу и кори шће ње
објек та и земљи шта.

(2) Урба ни стич ко-тех нич ки усло ви, зави сно од врсте
објек та, дефи ни шу:

а) намје ну објек та,
б) вели чи ну и облик пар це ле, запи сник о ста њу на

тере ну и фото-доку мен та ци ју ста ња,
в) мини мал ни обим уре ђе ња гра ђе вин ског земљи шта,

ако потреб на инфра струк ту ра није изгра ђе на, те усло ве
при кљу че ња на кому нал ну инфра струк ту ру на осно ву
мишље ња кому нал них и јав них пред у зе ћа, ако није усво јен
спро вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња,

г) усло ве за обли ко ва ње објек та,
д) потре бу изра де идеј ног про јек та и уре ђе ње гра ђе -

вин ске пар це ле,
ђ) оба ве зе које се мора ју испо што ва ти у одно су на

сусјед не објек те,
е) усло ве зашти те живот не сре ди не у скла ду са посеб -

ним про пи си ма који уре ђу ју ову област,
ж) усло ве за омо гу ћа ва ње сло бод ног при сту па лици ма

са ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма,
з) усло ве за зашти ту од еле мен тар них и дру гих непо го да,
и) обим и мето де нео п ход них гео ме ха нич ких испи ти ва -

ња тла,
ј) усло ве у вези са зашти том од пожа ра,
к) нул то ста ње зра че ња за објек те који могу про из во ди -

ти зра че ње (базне ста ни це мобил не теле фо ни је, тра фо ста -
ни це, дале ко во де, хидро е лек тра не, вје тро е лек тра не, солар -
не елек тра не, репе ти то ре и слич но) и

л) дру ге еле мен те и усло ве бит не за обје кат, пре ма
посеб ним про пи си ма.

(3) При пре му и изра ду урба ни стич ко-тех нич ких усло -
ва инве сти тор повје ра ва прав ном лицу које има одго ва ра -
ју ћу лицен цу за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња.

(4) Изу зет но од ста ва 3. овог чла на, над ле жни орган једи -
ни це локал не само у пра ве може да при пре ма урба ни стич ко-
тех нич ке усло ве за изград њу или рекон струк ци ју инди ви ду -
ал них стам бе них и инди ви ду ал них стам бе но-послов них
обје ка та бру то гра ђе вин ске повр ши не до 400 m², осим за сло -
же не објек те у сми слу овог зако на, као и за изград њу обје ка -
та за које пре ма одред ба ма овог зако на није потреб на гра ђе -
вин ска дозво ла, уко ли ко запо шља ва нај ма ње јед ног дипло -
ми ра ног инже ње ра архи тек ту ре који има одго ва ра ју ћу
лицен цу за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња.

(5) За објек те за које лока циј ске усло ве изда је Мини -
стар ство пре ма чла ну 60. став 2. овог зако на, изра ду урба -
ни стич ко-тех нич ких усло ва инве сти тор је дужан повје ри -
ти прав ном лицу из ста ва 3. овог чла на.

(6) У слу ча је ви ма из чла на 59. став 3. овог зако на прав -
но лице којем је повје ре на изра да урба ни стич ко-тех нич ких
усло ва, при је при пре ме урба ни стич ко-тех нич ких усло ва,
при ба вља мишље ње кому нал них и јав них пред у зе ћа чија
инфра струк ту ра је потреб на за изград њу објек та или на
чију инфра струк ту ру може ути ца ти изград ња објек та о
усло ви ма под који ма је тра же на изград ња могу ћа и мје ра -
ма зашти те које је потреб но пред ви дје ти.

(7) Уко ли ко кому нал но или јав но пред у зе ће не доста ви
сво је мишље ње у року од 15 дана од дана при је ма слу жбе -
ног захтје ва, сма тра се да нема ника квих посеб них усло ва
и урба ни стич ко-тех нич ки усло ви се изра ђу ју на осно ву
ста ња на тере ну.

(8) Одлу ку о кри те ри ју ми ма, виси ни и начи ну обра чу -
на накна де из чла на 62. став 4. овог зако на доно си скуп -
шти на једи ни це локал не само у пра ве, за објек те из ста ва 4.
овог чла на за које лока циј ске усло ве изра ђу је.

6.4. Рок за изда ва ње лока циј ских усло ва
Члан 64.

(1) Над ле жни орган дужан је да изда лока циј ске усло -
ве у року од 15 дана од дана при је ма ком плет ног захтје ва.

(2) Захтјев за изда ва ње лока циј ских усло ва над ле жни
орган ће рје ше њем одби ти ако утвр ди да нису испу ње ни
зако ном про пи са ни усло ви и да зах ти је ва на град ња није у
скла ду са доку мен том про стор ног уре ђе ња на осно ву којег
се лока циј ски усло ви изда ју, као и у слу ча ју када утвр ди да
струч но мишље ње, одно сно урба ни стич ко-тех нич ки усло -
ви, изра ђе ни од овла шће ног лица, нису уса гла ше ни са
важе ћим доку мен том про сто р ног уре ђе ња.

(3) У слу ча ју из чла на 59. став 3. овог зако на, ако зах -
ти је ва на изград ња пре ма струч ном мишље њу није могу ћа,
захтјев ће се рје ше њем одби ти.

(4) Уко ли ко лока циј ски усло ви нису изда ти у скла ду са
одред ба ма овог зако на, стран ка може зах ти је ва ти врше ње
инспек циј ског над зо ра.
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(5) Уко ли ко лока циј ски усло ви нису изда ти у про пи са -
ним роко ви ма, инве сти тор може под ни је ти жал бу као да је
захтјев одби јен.

6.5. Изда ва ње лока циј ских усло ва за при вре ме не
објек те

Члан 65.
(1) Лока циј ски усло ви изда ју се за трај не објек те.
(2) Изу зет но, лока циј ски усло ви се изда ју и за при вре -

ме не објек те на лока ци ја ма које се нала зе на гра ђе вин ском
земљи шту које није при ве де но конач ној намје ни утвр ђе ној
у доку мен ту про стор ног уре ђе ња или на лока ци ја ма које су
важе ћим спро вед бе ним пла но ви ма пла ни ра не за поста вља -
ње при вре ме них обје ка та.

(3) Усло ви за поста вља ње при вре ме них обје ка та про -
пи су ју се одлу ком скуп шти не једи ни це локал не само у пра -
ве о уре ђе њу про сто ра и гра ђе вин ском земљи шту.

(4) У лока циј ским усло ви ма за при вре ме ни обје кат
наво ди се да је, при ли ком при во ђе ња гра ђе вин ског земљи -
шта трај ној намје ни у скла ду са спро вед бе ним доку мен том
про сто р ног уре ђе ња, оба ве за инве сти то ра да при вре ме ни
обје кат укло ни и дове де земљи ште у прво бит но ста ње о
свом тро шку и без пра ва на накна ду.

(5) Тра ја ње при вре ме не намје не одре ђу је се бро јем
годи на од дана изда ва ња лока циј ских усло ва.

(6) Уко ли ко због при во ђе ња земљи шта трај ној намје ни
наста не потре ба да се при вре ме ни обје кат укло ни при је исте -
ка рока из ста ва 5. овог чла на, орган над ле жан за изда ва ње
лока циј ских усло ва за изво ђе ње радо ва у вези са при во ђе -
њем лока ци је трај ној намје ни дужан је да, након изда ва ња
лока циј ских усло ва за трај ни обје кат, одно сно након изда ва -
ња гра ђе вин ске дозво ле за инди ви ду ал не стам бе не и инди ви -
ду ал не стам бе но-послов не објек те чија је бру то гра ђе вин ска
повр ши на мања од 400 m², осим за сло же не објек те у сми слу
овог зако на, који се гра де на под руч ју за које је доне сен спро -
вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња или на ванур ба ном
под руч ју, одмах оба ви је сти инве сти то ра при вре ме ног објек -
та о потре би и року њего вог укла ња ња.

(7) Ако инве сти тор по исте ку рока не извр ши ову оба -
ве зу, орган над ле жан за изда ва ње лока циј ских усло ва наре -
ди ће укла ња ње при вре ме ног објек та и дово ђе ње земљи -
шта у прво бит но ста ње на терет инве сти то ра.

Члан 66.
(1) Лока циј ски усло ви важе до измје не важе ћег или

доно ше ња спро вед бе ног пла на, ако је про пи са на оба ве за
њего вог доно ше ња.

(2) Ако инве сти тор није под нио захтјев за гра ђе вин ску
дозво лу у року од годи ну дана од дана изда ва ња лока циј ских
усло ва, при је под но ше ња захтје ва дужан је при ба ви ти увје -
ре ње да изда ти лока циј ски усло ви нису про ми је ње ни.

III - ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕМЉИ ШТЕ
1. Град ско гра ђе вин ско земљи ште и одлу ка о уре ђе њу

про сто ра и град ском гра ђе вин ском земљи шту
Члан 67.

(1) Гра ђе вин ско земљи ште кори сти се пре ма њего вој
намје ни и на начин којим се обез бје ђу је њего во раци о нал -
но кори шће ње у скла ду са зако ном.

(2) Једи ни ца локал не само у пра ве бри не се о уре ђе њу
град ског гра ђе вин ског земљи шта у скла ду са зако ном.

(3) Ради обез бје ђи ва ња усло ва за уре ђе ње град ског гра -
ђе вин ског земљи шта, једи ни ца локал не само у пра ве може
осно ва ти јав но пред у зе ће или врше ње ових посло ва обез -
би је ди ти на дру ги начин у скла ду са зако ном.

Члан 68.
(1) На град ском гра ђе вин ском земљи шту могу се сте ћи

пра ва одре ђе на Зако ном о ствар ним пра ви ма.
(2) Зашти та пра ва на град ском гра ђе вин ском земљи шту

остварујe се у поступ ку пред судом, ако овим зако ном није
дру га чи је про пи са но.

Члан 69.
(1) Град ско гра ђе вин ско земљи ште одре ђу је се одлу ком

скуп шти не једи ни це локал не само у пра ве о уре ђе њу про -
сто ра и гра ђе вин ском земљи шту и може се одре ди ти као:

а) земљи ште које је пре те жно изгра ђе но и чини про -
стор но функ ци о нал ну цје ли ну у гра ду и насе љу град ског
карак те ра,

б) земљи ште обу хва ће но гра ни ца ма урба ни стич ког
пла на гра да, одно сно насе ља град ског карак те ра, као и оно
које је пред ви ђе но за про ши ре ње гра да, одно сно насе ља
град ског карак те ра,

в) земљи ште на дру гим под руч ји ма пред ви ђе ним за
стам бе ну и дру гу изград њу, као што су при град ска насе ља
или дру га већа насе ља, рекре а ци о но-тури стич ки цен три,
под руч ја пред ви ђе на за изград њу кућа за одмор и опо ра вак
и дру ге слич не намје не.

(2) Као град ско гра ђе вин ско земљи ште из ста ва 1. овог
чла на може се одре ди ти само земљи ште за које је доне сен
спро вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња или урба ни -
стич ки план пре ма коме ће се изград ња и уре ђе ње земљи -
шта извр ши ти нај ка сни је у року од пет годи на.

(3) Одлу ка из ста ва 1. овог чла на може обу хва ти ти гра -
ђе вин ско земљи ште у сво ји ни једи ни це локал не само у пра -
ве и гра ђе вин ско земљи ште у при ват ној сво ји ни.

Члан 70.
(1) Одлу ка из чла на 69. став 1. овог зако на садр жи

дета љан опис гра ни це обу хва ће ног земљи шта и подат ке о
ката стар ским пар це ла ма из јав них еви ден ци ја о непо крет -
но сти ма.

(2) Састав ни дио одлу ке из ста ва 1. овог чла на је гео -
дет ска под ло га са уцр та ном гра ни цом град ског гра ђе вин -
ског земљи шта и пар це ла ма обу хва ће ним том одлу ком.

2. Уре ђе ње и финан си ра ње град ског гра ђе вин ског
земљи шта

Члан 71.
(1) Град ско гра ђе вин ско земљи ште може бити уре ђе но

и неу ре ђе но.
(2) Уре ђе но град ско гра ђе вин ско земљи ште је земљи -

ште које је кому нал но опре мље но за гра ђе ње у скла ду са
спро вед бе ним доку мен том про стор ног уре ђе ња, одно сно
које има изгра ђен при ступ ни пут, обез би је ђе но снад би је ва -
ње елек трич ном енер ги јом, снад би је ва ње водом и
обезбије ђе не дру ге посеб не усло ве.

(3) Неу ре ђе но град ско гра ђе вин ско земљи ште је
земљи ште које није у пот пу но сти кому нал но опре мље но у
сми слу ста ва 2. овог чла на.

(4) Уре ђе ње град ског гра ђе вин ског земљи шта врши
једи ни ца локал не само у пра ве, а уре ђе ње обу хва та њего во
при пре ма ње и опре ма ње.

(5) При пре ма ње земљи шта обу хва та истра жне радо ве,
изра ду гео дет ских, гео ло шких, инже њер ско-сеи змо ло -
шких и дру гих под ло га, изра да ана ли зе сво јин ских пра ва
на земљи шту, изра ду план ске и тех нич ке доку мен та ци је,
изра ду про гра ма за уре ђе ње земљи шта, расе ља ва ње, руше -
ње обје ка та, сани ра ње тере на и дру ге радо ве.

(6) Опре ма ње земљи шта обу хва та изград њу обје ка та
кому нал не инфра струк ту ре и изград њу и уре ђе ње повр ши -
на јав не намје не пла ни ра них спро вед бе ним доку мен том
про стор ног уре ђе ња.

Члан 72.
Финан си ра ње уре ђе ња град ског гра ђе вин ског земљи -

шта и изра де доку ме на та про стор ног уре ђе ња врши једи -
ни ца локал не само у пра ве, а обез бје ђу је се из сред ста ва
оства ре них од:

а) накна де на осно ву при род них и лока циј ских погод но -
сти град ског гра ђе вин ског земљи шта и погод но сти већ
изгра ђе не кому нал не инфра струк ту ре које могу наста ти при -
ли ком кори шће ња тог земљи шта (у даљем тек сту: рен та),
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б) накна де за уре ђе ње гра ђе вин ског земљи шта,
в) закуп ни не за гра ђе вин ско земљи ште,
г) про да је гра ђе вин ског земљи шта,
д) дије ла поре за на имо ви ну и
ђ) дру гих изво ра у скла ду са посеб ним про пи си ма.

3. Рен та и накна да за тро шко ве уре ђе ња град ског 
гра ђе вин ског земљи шта

Члан 73.
(1) Инве сти тор изград ње обје ка та на град ском гра ђе -

вин ском земљи шту дужан је да при је доби ја ња гра ђе вин -
ске дозво ле пла ти:

а) рен ту и
б) накна ду за тро шко ве уре ђе ња град ског гра ђе вин ског

земљи шта.
(2) Накна да за уре ђе ње град ског гра ђе вин ског земљи шта

утвр ђу је се у скла ду са одред ба ма овог зако на, про пи са доне -
се них на осно ву овог зако на и одлу ке скуп шти не једи ни це
локал не само у пра ве из чла на 69. став 1. овог зако на.

(3) За пољо при вред но земљи ште које је доку мен том
про стор ног уре ђе ња одре ђе но као гра ђе вин ско земљи ште
за које инве сти тор пла ћа накна ду за пре тва ра ње пољо при -
вред ног у гра ђе вин ско земљи ште у скла ду са посеб ним
про пи сом, тро шко ви рен те ума њу ју се за износ пла ће не
накна де за пре тва ра ње.

(4) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, инве сти тор линиј -
ских обје ка та кому нал не и јав не инфра струк ту ре не пла ћа
накна ду из ста ва 1. овог чла на.

(5) Мини стар доно си пра вил ник којим се регу ли шу
струк ту ра, еле мен ти и начин обра чу на накна де тро шко ва
уре ђе ња град ског гра ђе вин ског земљи шта.

3.1. Рје ше ње о виси ни накна де за уре ђе ње град ског
гра ђе вин ског земљи шта и рен те

Члан 74.
(1) Рје ше ње о изно су накна де за тро шко ве уре ђе ња

град ског гра ђе вин ског земљи шта и изно су рен те на захтјев
инве сти то ра доно си орган једи ни це локал не само у пра ве
над ле жан за кому нал не посло ве након изда ва ња лока циј -
ских усло ва, одно сно урба ни стич ко-тех нич ких усло ва, а
изра чу на ва се како је про пи са но одред ба ма овог зако на и
про пи си ма доне се ним на осно ву њега.

(2) Износ накна де за тро шко ве уре ђе ња град ског гра ђе -
вин ског земљи шта и износ рен те утвр ђу је се по једи ни ци
кори сне повр ши не објек та (КМ/m²) садр жа не у про јек ту на
осно ву којег се изда је гра ђе вин ска дозво ла.

(3) Рје ше ње из ста ва 1. ово га чла на доно си се и за
објек те за које на осно ву овог зако на није пореб на гра ђе -
вин ска дозво ла на осно ву идеј ног про јек та и лока циј ских
усло ва, а при је искол ча ва ња објек та.

(4) У при ло гу рје ше ња из ста ва 1. овог чла на над ле жни
орган доста вља и запи сник обра чу на тро шко ва уре ђе ња
земљи шта и рен те са свим пара ме три ма на осно ву којих су
обра чу на ти.

(5) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на важи годи ну дана од
дана њего ве конач но сти.

Члан 75.
(1) Инве сти то ру изград ње објек та на град ском гра ђе вин -

ском земљи шту не може се изда ти гра ђе вин ска дозво ла док
не доста ви доказ да је пла ће на утвр ђе на накна да за тро шко -
ве уре ђе ња град ског гра ђе вин ског земљи шта и рен та.

(2) Jединица локал не само у пра ве одлу ком из чла на 69.
став 1. овог зако на може про пи са ти да се накна да за тро -
шко ве уре ђе ња град ског гра ђе вин ског земљи шта и рен та
могу пла ти ти у мје сеч ним рата ма, на пери од нај ви ше до
десет годи на.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на инве сти тор са једи -
ни цом локал не само у пра ве закљу чу је уго вор о пла ћа њу
накна де за трошк овe уре ђе ња град ског гра ђе вин ског
земљи шта и рен те у мје сеч ним рата ма.

(4) Уго вор из ста ва 3. овог чла на сма тра се дока зом на
осно ву кога се може изда ти гра ђе вин ска дозво ла.

3.2. Накна да за тро шко ве уре ђе ња град ског гра ђе -
вин ског земљи шта

Члан 76.
Уре ђе ње гра ђе вин ске пар це ле на којој се врши пред -

мет на изград ња врши инве сти тор о свом тро шку до регу -
ла ци о не лини је, одно сно пре ма урба ни стич ко-тех нич ким
усло ви ма и дру гој тех нич кој доку мен та ци ји на осно ву које
је изда та гра ђе вин ска дозво ла, осим изград ње обје ка та и
постро је ња јав не кому нал не и дру ге инфра струк ту ре који
су пред ви ђе ни у објек ту инве сти то ра или пре ла зе пре ко
њего ве гра ђе вин ске пар це ле, које финан си ра и гра ди једи -
ни ца локал не само у пра ве, одно сно над ле жно јав но кому -
нал но пред у зе ће.

Члан 77.
(1) Накна да за уре ђе ње град ског гра ђе вин ског земљи -

шта обу хва та ствар не тро шко ве при пре ма ња и опре ма ња
гра ђе вин ског земљи шта, одно сно ствар не тро шко ве пла ни -
ра не изград ње кому нал не и дру ге инфра струк ту ре и уре ђе -
ња јав них повр ши на пре ма спро вед бе ном доку мен ту про -
стор ног уре ђе ња који се одно си на под руч је пред мет не
изград ње или пре ма урба ни стич ком пла ну једи ни це локал -
не само у пра ве, струч ном мишље њу и урба ни стич ко-тех -
нич ким усло ви ма, до доно ше ња спро вед бе ног доку мен та
про стор ног уре ђе ња, изра чу на та по ква драт ном метру
кори сне повр ши не укуп но пла ни ра них обје ка та.

(2) Износ накна де за уре ђе ње град ског гра ђе вин ског
земљи шта утвр ђу је се сагла сно про гра му уре ђе ња град ског
гра ђе вин ског земљи шта, тро шков ни ку радо ва кому нал не и
дру ге инфра струк ту ре и уре ђе ња јав них повр ши на који је
састав ни дио доку мен та про стор ног уре ђе ња из ста ва 1.
овог чла на и пла ни ра ном оби му укуп не изград ње за начин
кори шће ња земљи шта одре ђен доку мен том про стор ног
уре ђе ња.

(3) Накна ду за уре ђе ње град ског гра ђе вин ског земљи шта
пла ћа инве сти тор под усло ви ма из чла на 75. овог зако на.

(4) Инве сти тор на чији захтјев се врши измје на доку -
мен та про стор ног уре ђе ња дужан је да, осим тро шко ва из
ста ва 1. овог чла на, у пот пу но сти финан си ра и уре ђе ње
гра ђе вин ског земљи шта у дије лу наста лих измје на у одно -
су на важе ћи доку мент про стор ног уре ђе ња који се мије ња.

3.3. Опре ма ње неиз гра ђе ног и нео пре мље ног гра ђе -
вин ског земљи шта

Члан 78.
(1) Неиз гра ђе но гра ђе вин ско земљи ште које није опре -

мље но у сми слу овог зако на, а нала зи се у обу хва ту спро вед -
бе ног доку мен та про стор ног уре ђе ња или урба ни стич ког
пла на једи ни це локал не само у пра ве, може се опре ми ти сред -
стви ма инве сти то ра који жели гра ди ти на том земљи шту.

(2) Инве сти тор из ста ва 1. овог чла на под но си орга ну
једи ни це локал не само у пра ве над ле жном за кому нал не
посло ве при је длог о финан си ра њу опре ма ња земљи шта на
који је над ле жни орган дужан да одго во ри у року од 15
дана од дана под но ше ња при је дло га.

(3) Ако орган из ста ва 2. овог чла на утвр ди да је под но -
си лац при је дло га инве сти тор изград ње објек та у зони у
којој гра ђе вин ско земљи ште није опре мље но, а за коју је
доне сен спро вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња или се
нала зи у обу хва ту урба ни стич ког пла на једи ни це локал не
само у пра ве, може закљу чи ти са инве сти то ром уго вор о
финан си ра њу опре ма ња гра ђе вин ског земљи шта.

(4) Уго вор из ста ва 3. овог чла на тре ба да садр жи:
а) подат ке о лока ци ји, одно сно зони, подат ке из спро -

вед бе ног доку мен та про стор ног уре ђе ња и урба ни стич ког
пла на и тех нич ке усло ве опре ма ња,

б) подат ке из про гра ма уре ђе ња гра ђе вин ског земљи -
шта,

в) гра ни це лока ци је која се опре ма са попи сом ката -
стар ских пар це ла,
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г) рок изград ње,
д) оба ве зу једи ни це локал не само у пра ве да као инве -

сти тор при ба ви лока циј ске усло ве, гра ђе вин ску и упо треб -
ну дозво лу, те оба ве зу да обез би је ди и финан си ра струч ни
над зор током изво ђе ња радо ва,

ђ) оба ве зу инве сти то ра да обез би је ди и финан си ра
изра ду тех нич ке доку мен та ци је и изво ђе ње радо ва, те оба -
ве зу да изгра ђе не објек те кому нал не инфра струк ту ре и
дру ге намје не пре да у вла сни штво једи ни це локал не само -
у пра ве и

е) износ ствар них тро шко ва опре ма ња гра ђе вин ског
земљи шта као и виси ну ума ње ња накна де за уре ђе ње гра -
ђе вин ског земљи шта инве сти то ру за обје кат који ће бити
гра ђен на тој лока ци ји, одно сно зони.

(5) Накна да за уре ђе ње гра ђе вин ског земљи шта која се
изра чу на ва у скла ду са чла ном 74. овог зако на, за обје кат
који ће се гра ди ти на лока ци ји, одно сно зони на којој је
доку мен том про стор ног уре ђе ња пла ни ра на изград ња
кому нал не инфра струк ту ре, која се пре ма уго во ру опре ма
сред стви ма инве сти то ра, ума њу је се за ствар не тро шко ве
опре ма ња које инве сти тор ула же на осно ву уго во ра из ста -
ва 3. овог чла на, а нај ви ше до виси не накна де за уре ђе ње
град ског гра ђе вин ског земљи шта из чла на 77. овог зако на,
утвр ђе не пре ма кри те ри ју ми ма и мје ри ли ма обра чу на за ту
лока ци ју, одно сно зону.

(6) Инве сти то ру из ста ва 1. овог чла на који је вла сник
гра ђе вин ског земљи шта на коме је пре ма важе ћем доку -
мен ту про стор ног уре ђе ња пла ни ра на изград ња кому нал не
инфра струк ту ре, при зна је се тржи шна ври јед ност тог
земљи шта као ствар ни тро шак кому нал ног опре ма ња
земљи шта.

(7) Уго вор из ста ва 4. овог чла на може да садр жи и
дина ми ку уре ђе ња град ског гра ђе вин ског земљи шта.

3.4. Накна да за доград њу и надо град њу посто је ћих
обје ка та

Члан 79.
(1) При ли ком доград ње и надо град ње посто је ћих обје -

ка та, инве сти тор пла ћа накна ду за уре ђе ње град ског гра ђе -
вин ског земљи шта и рен ту за повр ши ну догра ђе ног, одно -
сно надо гра ђе ног дије ла.

(2) При ли ком замје не ста рог објек та новим објек том,
инве сти тор пла ћа накна ду за уре ђе ње град ског гра ђе вин -
ског земљи шта и рен ту обра чу на ту за раз ли ку у кори сној
повр ши ни изме ђу новог и ста рог објек та.

3.5. Накна да за рен ту
Члан 80.

(1) Виси ну рен те по зона ма и оста ле усло ве за обра чун
рен те утвр ђу је одлу ком скуп шти на једи ни це локал не само -
у пра ве.

(2) Као осно ви ца за изра чу на ва ње виси не рен те слу жи
про сјеч на, конач на, гра ђе вин ска ције на јед ног ква драт ног
метра кори сне повр ши не стам бе ног и послов ног про сто ра из
прет ход не годи не за под руч је једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Осно ви ца изра чу на та у скла ду са ста вом 2. овог
чла на мно жи се са кое фи ци јен том раз ви је но сти једи ни це
локал не само у пра ве (у даљем тек сту: Кр), и то:

а) раз ви је не једи ни це локал не 
само у пра ве.......................................................Кр = 1,00,
б) сред ње раз ви је не једи ни це локал не 
само у пра ве.......................................................Кр = 0,90,
в) нераз ви је не једи ни це локал не 
само у пра ве.......................................................Кр = 0,80,
г) изра зи то нераз ви је не једи ни це локал не 
само у пра ве ......................................................Кр = 0,65.
(4) Про сјеч ну конач ну гра ђе вин ску ције ну из ста ва 2.

овог чла на утвр ђу је одлу ком скуп шти на једи ни це локал не
само у пра ве сва ке годи не, а нај ка сни је до 31. мар та теку ће
годи не, на осно ву пред ра чу на из глав ног про јек та за изда -
те гра ђе вин ске дозво ле у прет ход ној годи ни.

Члан 81.
(1) Град ско гра ђе вин ско земљи ште из осно ва при род -

них и лока циј ских погод но сти тог земљи шта и погод но сти
већ изгра ђе не кому нал не инфра струк ту ре које могу наста -
ти при ли ком кори шће ња тог земљи шта, дије ли се на нај ви -
ше шест зона.

(2) Зоне се утвр ђу ју одлу ком из чла на 69. став 1. овог
зако на на осно ву:

а) поло жа ја земљи шта,
б) сте пе на опре мље но сти земљи шта кому нал ним

објек ти ма и инста ла ци ја ма,
в) сао бра ћај не пове за но сти,
г) врсте и капа ци те та обје ка та за сва ко днев но и пери о -

дич но снад би је ва ње,
д) сте пе на покри ве но сти објек ти ма за здрав стве ну

зашти ту, школ ство, кул ту ру и дјеч ју зашти ту и
ђ) при род них и еко ло шких усло ва кори шће ња земљи -

шта, као што су: нагиб тере на, ори јен та ци ја, осун ча ност,
тем пе ра ту ра вазду ха, вје тро ви и зага ђе ност вазду ха.

Члан 82.
(1) Виси на рен те утвр ђу је се у про цен ту у окви ру датих

распо на за поје ди не зоне од про сјеч не конач не гра ђе вин ске
ције не из чла на 80. став 2. овог зако на, а то су:

а) у првој зони до 6%,
б) у дру гој зони до 5%,
в) у тре ћој зони до 4%,
г) у четвр тој зони до 3%,
д) у петој зони до 2% и
ђ) у шестој зони до 1%.
(2) У дије лу прве зоне који се утвр ди као посеб но пого -

дан за гра ђе ње и у којем је у пот пу но сти изгра ђе на кому -
нал на инфра струк ту ра у скла ду са доку мен том про стор ног
уре ђе ња виси на рен те додат но се уве ћа ва до 20%.

(3) За објек те који могу има ти нега ти ван ути цај на
живот ну сре ди ну, при род не ври јед но сти и кул тур но-исто -
риј ска добра виси на рен те додат но се уве ћа ва до 20% без
обзи ра на зону.
4. Оста ло гра ђе вин ско земљи ште и урба но фор ми ра ње

гра ђе вин ских пар це ла
Члан 83.

(1) Оста ло гра ђе вин ско земљи ште из чла на 2. став 1.
тач ка т) овог зако на одре ђу је се одлу ком једи ни це локал не
само у пра ве из чла на 69. став 1. овог зако на.

(2) Одлу ка о одре ђи ва њу оста лог гра ђе вин ског земљи -
шта засни ва се на про стор ном пла ну једи ни ца локал не
само у пра ве или зонинг пла ну под руч ја посеб не намје не
који садр же гра ни це урба них и дру гих под руч ја на који ма
је урба ни стич ким пла ном или спро вед бе ним доку мен том
про стор ног уре ђе ња пред ви ђе но гра ђе ње или врше ње дру -
гих радо ва.

(3) Одлу ком из чла на 69. став 1. овог зако на утвр ђу ју се
усло ви и мје ри ла за раз вој под руч ја које обу хва та оста ло
гра ђе вин ско земљи ште и одре ђу ју њего ве гра ни це након
прет ход но при ба вље ног мишље ња мје сних зајед ни ца и
оста лих заин те ре со ва них лица.

Члан 84.
(1) Урба но фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла је посту -

пак пар це ли са ња гра ђе вин ског земљи шта по коме се у
урба ном под руч ју посто је ће ката ста р ске пар це ле које због
сво је непо вољ не повр ши не, обли ка, поло жа ја, нео д го ва ра -
ју ћег при сту па на повр ши ну јав не намје не или из дру гих
раз ло га, не могу раци о нал но уре ди ти и кори сти ти као гра -
ђе вин ско земљи ште, пре тва ра ју у гра ђе вин ске пар це ле.

(2) У поступ ку урба ног фор ми ра ња гра ђе вин ских пар -
це ла, који се спро во ди у општем инте ре су, врши се пре ра -
спо дје ла ново фор ми ра них гра ђе вин ских пар це ла вла сни -
ци ма рани је посто је ћих ката ста р ских пар це ла, уз исто вре -
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ме но рје ша ва ње имо вин ских и дру гих ствар но-прав них
одно са на том земљи шту пре ма про пи си ма који ма су регу -
ли са на ствар на пра ва и обез бје ђи ва ње гра ђе вин ског
земљи шта за изград њу обје ка та и повр ши на јав не намје не.

(3) Одлу ку о покре та њу поступ ка урба ног фор ми ра ња
гра ђе вин ских пар це ла на одре ђе ном под руч ју доно си скуп -
шти на једи ни це локал не само у пра ве.

Члан 85.
Про пи сом Вла де уре ђу је се посту пак урба ног фор ми -

ра ња гра ђе вин ских пар це ла, кри те ри ју ми за про цје ну ври -
јед но сти земљи шта и додје лу земљи шта и одре ђе ни тро -
шко ви и обве зник пла ћа ња тро шко ва.

IV - ГРА ЂЕ ЊЕ
1. Карак те ри сти ке обје ка та

Члан 86.
(1) Сви објек ти мора ју бити про јек то ва ни и изгра ђе ни

у скла ду са доку мен ти ма про стор ног уре ђе ња.
(2) Уса гла ше ност објек та са доку мен ти ма про стор ног

уре ђе ња обез бје ђу је се про јек то ва њем у скла ду са захтје -
ви ма из лока циј ских усло ва, реви зи јом про јек та при је
поступ ка изда ва ња гра ђе вин ске дозво ле, изво ђе њем радо -
ва у скла ду са одо бре ним глав ним про јек том и кон тро лом
у поступ ку изда ва ња упо треб не дозво ле.

Члан 87.
(1) Објек ти за колек тив но ста но ва ње, објек ти или дије -

ло ви обје ка та који су у јав ној упо тре би или се кори сте за
оба вља ње услу жне и при вред не дје лат но сти мора ју бити
про јек то ва ни и изгра ђе ни тако да се лици ма са ума ње ним
тје ле сним спо соб но сти ма оси гу ра несме тан при ступ, кре -
та ње, рад и бора вак.

(2) Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су ју
усло ви из ста ва 1. овог чла на.

(3) На захтјев лица са ума ње ним тје ле сним спо соб но сти -
ма или њего вог стараоца, одно сно удру же ња, архи тек тон ске
бари је ре које оне мо гу ћа ва ју при ступ и кре та ње лици ма са
ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма укло ни ће се у року од
дви је годи не од усва ја ња овог зако на, осим ако не посто је
тех нич ке могућ но сти за изво ђе ње таквих радо ва.

(4) За укла ња ње архи тек тон ских бари је ра, одно сно
омо гу ћа ва ње сло бод ног при сту па објек ту и кре та ња у
објек ту лици ма са ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма
одго во ран је вла сник објек та.

Члан 88.
Гра ђе вин ски про из во ди, мате ри ја ли, опре ма и уре ђа ји

могу се упо тре бља ва ти, одно сно угра ђи ва ти само ако је
њихов ква ли тет дока зан цер ти фи ка том и изја вом о уса гла -
ше но сти изда том од овла шће ног тије ла у скла ду са про пи -
си ма о гра ђе вин ским про из во ди ма.

Члан 89.
(1) Уре ђа ји у згра да ма који су у функ ци ји згра де као

цје ли не или њеног посеб ног дије ла, као што су лиф то ви за
пре воз лица и тере та у згра да ма, покрет не сте пе ни це и
дру го могу се кори сти ти и ста ви ти у упо тре бу само ако не
угро жа ва ју здра вље и сигур ност лица или сигур ност имо -
ви не, ако су пра вил но угра ђе ни и одр жа ва ни и ако се кори -
сте за пред ви ђе ну намје ну.

(2) Тех нич ке карак те ри сти ке, основ ни здрав стве ни и
сигур но сни захтје ви који се одно се на про јек то ва ње и
изра ду уре ђа ја из ста ва 1. овог чла на као цје ли не или њего -
вих поје ди них дије ло ва или скло по ва и сигур но сних ком -
по нен ти, њихо во ста вља ње на тржи ште, редов ни и пери о -
дич ни пре гле ди, уре ђу ју се пра вил ни ци ма које доно си
мини стар за сва ки уре ђај или гру пу уре ђа ја.

(3) Доно ше ње тех нич ког одо бре ња, посту пак оцје њи ва -
ња уса гла ше но сти и дока зи ва ње упо тре бљи во сти, спро во ђе -
ње кон трол них посту па ка, ста вља ње зна ка уса гла ше но сти,
спро во ди се пре ма одред ба ма овог зако на, про пи са доне се -
них на осно ву њега и про пи са о гра ђе вин ским про из во ди ма.

1.1. Ене р гет ске карак те ри сти ке згра де
Члан 90.

(1) У циљу пости за ња еко ном ски оправ да них рје ше ња
уче сни ци у гра ђе њу дужни су да пред у зи ма ју мје ре да би
се утвр ди ли мини мал ни захтје ви за енер гет ске карак те ри -
сти ке згра да или само стал них упо треб них цје ли на згра да.

(2) При ли ком пла ни ра ња, про јек то ва ња и гра ђе ња нових
згра да, те при ли ком веће рекон струк ци је посто је ћих згра да,
про пи са не ене р гет ске карак те ри сти ке и мини мал ни захтје ви
као дуго роч не мје ре пред ви ђе не одред ба ма овог зако на и
про пи си ма о ене р гет ској ефи ка сно сти обез бје ђу ју се:

а) при мје ном нових тех но ло ги ја гра ђе ња и уград њу
гра ђе вин ских про из во да који омо гу ћа ва ју кори шће ње при -
мар не енер ги је из обно вљи вих изво ра,

б) ства ра њем сти му ла тив них усло ва и мје ра да се нове
згра де гра де или да се при ли ком већих рекон струк ци ја
посто је ће згра де пре тва ра ју у згра де с гото во нул том
потро шњом ене р ги је, кад год је то могу ће и кад је еко ном -
ски при хва тљи во,

в) оба ве зном уград њом мје р них уре ђа ја кому нал них
про из во да за сва ког поје ди нач ног ета жног вла сни ка за све
нове згра де, а код посто је ћих згра да да се то обез би је ди
при ли ком врше ња веће рекон струк ци је, ако то тех нич ке
карак те ри сти ке згра де дозво ља ва ју и када је то еко ном ски
при хва тљи во, или да се обез би је ди нај ма ње мје р ни уре ђај
за мје ре ње на нивоу згра де као цје ли не,

г) под сти ца њем уград ње инте ли гент них систе ма мје ре -
ња када се гра ди згра да или се врши већа рекон струк ци ја
згра де, те уград ња систе ма актив ног над зо ра, као што су
систе ми за ауто ма ти за ци ју, над зор и пра ће ње који ма је циљ
уште да енер ги је,

д) сти му ли са њем кори шће ња даљин ског систе ма гри ја -
ња или хла ђе ња згра да који се у ције ло сти или дје ли мич но
засни ва на ене р ги ји из обно вљи вих изво ра,

ђ) успо ста вља њем редов ног пре гле да тех нич ког систе -
ма згра де и опре ме која слу жи за гри ја ње или хла ђе ње
згра де, вен ти ла ци ју, при пре му топле воде и освје тље ње,
као и дава ње редов них савје та и пре по ру ка кори сни ци ма за
раз ли чи те мето де и прак тич на рје ше ња која слу же побољ -
ша ва њу ене р гет ских карак те ри сти ка згра де и

е) ства ра њем усло ва за раз ви ја ње и успо ста вља ње
систе ма цер ти фи ка ци је ене р гет ских карак те ри сти ка згра де
који при ка зу ју ене р гет ске карак те ри сти ке згра де и који су
при зна ти код над ле жних инсти ту ци ја.

(3) Енер гет ским пре гле дом, који спро во ди овла шће но
лице, утвр ђу ју се ене р гет ске карак те ри сти ке згра де и ниво
ускла ђе но сти тих карак те ри сти ка са про пи са ним захтје ви ма
и рефе рент ним ври јед но сти ма и пред ла жу мје ре за еко ном -
ски повољ но побољ ша ва ње ене р гет ских карак те ри сти ка
згра де.

(4) При је изда ва ња упо треб не дозво ле, одо бре ња за
проб ни рад, одно сно при је про мје не вла сни штва или
изнајм љи ва ња нове згра де изгра ђе не након сту па ња на
сна гу овог зако на или њеног посеб ног дије ла, мора се при -
ба ви ти ене р гет ски цер ти фи кат који се изда је у скла ду са
одред ба ма овог зако на и про пи си ма који се одно се на енер -
гет ску ефи ка сност.

(5) Ене р гет ски цер ти фи кат згра де обу хва та обје ди ње не
резул та те енер гет ског пре гле да згра де као цје ли не који се
врши пре ма одред ба ма овог зако на, укљу чу ју ћи и њен тех -
нич ки систем.

(6) Јав ни сек тор који кори сти згра де са кори сном повр -
ши ном већом од 500 m² дужан је да у тим згра да ма уве де
систем енер гет ског менаџ мен та у скла ду са одред ба ма
про пи са који се одно се на енер гет ску ефи ка сност.

1.2. Енер гет ски пре глед згра де
Члан 91.

(1) Енер гет ски пре глед згра де врши прав но лице кoje има
одго ва ра ју ћу лицен цу за врше ње енер гет ског пре гле да.

(2) Лицен цу за врше ње ене р гет ског пре гле да мини стар
изда је прав ном лицу које:
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a) је упи са но у суд ски реги стар,
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те на посло ви ма

изра де тех нич ке доку мен та ци је или реви зи је тех нич ке
доку мен та ци је или гра ђе ња или кон тро ле ква ли те та и ате -
сти ра ња гра ђе вин ских про из во да и

в) које у рад ном одно су са пуним рад ним вре ме ном, у
скла ду са зако ни ма који ма се уре ђу ју рад ни одно си, има:

1) за објек те за које гра ђе вин ску дозво лу изда је Мини -
стар ство, нај ма ње два дипло ми ра на инже ње ра архи тек ту -
ре, гра ђе ви нар ства, машин ства или елек тро тех ни ке, са
лицен цом за врше ње енер гет ског пре гле да,

2) за објек те за које гра ђе вин ску дозво лу изда је орган
упра ве једи ни це локал не само у пра ве, нај ма ње јед ног
дипло ми ра ног инже ње ра архи тек ту ре, гра ђе ви нар ства,
машин ства или елек тро тех ни ке, са лицен цом за врше ње
енер гет ског пре гле да.

(3) Лицен ца за врше ње енер гет ског пре гле да изда је се
физич ким лици ма са лицен цом за изра ду или реви зи ју тех -
нич ке доку мен та ци је или гра ђе ње, сте че ну пре ма одред ба -
ма овог зако на и са завр ше ном посеб ном обу ком за оба -
вља ње енер гет ског пре гле да у скла ду са одред ба ма овог
зако на и про пи си ма о енер гет ској ефи ка сно сти.

(4) Прав но лице које врши енер гет ски пре глед згра де
дужно је да при ли ком оба вља ња енер гет ског пре гле да
систе ма за гри ја ње или кли ма ти за ци ју згра де вла сни ку
доста ви у писа ној фор ми пре по ру ке за еко ном ски испла ти -
ве измје не систе ма ради пове ћа ња њихо ве енер гет ске ефи -
ка сно сти за све систе ме гри ја ња са котлом номи нал не сна -
ге веће од 20 kW и систе ма кли ма ти за ци је номи нал не сна -
ге веће од 12 kW.

(5) Посеб ну струч ну обу ку из ста ва 3. овог чла на за
оба вља ње енер гет ских пре гле да орга ни зу је Фонд за зашти -
ту живот не сре ди не и енер гет ску ефи ка сност (у даљем тек -
сту: Фонд).

(6) Посеб на струч на обу ка из ста ва 3. овог чла на спро -
во ди се пре ма Про гра му обу ке и струч ног уса вр ша ва ња
који доно си Фонд, а на који сагла сност даје мини стар.

(7) Мини стар доно си пра вил ник којим ће се детаљ ни је
про пи са ти посту пак врше ња енер гет ског пре гле да, одре ђи -
ва ње енер гет ске кла се згра де, изда ва ње енер гет ског цер ти -
фи ка та, садр жај, фор ма енер гет ског цер ти фи ка та и рок
важе ња, вође ње реги ста ра и њихо ву доступ ност јав но сти,
начин фор ми ра ња ције не енер гет ског пре гле да и изда ва ња
цер ти фи ка та, те начин спро во ђе ња неза ви сне кон тро ле
изда тих енер гет ских цер ти фи ка та.

(8) Енер гет ски пре глед згра де не могу врши ти лица
која су уче ство ва ла у про јек то ва њу, реви зи ји, гра ђе њу или
врше њу струч ног над зо ра над гра ђе њем те згра де.

Члан 92.
(1) Мини стар ство води једин стве ни реги стар лица

који ма су изда те лицен це за врше ње енер гет ског пре гле да.
(2) Једи ни це локал не само у пра ве воде реги стар изда -

тих енер гет ских цер ти фи ка та на свом под руч ју.
(3) Реги стри из ст. 1. и 2. овог чла на су јав ни, а обја -

вљу ју се на интер нет стра ни ца ма Мини стар ства и једи ни -
ца локал не само у пра ве или на дру ги одго ва ра ју ћи начин.

Члан 93.
(1) У циљу пости за ња еко ном ски оправ да них рје ше ња,

а да би се утвр ди ли мини мал ни захтје ви за енер гет ске
карак те ри сти ке згра да или само стал них упо треб них цје ли -
на згра да, мини стар доно си:

а) Пра вил ник о мини мал ним захтје ви ма за енер гет ске
карак те ри сти ке згра да и

б) Пра вил ник о мето до ло ги ји за изра чу на ва ње енер гет -
ских карак те ри сти ка згра да.

(2) Пра вил ни ком из ста ва 1. тач ка а) овог чла на детаљ -
ни је се про пи су ју:

а) тех нич ки захтје ви у погле ду раци о нал не упо тре бе
енер ги је и топлот не зашти те, које тре ба испу ни ти при ли -
ком про јек то ва ња и гра ђе ња нових згра да, те током упо тре -
бе и при ли ком рекон струк ци је посто је ћих згра да, а које се
гри ју на уну тра шњу тем пе ра ту ру већу од 12 °С,

б) оста ли тех нич ки захтје ви за раци о нал ну упо тре бу
енер ги је и топлот ну зашти ту у згра дар ству,

в) тех нич ке карак те ри сти ке и дру ги захтје ви за одре ђе не
гра ђе вин ске про из во де који се угра ђу ју у згра ду у свр ху
раци о нал не упо тре бе енер ги је и топлот не зашти те и оцје њи -
ва ње ускла ђе но сти тих про из во да са наве де ним захтје ви ма,

г) садр жај про јек та згра де у одно су на раци о нал ну упо -
тре бу енер ги је за гри ја ње и хла ђе ње, те топлот ну зашти ту,

д) утвр ђи ва ње потреб не топлот не енер ги је за гри ја ње и
хла ђе ње објек та и

ђ) одр жа ва ње згра де у одно су на раци о нал ну упо тре бу
енер ги је и топлот ну зашти ту.

(3) Пра вил ни ком из ста ва 1. тач ка б) овог чла на детаљ -
ни је се про пи су ју:

а) мето до ло ги ја за изра чу на ва ње енер гет ских карак те -
ри сти ка за стам бе не згра де,

б) мето до ло ги ја за изра чу на ва ње енер гет ских карак те -
ри сти ка за нестам бе не згра де и

в) кате го ри је за које се врши изра чу на ва ње енер гет ских
карак те ри сти ка згра да.

1.3. Енер гет ски цер ти фи кат
Члан 94.

(1) Овла шће но лице које је извр ши ло енер гет ски пре -
глед Фон ду доста вља извје штај о спро ве де ном пре гле ду и
утвр ђе ној енер гет ској кла си згра де, у року од осам дана од
дана повје ра ва ња пре гле да.

(2) Фонд на осно ву доста вље ног извје шта ја изда је
енер гет ски цер ти фи кат који доста вља овла шће ном лицу
које је извр ши ло енер гет ски пре глед, Мини стар ству и
надле жном орга ну једи ни це локал не само у пра ве, у року од
осам дана од доста вља ња извје шта ја.

(3) Изла га ње енер гет ског цер ти фи ка та на јасно видљи -
вом мје сту, успо ста вља ње систе ма неза ви сне кон тро ле,
начин спро во ђе ња неза ви сне кон тро ле, усло ви за лица која
спро во де неза ви сну кон тро лу и дру га пита ња у вези са неза -
ви сном кон тро лом, спро во де се у скла ду са одред ба ма овог
зако на и про пи са који се одно се на енер гет ску ефи ка сност.

(4) Енер гет ски цер ти фи кат има рок важе ња десет годи -
на и подлијежe систе му неза ви сне кон тро ле.

(5) Тро шко ве изда ва ња енер гет ског цер ти фи ка та сно си
инве сти тор.

Члан 95.
Осим над ле жно сти утвр ђе них чл. 91. и 94. овог зако на,

Фонд је над ле жан за оба вља ње и сље де ћих посло ва који се
пре ма овом зако ну одно се на енер гет ску ефи ка сност:

а) уче ству ју у спро во ђе њу поступ ка за избор и финан -
си ра ње или суфи нан си ра ње про је ка та који се одно се на
пове ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти и сма ње ње укуп не
потро шње енер ги је у згра да ма из сред ста ва која се за те
намје не издва ја ју пре ма посеб ним про пи си ма, као и сред -
ста ва која се за ове намје не обез би је де из дона ци ја, гран то -
ва или кре дит них заду же ња Репу бли ке и слич но,

б) успо ста вља и води базе пода та ка о енер гет ској ефи -
ка сно сти згра да и изда тим енер гет ским цер ти фи ка ти ма,

в) спро во ди неза ви сну кон тро лу изда тих енер гет ских
цер ти фи ка та,

г) пред ла же про јек те за пове ћа ње енер гет ске ефи ка -
сно си у јав ном сек то ру,

д) врши про мо ци ју мје ра енер гет ске ефи ка сно сти, те
инфор ми ше и под сти че инте рес јав но сти о зна ча ју и ефек -
ти ма енер гет ске ефи ка сно сти и

ђ) извр ша ва и дру ге посло ве у скла ду са овим зако ном.
1.4. Згра де за које није оба ве зна при мје на мје ра

енер гет ске ефи ка сно сти
Члан 96.

Од оба ве зе при мје на одред бе чла на 90. овог зако на изу -
зи ма ју се:
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а) згра де које су пре ма посеб ним про пи си ма слу жбе но
зашти ће не као наци о нал ни спо ме ник, дио при род ног окру -
же ња, посеб ног архи тек тон ског или исто риј ског зна ча ја,

б) згра де зашти ће не на осно ву посеб них про пи са, а код
којих би испу ња ва ње наве де них мини мал них захтје ва за
енер гет ске карак те ри сти ке непри хва тљи во изми је ни ло
њихов карак тер или изглед,

в) згра де које се кори сте као мје ста вјер ских обре да и
за вје р ске актив но сти,

г) при вре ме не згра де чији је рок упо тре бе дви је годи не
или мањи, као и при вре ме не згра де изгра ђе не у окви ру
при прем них радо ва за потре бе орга ни за ци је гра ди ли шта,

д) инду стриј ске лока ци је, ради о ни це и нестам бе не
пољо при вред не згра де са малим енер гет ским потре ба ма,

ђ) ради о ни це, про из вод не хале, инду стриј ске згра де и
дру ге при вред не згра де које се, у скла ду са сво јом намје -
ном, мора ју држа ти отво ре ни ма више од поло ви не рад ног
вре ме на, ако нема ју угра ђе не вазду шне завје се,

е) стам бе не згра де које се кори сте или се намје ра ва ју
кори сти ти мање од чети ри мје се ца годи шње или јед но
огра ни че но ври је ме у годи ни, и то уз оче ки ва ну потро шњу
енер ги је мању од 25% од коли чи не потреб не за кори шће ње
током ције ле годи не и

ж) само сто је ће згра де укуп не бру то гра ђе вин ске повр -
ши не мање од 200 m².

2. Тех нич ка доку мен та ци ја
Члан 97.

(1) Тех нич ку доку мен та ци ју чине:
а) идеј ни про је кат,
б) глав ни про је кат,
в) извед бе ни про је кат,
г) про је кат изве де ног ста ња,
д) доку мен та ци ја кон тро ле ква ли те та,
ђ) упут ства за одр жа ва ње и погон објек та и
е) про је кат укла ња ња за објек те бру то гра ђе вин ске

повр ши не веће од 400 m².
(2) Осим тех нич ке доку мен та ци је из ста ва 1. овог чла -

на, инве сти тор може за сло же не објек те и објек те линиј ске
инфра струк ту ре, ради одре ђи ва ња макро ло ка ци је и дис по -
зи ци је објек та, тех нич ко-тех но ло шког кон цеп та, начи на
обез бје ђи ва ња инфра струк ту ре, про цје не ути ца ја на
живот ну сре ди ну, зашти те при род них и кул тур них доба ра,
потреб них истра жних радо ва за изра ду идеј ног про јек та и
гене рал не кон цеп ци је оправ да но сти изград ње објек та,
нару чи ти изра ду гене рал ног про јек та, прет ход не сту ди је
изво дљи во сти и сту ди је изво дљи во сти.

(3) Мини стар доно си пра вил ник о садр жа ју и кон тро ли
тех нич ке доку мен та ци је из ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 98.
(1) Мини стар доно си пра вил ник којим се детаљ ни је

уре ђу је посту пак изра чу на ва ња повр ши на и запре ми на
објек та.

(2) У поступ ку изра де доку ме на та про стор ног уре ђе ња,
изра де тех нич ке доку мен та ци је, изра чу на ва ња накна да
пред ви ђе них одред ба ма овог зако на, при ли ком гра ђе ња
обје ка та, обра чу на повр ши на и запре ми на изгра ђе них обје -
ка та при ли ком упи са у јав не еви ден ци је и дру го, изра чу на -
ва ње повр ши на и запре ми на објек та врши се пре ма одред -
ба ма пра вил ни ка из ста ва 1. овог чла на.

2.1. Идеј ни и глав ни про је кат
Члан 99.

(1) Идеј ни про је кат је скуп међу соб но уса гла ше них
нацр та и доку ме на та који ма се дају основ на обли ков но-
функ ци о нал на и тех нич ка рје ше ња објек та, те при каз смје -
шта ја објек та у про сто ру.

(2) Идеј ни про је кат садр жи: тех нич ки опис, ситу а ци о но
рје ше ње, тло цр те објек та, карак те ри стич не пре сје ке и фаса -
де.

(3) Идеј ни про је кат, зави сно од сло же но сти и тех нич ке
струк ту ре објек та, може садр жа ва ти и дру ге нацр те и доку -
мен та, ако су они зна чај ни за изра ду глав ног про јек та, као
што су:

а) опис тех но ло шког про це са,
б) тех но ло шки нацр ти и
в) опис при мје не одре ђе не тех но ло ги је гра ђе ња и слич -

но.
(4) Идеј ни про је кат мора садр жа ва ти спе ци фи ка ци ју

радо ва који се врше у скла ду са ста вом 3. овог чла на.
Члан 100.

(1) Глав ни про је кат је скуп међу соб но уса гла ше них
про је ка та који ма се даје тех нич ко рје ше ње објек та, при каз
смје шта ја објек та у про сто ру, дока зу је испу ња ва ње бит них
захтје ва за обје кат, дру гих захтје ва из овог зако на и дру гих
зако на, тех нич ких нор ми и про пи са доне се них на осно ву
тих зако на.

(2) На осно ву глав ног про јек та изда је се гра ђе вин ска
дозво ла.

(3) Глав ни про је кат зајед но са гра ђе вин ском дозво лом
трај но чува орган упра ве који је издао гра ђе вин ску дозво -
лу и инве сти тор, одно сно вла сник објек та.

(4) На осно ву глав ног про јек та изво де се радо ви на
изград њи објек та.

Члан 101.
(1) Глав ни про је кат изра ђу је се у скла ду са лока циј -

ским усло ви ма, одно сно урба ни стич ко-тех нич ким усло ви -
ма за инди ви ду ал не стам бе не и инди ви ду ал не стам бе но-
послов не објек те чија је бру то гра ђе вин ска повр ши на
мања од 400 m², осим за сло же не објек те у сми слу овог
зако на, који се гра де на под руч ју за које је доне сен спро -
вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња или на ванур ба ном
под руч ју, а зави сно од врсте објек та и тех нич ке струк ту ре
објек та садр жи: архи тек тон ски про је кат, гра ђе вин ски про -
је кат, про јек те инста ла ци ја, про је кат тех но ло шког про це са,
про је кат уград ње опре ме и дру ге про јек те, који мора ју
бити међу соб но уса гла ше ни.

(2) Про јек ти из ста ва 1. овог чла на, зави сно од врсте
објек та и тех нич ке струк ту ре објек та, садр же:

а) тех нич ки опис са евен ту ал но посеб ним усло ви ма за
изво ђе ње радо ва,

б) извод из ката стар ског пла на са уцр та ном ситу а ци јом
објек та и уцр та ним сусјед ним објек ти ма, а за објек те који
се гра де на ширем под руч ју, ситу а ци ја објек та при ка зу је се
на гео дет ској под ло зи у одго ва ра ју ћој раз мје ри,

в) потреб не гра фич ке при ка зе про јект них рје ше ња, као
што су: осно в, пре сје ци, фаса де, те нацр те који дефи ни шу
носи ви склоп кон струк ци је,

г) ела бо ра ти, одно сно про ра чу ни ста ти ке, хидра у ли ке,
енер ге ти ке и енер гет ске ефи ка сно сти, физич ких карак те -
ри сти ка објек та и дру го, који ма се дока зу је да је обје кат
про јек то ван пре ма одред ба ма овог зако на,

д) ела бо рат, одно сно подат ке о гео тех нич ким и гео ме -
ха нич ким карак те ри сти ка ма земљи шта, као и дру гим
истра жним радо ви ма који су послу жи ли као под ло га за
изра ду про јек та,

ђ) про је кат вањ ског уре ђе ња за објек те бру то гра ђе вин -
ске повр ши не веће од 400 m²,

е) пред мјер и пред ра чун свих радо ва, са опи сом радо ва
и иска за ном укуп ном ције ном објек та, ције ном гра ђе вин -
ских радо ва и једи нич ном ције ном по ква драт ном метру
кори сне повр ши не објек та,

ж) при лог или ела бо рат зашти те од пожа ра,
з) ела бо рат зашти те живот не сре ди не, ако је ријеч о

намје ни објек та која је дефи ни са на као дје лат ност која
може угро зи ти живот ну сре ди ну,

и) ела бо рат о збри ња ва њу отпа да, ако је ријеч о отпа ду
за који су посеб ним зако ном про пи са не мје ре одла га ња и

ј) при лог зашти те на раду.
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(3) Ела бо рат о гео тех нич ким и гео ме ха нич ким карак те -
ри сти ка ма земљи шта из ста ва 2. тач ка д) овог чла на, који
слу жи као под ло га за дефи ни са ње начи на теме ље ња обје -
ка та, ради се у скла ду са одред ба ма зако на којим је уре ђе -
но гео ло шко истра жи ва ње у Репу бли ци.

Члан 102.
(1) Изра ди глав ног про јек та за сло же не објек те у сми -

слу овог зако на у тех нич ко-тех но ло шком и функ ци о нал -
ном сми слу, као и за објек те који могу да угро зе живот ну
сре ди ну, при род не ври јед но сти и кул тур но-исто риј ска
добра, прет хо ди изра да идеј ног про јек та, којим се утвр ђу -
је основ на тех нич ко-тех но ло шка кон цеп ци ја објек та,
сагле да ва функ ци о нал ност и раци о нал ност про јект них рје -
ше ња и обли ко ва ње објек та.

(2) Идеј ни про је кат за објек те из ста ва 1. овог чла на
мора бити пред мет јав ног кон кур са који спро во ди инве сти -
тор да би обез би је дио опти мал но про јект но рје ше ње.

(3) Ако је глав ни про је кат изра ђен на стра ном јези ку,
мора садр жа ва ти и пре вод на један од слу жбе них јези ка у
упо тре би у Репу бли ци.

(4) Ако је глав ни про је кат изра ђен по про пи си ма дру -
гих зема ља, мора бити ностри фи ко ван, при чему се про вје -
ра ва уса гла ше ност про јек та са про пи си ма који се при мје -
њу ју за те врсте и намје не обје ка та у Репу бли ци.

(5) Глав ни про је кат, на осно ву којег је изгра ђен одре ђе -
ни обје кат, може се упо три је би ти за гра ђе ње дру гог таквог
објек та уз овје ре ну писа ну сагла сност инве сти то ра и про -
јек тан та, који је изра дио тај про је кат, под усло вом при ла -
го ђа ва ња тог про јек та лока циј ским усло ви ма, одно сно
урба ни стич ко-тех нич ким усло ви ма, гра ђе вин ској пар це ли,
при кључ ци ма на објек те и уре ђа је кому нал не инфра струк -
ту ре и гео ме ха нич ком извје шта ју.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на шти те се аутор ска
пра ва у скла ду са посеб ним про пи сом.

2.2. Извед бе ни про је кат и про је кат изве де ног ста ња
Члан 103.

Извед бе ни про је кат се ради по потре би за објек те код
којих у глав ном про јек ту нису могли бити дати детаљ ни
нацр ти и њихо ви тек сту ал ни опи си за изво ђе ње, који зави -
се од тех но ло ги је гра ђе ња објек та, опре ме којом рас по ла -
же изво ђач радо ва и слич но, а мора бити у скла ду са усло -
ви ма из гра ђе вин ске дозво ле и одо брен од про јек тан та
глав ног про јек та.

Члан 104.
(1) Про је кат изве де ног ста ња је дода так глав ном про -

јек ту са уцр та ним свим измје на ма наста лим током изград -
ње у дије лу про јек та у коме су измје не врше не, а које су у
скла ду са изда том гра ђе вин ском дозво лом и које су одо бре -
не од про јек тан та глав ног про јек та, глав ног реви ден та и
лица које врши над зор, осим измје на за које је у скла ду са
одред ба ма овог зако на оба ве зно прет ход но извр ши ти
измје ну и допу ну гра ђе вин ске дозво ле и глав ног про јек та.

(2) На осно ву про јек та изве де ног ста ња из ста ва 1. овог
чла на врши се тех нич ки пре глед објек та и изда је упо треб -
на дозво ла.

(3) Ако су над зор ни орган и изво ђач дали изја ву да је
обје кат у све му изве ден пре ма гра ђе вин ској дозво ли и
глав ном про јек ту, про је кат изве де ног ста ња се не ради.

2.3. Овје ра про јект не доку мен та ци је
Члан 105.

(1) Про јек ти из чл. 99. до 104. овог зако на, одно сно
њихо ви дије ло ви и сва ки лист нацр та мора ју има ти:

а) озна ку прав ног лица које је изра ди ло про је кат,
б) назив објек та,
в) име и назив инве сти то ра,
г) озна ку или број про јек та, одно сно њего вог дије ла,
д) врсту тех нич ке доку мен та ци је,
ђ) врсту нацр та, мје ри ло у којем је нацрт изра ђен и

датум изра де,

е) име про јек тан та и глав ног про јек тан та и
ж) пот пис и печат про јек тан та, те број лицен це и печат

прав ног лица.
(2) Овје ром про јек та, одно сно нацр та, прав но лице које

је изра ди ло про је кат потвр ђу је да је про је кат ком пле тан,
њего ви дије ло ви међу соб но уса гла ше ни, као и да је уса гла -
шен са одред ба ма овог и дру гих зако на, те са одред ба ма
дру гих про пи са доне се них на осно ву тих зако на и пра ви ла
стру ке.

(3) Тех нич ка доку мен та ци ја и њени дије ло ви мора ју
бити уве за ни и запе ча ће ни.

(4) Уз про је кат мора бити уве за на копи ја лицен це прав -
ног лица које је изра ди ло про је кат и копи ја лицен це глав ног
про јек тан та и про јек та на та поје ди них дије ло ва про јек та.

(5) Ако про је кат под ли је же реви зи ји, извје штај о реви -
зи ји про јек та чува се као при лог уз про је кат.

2.4. Доку мен та ци ја кон тро ле ква ли те та и упут ства
за одр жа ва ње и кори шће ње опре ме

Члан 106.
(1) Доку мен та ци ју кон тро ле ква ли те та чине сви ате сти

угра ђе ног мате ри ја ла и опре ме, резул та ти завр шних мје ре -
ња и тесто ва који су спро ве де ни у скла ду са посеб ним про -
пи си ма и нор ма ти ви ма доне се ним на осно ву зако на и пра -
ви ла стру ке.

(2) Инве сти тор је дужан да доста ви сву доку мен та ци ју
кон тро ле ква ли те та коми си ји за тех нич ки пре глед при ли -
ком пре гле да објек та.

Члан 107.
(1) Инве сти тор опре ме у објек ти ма са про из вод ним

дје лат но сти ма дужан је да при пре ми јасна упут ства о
кори шће њу и одр жа ва њу опре ме и објек та, као и одго ва ра -
ју ће гарант не листо ве инста ли ра не опре ме.

(2) Упут ства из ста ва 1. овог чла на мора ју бити напи са -
на на јед ном од слу жбе них јези ка у упо тре би у Репу бли ци.

(3) Упут ства за одр жа ва ње одре ђу ју тер ми не оба ве зних
редов них пре гле да, роко ве и обим повре ме них пре гле да,
као и обим радо ва редов ног одр жа ва ња објек та и пого на.

3. Уче сни ци у гра ђе њу
Члан 108.

(1) Уче сни ци у гра ђе њу су: инве сти тор, про јек тант,
реви дент тех нич ке доку мен та ци је, изво ђач и над зор ни
орган.

(2) Одно си изме ђу уче сни ка у гра ђе њу уре ђу ју се уго -
во ром који мора садр жа ва ти све бит не еле мен те у погле ду
пред ме та уго во ра, роко ва, ције не уго во ре них радо ва и
начи на пла ћа ња.

(3) Уго вор из ста ва 2. овог чла на који се одно си на
изра ду, реви зи ју или ностри фи ка ци ју тех нич ке доку мен та -
ци је чини састав ни дио тех нич ке доку мен та ци је ради чије
изра де је сачи њен.

Члан 109.
(1) Про јек то ва ње, реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је,

гра ђе ње, струч ни над зор над гра ђе њем и врше ње енер гет -
ског пре гле да инве сти тор повје ра ва лици ма која посје ду ју
одго ва ра ју ћу лицен цу.

(2) Инве сти тор обез бје ђу је струч ни над зор над гра ђе -
њем од дана почет ка изво ђе ња при прем них радо ва.

(3) Инве сти тор није дужан да обез би је ди струч ни над -
зор за објек те за које није потреб на гра ђе вин ска дозво ла.

(4) Инве сти тор је дужан да при ја ви поче так гра ђе ња
над ле жној урба ни стич ко-гра ђе вин ској инспек ци ји нај ка -
сни је осам дана при је почет ка изво ђе ња радо ва.

(5) Уз при ја ву из ста ва 4. овог чла на инве сти тор је
дужан да при ло жи:

а) гра ђе вин ску дозво лу,
б) уго вор о врше њу над зо ра,
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в) уго вор о гра ђе њу и
г) запи сник о искол ча ва њу објек та.
(6) Ако се у току гра ђе ња про ми је ни инве сти тор, нови

инве сти тор је дужан да о наста лој про мје ни оба ви је сти
над ле жну урба ни стич ко-гра ђе вин ску инспек ци ју.

3.1. Изра да тех нич ке доку мен та ци је
Члан 110.

(1) Изра ду тех нич ке доку мен та ци је за све врсте радо ва
или само за поје ди не врсте радо ва (у даљем тек сту: фаза)
може врши ти прав но лице које има одго ва ра ју ћу лицен цу
за оба вља ње ових посло ва.

(2) Лицен цу за изра ду тех нич ке доку мен та ци је са свим
њеним дије ло ви ма, одно сно фаза ма мини стар изда је прав -
ном лицу које:

а) је упи са но у суд ски реги стар;
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те на посло ви ма

изра де одго ва ра ју ће тех нич ке доку мен та ци је и
в) које има за сва ку фазу у рад ном одно су са пуним

рад ним вре ме ном у скла ду са зако ни ма који ма се уре ђу ју
рад ни одно си, нај ма ње:

1) два дипло ми ра на инже ње ра одго ва ра ју ће стру ке са
лицен цом за изра ду сва ке фазе тех нич ке доку мен та ци је, за
објек те за које гра ђе вин ску дозво лу изда је Мини стар ство,

2) јед ног дипло ми ра ног инже ње ра одго ва ра ју ће стру ке
са лицен цом за изра ду сва ке фазе тех нич ке доку мен та ци је,
за објек те за које гра ђе вин ску дозво лу изда је над ле жни
орган упра ве једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Изра ду тех нич ке доку мен та ци је за инди ви ду ал не
стам бе не и стам бе но-послов не објек те бру то гра ђе вин ске
повр ши не до 400 m², осим за сло же не објек те у сми слу
овог зако на, за све фазе или само поје ди не фазе, може
врши ти и прав но лице које:

а) је упи са но у суд ски реги стар,
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те на посло ви ма

изра де те врсте тех нич ке доку мен та ци је и
в) има у рад ном одно су са пуним рад ним вре ме ном у

скла ду са зако ни ма који ма се уре ђу ју рад ни одно си, нај ма -
ње по јед ног инже ње ра са вишим обра зо ва њем одго ва ра ју -
ће стру ке, са лицен цом за изра ду одго ва ра ју ће фазе тех -
нич ке доку мен та ци је за ову врсту обје ка та.

(4) Лицен ца за изра ду поје ди не фазе тех нич ке доку -
мен та ци је изда је се физич ким лици ма која има ју:

а) висо ко обра зо ва ње, одно сно дипло ми ра ним инже ње -
ри ма одго ва ра ју ће стру ке и смје ра или дипло ми ра ним инже -
ње ри ма са завр ше ним основ ним сту ди ји ма првог циклу са
који тра ју чети ри годи не, а чијим завр шет ком се сти че 240
ECTS бодо ва у наве де ном науч ном пољу или више обра зо ва -
ње, одно сно инже њер одго ва ра ју ће стру ке и смје ра,

б) поло жен струч ни испит и
в) нај ма ње три годи не иску ства на посло ви ма изра де

тех нич ке доку мен та ци је.
(5) Под струч ним резул та ти ма из ст. 2. и 3. овог чла на

под ра зу ми је ва се да су прав но лице, одно сно физич ка лица
запо сле на у том прав ном лицу изра ди ла, одно сно уче ство -
ва ла у изра ди тех нич ке доку мен та ци је, по којој су изгра ђе -
ни објек ти те врсте и намје не.

(6) Лице које има одго ва ра ју ћу струч ну спре му са висо -
ким обра зо ва њем, одно сно дипло ми ра ни инже њер одго ва -
ра ју ће стру ке и смје ра или дипло ми ра ни инже њер са завр -
ше ним основ ним сту ди ји ма првог циклу са које тра ју чети -
ри годи не, а чијим завр шет ком се сти че 240 ECTS бодо ва у
наве де ном науч ном пољу, са нај ма ње јед ном годи ном рад -
ног иску ства на посло ви ма изра де тех нич ке доку мен та ци -
је и поло же ним струч ним испи том, сти че свој ство про јек -
тан та сарад ни ка.

(7) Уко ли ко прав но лице које врши изра ду тех нич ке
доку мен та ци је нема лицен цу за сва ку фазу про јек та, може
на осно ву уго во ра анга жо ва ти дру га прав на лица која има -
ју лицен цу за фазе про јек та које нису обу хва ће не њего вом
лицен цом.

Члан 111.
(1) Прав но лице које про јек ту је, име ну је јед ног или

више про јек та на та који су одго вор ни за исправ ност и ква -
ли тет про јек та или фазе про јек та.

(2) Про јек тант је одго во ран да про је кат или фаза про -
јек та за чију је изра ду име но ван, испу ња ва усло ве из овог
зако на и дру гих зако на, про пи са доне се них на осно ву тих
зако на, тех нич ких нор ми и пра ви ла стру ке, те да је глав ни
про је кат у скла ду са лока циј ским усло ви ма.

(3) Ако у изра ди глав ног про јек та или про јек та укла ња -
ња објек та уче ству је више про јек та на та, прав но лице којем
је повје ре на изра да про јек та име ну је глав ног про јек тан та
који исто вре ме но може бити и про јек тант одре ђе не врсте,
одно сно фазе про јек та.

(4) Глав ни про јек тант одго во ран је за ком плет ност тех -
нич ке доку мен та ци је и међу соб ну уса гла ше ност про је ка та,
што потвр ђу је сво јим пот пи сом и печа том.

(5) Ако у изра ди тех нич ке доку мен та ци је уче ству је
више прав них лица, прав но лице из чла на 110. став 7. овог
зако на је дужно да име ну је коор ди на то ра про јек та.

(6) Одред ба из ста ва 4. ово га чла на одно си се и на одго -
вор ност коор ди на то ра про јек та.

(7) Изра дом, реви зи јом тех нич ке доку мен та ци је и над -
зо ром над гра ђе њем не могу се бави ти држав ни слу жбе ни -
ци и слу жбе ни ци у орга ни ма једи ни ца локал не само у пра -
ве.

3.2. Реви зи ја и ностри фи ка ци ја тех нич ке доку мен -
та ци је

Члан 112.
(1) Реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је са свим њеним

дије ло ви ма, одно сно фаза ма може врши ти прав но лице
које има одго ва ра ју ћу лицен цу за оба вља ње тих посло ва.

(2) Лицен цу за реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је са
свим њеним дије ло ви ма, одно сно фаза ма, мини стар изда је
прав ном лицу које:

а) је упи са но у суд ски реги стар;
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те на посло ви ма

изра де и реви зи је одго ва ра ју ће тех нич ке доку мен та ци је и
в) које за сва ку фазу у рад ном одно су са пуним рад ним

вре ме ном, у скла ду са зако ни ма који ма се уре ђу ју рад ни
одно си, има нај ма ње:

1) два дипло ми ра на инже ње ра одго ва ра ју ће стру ке са
лицен цом за реви зи ју сва ке фазе тех нич ке доку мен та ци је
коју изра ђу је, за објек те за које гра ђе вин ску дозво лу изда -
је Мини стар ство,

2) јед ног дипло ми ра ног инже ње ра одго ва ра ју ће стру ке
са лицен цом за реви зи ју сва ке фазе тех нич ке доку мен та ци -
је коју изра ђу је, за објек те за које гра ђе вин ску дозво лу
изда је орган упра ве једи ни це локал не само у пра ве.

(3) Лицен ца за реви зи ју дије ла тех нич ке доку мен та ци -
је изда је се физич ком лицу које има:

а) одго ва ра ју ћу струч ну спре му са висо ким обра зо ва -
њем, одно сно дипло ми ра ним инже ње ри ма одго ва ра ју ће
стру ке и смје ра или дипло ми ра ним инже ње ри ма са завр -
ше ним основ ним сту ди ји ма првог циклу са који тра ју чети -
ри годи не, а чијим завр шет ком се сти че 240 ECTS бодо ва у
наве де ном науч ном пољу,

б) поло жен струч ни испит и
в) нај ма ње осам годи на иску ства на посло ви ма изра де

или реви зи је тех нич ке доку мен та ци је.
Члан 113.

(1) Ако прав но лице нема лицен цу за реви зи ју сва ке
фазе про јек та, може на осно ву уго во ра анга жо ва ти дру га
прав на лица која има ју лицен цу за реви зи ју фаза про јек та
које нису обу хва ће не њего вом лицен цом.

(2) Изу зет но од одред бе чла на 112. став 1. овог зако на,
реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је може оба вља ти и висо ко -
школ ска, одно сно дру га јав на уста но ва која се бави истра -
жи вач ком или обра зов ном дје лат но шћу из под руч ја про јек -
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то ва ња и гра ђе ња обје ка та, ако је реги стро ва на у суд ском
реги стру за дје лат ност тех нич ког савје то ва ња у вези са
про јек то ва њем и ако испу ња ва усло ве из чла на 112. став 2.
овог зако на у погле ду запо сле них струч них лица којa има -
ју одго ва ра ју ћу лицен цу из чла на 112. став 3. овог зако на.

(3) Реви зи ја тех нич ке доку мен та ци је не може бити
повје ре на лицу које је на било који начин било анга жо ва но
у изра ди тех нич ке доку мен та ци је или ако је та доку мен та -
ци ја пот пу но или дје ли мич но изра ђе на код прав ног лица у
којем је било запо сле но то лице.

(4) Реви зи ја тех нич ке доку мен та ци је врши се за све
објек те осим за објек те за које пре ма одред ба ма овог зако -
на није потреб на гра ђе вин ска дозво ла и инди ви ду ал не
стам бе не објек те и инди ви ду ал не стам бе но-послов не
објек те бру то гра ђе вин ске повр ши не до 200 m², ако није
ријеч о сло же ним објек ти ма у сми слу овог зако на.

Члан 114.
(1) Прав но лице које врши реви зи ју тех нич ке доку мен -

та ци је дужно је да име ну је глав ног реви ден та, који је одго -
во ран за коор ди на ци ју кон тро ле поје ди них фаза или дије -
ло ва тех нич ке доку мен та ци је.

(2) Глав ни реви дент из ста ва 1. овог чла на орга ни зу је
изра ду завр шног извје шта ја о кон тро ли укуп не тех нич ке
доку мен та ци је, на осно ву извје шта ја о кон тро ли поје ди них
дије ло ва тех нич ке доку мен та ци је, који се при ла жу уз завр -
шни извје штај.

(3) При ли ком реви зи је тех нич ке доку мен та ци је реви -
дент про вје ра ва:

а) да ли је доку мен та ци ја ком плет на,
б) да ли је доку мен та ци ју изра ди ло прав но лице са

лицен цом за изра ду тех нич ке доку мен та ци је за одре ђе ну
врсту обје ка та,

в) да ли је доку мен та ци ја изра ђе на у скла ду са лока циј -
ским усло ви ма, одно сно урба ни стич ко-тех нич ким усло ви -
ма за инди ви ду ал не стам бе не и инди ви ду ал не стам бе но-
послов не објек те чија је бру то гра ђе вин ска повр ши на
мања од 400 m², осим за сло же не објек те у сми слу овог
зако на, који се гра де на под руч ју за које је доне сен спро -
вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња или на ванур ба ном
под руч ју,

г) да ли про јект на рје ше ња задо во ља ва ју усло ве у вези
са сигур но шћу обје ка та из чла на 4. овог зако на и

д) да ли су про јект на рје ше ња изра ђе на у скла ду са
важе ћим тех нич ким стан дар ди ма, про пи си ма, пра ви ли ма
стру ке и одред ба ма дру гих зако на.

Члан 115.
(1) Уко ли ко је тех нич ка доку мен та ци ја изра ђе на у дру -

гој држа ви, оба ве зно се врши ностри фи ка ци ја тех нич ке
доку мен та ци је.

(2) Ностри фи ка ци ја тех нич ке доку мен та ци је обу хва та
и реви зи ју.

(3) Ностри фи ка ци ју тех нич ке доку мен та ци је може
врши ти прав но лице које има одго ва ра ју ћу лицен цу за
реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је сте че ну пре ма одред ба -
ма овог зако на.

3.3. Гра ђе ње објек та
Члан 116.

(1) Гра ђе њем, одно сно изво ђе њем радо ва на објек ту
пре ма овом зако ну може се бави ти прав но лице које има
лицен цу за оба вља ње те дје лат но сти (у даљем тек сту:
изво ђач).

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на гра ђе ње инди ви ду -
ал них стам бе них и инди ви ду ал них стам бе но-послов них
обје ка та бру то гра ђе вин ске повр ши не до 200 m² за потре бе
свог поро дич ног дома ћин ства и гра ђе ње обје ка та за које у
скла ду са одред ба ма овог зако на није потреб на гра ђе вин -
ска дозво ла, може врши ти инве сти тор непо сред но.

(3) Лицен цу за гра ђе ње обје ка та мини стар изда је прав -
ном лицу које:

а) је упи са но у суд ски реги стар;
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те у изград њи

објек та те врсте и намје не;
в) има одго ва ра ју ћу тех нич ко-тех но ло шку опре мље -

ност;
г) има у рад ном одно су са пуним рад ним вре ме ном, у

скла ду са зако ни ма који ма се уре ђу ју рад ни одно си, нај ма ње:
1) два дипло ми ра на инже ње ра са висо ким обра зо ва -

њем одго ва ра ју ће стру ке и смје ра или два дипло ми ра на
инже ње ра са завр ше ним основ ним сту ди ји ма првог циклу -
са који тра ју чети ри годи не, а чијим завр шет ком се сти че
240 ECTS бодо ва у наве де ном науч ном пољу, са лицен цом
за гра ђе ње обје ка та те врсте и намје не, за објек те за које
гра ђе вин ску дозво лу изда је Мини стар ство,

2) јед ног дипло ми ра ног инже ње ра са висо ким обра зо -
ва њем одго ва ра ју ће стру ке и смје ра или јед ног дипло ми ра -
ног инже ње ра са завр ше ним основ ним сту ди ји ма првог
циклу са који тра ју чети ри годи не, а чијим завр шет ком се
сти че 240 ECTS бодо ва у наве де ном науч ном пољу, са
лицен цом за гра ђе ње обје ка та те врсте и намје не, за објек -
те за које гра ђе вин ску дозво лу изда је орган упра ве једи ни -
це локал не само у пра ве и

д) које има одго ва ра ју ћи број ква ли фи ко ва них рад ни ка.
(4) Изу зет но од ста ва 3. овог чла на, за објек те за које би

по њихо вом зна ча ју и сло же но сти гра ђе вин ску дозво лу
могао изда ти над ле жни орган једи ни це локал не само у пра -
ве, а за које гра ђе вин ску дозво лу изда је Мини стар ство због
тога што се обје кат нала зи у заштит ној зони или заштит -
ном поја су, изво ђач радо ва може бити прав но лице са
лицен цом за гра ђе ње обје ка та за које гра ђе вин ску дозво лу
изда је над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве.

(5) Гра ђе ње мањих обје ка та са стан дард ном кон струк -
ци јом бру то гра ђе вин ске повр ши не до 1500 m² и укуп не
спрат но сти до пет ета жа, обје ка та ниско град ње и хидр о -
град ње и слич но, осим обје ка та за које гра ђе вин ску дозво -
лу изда је Мини стар ство, може врши ти и прав но лице које:

а) је упи са но у суд ски реги стар,
б) има одго ва ра ју ће струч не резул та те у изград њи обје -

ка та те врсте и намје не,
в) има одго ва ра ју ћу тех нич ко-тех но ло шку опре мље -

ност,
г) има у рад ном одно су са пуним рад ним вре ме ном у

скла ду са зако ни ма који ма се уре ђу ју рад ни одно си, нај ма -
ње јед ног дипло ми ра ног инже ње ра са завр ше ним основ -
ним сту ди ји ма првог циклу са који тра је три годи не, а
чијим завр шет ком се сти че 180 ECTS бодо ва или јед ног
инже ње ра са вишим обра зо ва њем одго ва ра ју ће стру ке са
лицен цом за гра ђе ње обје ка та те врсте и намје не и

д) које има одго ва ра ју ћи број ква ли фи ко ва них рад ни ка.
(6) Занат ске радо ве и гра ђе ње обје ка та за које у скла ду

са одред ба ма овог зако на није потреб на гра ђе вин ска дозво -
ла, може изво ди ти пред у зет ник.

(7) Под струч ним резул та ти ма из ст. 3. и 5. овог чла на
под ра зу ми је ва се да су физич ка лица која су у рад ном
одно су са пуним рад ним вре ме ном у сми слу зако на који ма
се уре ђу ју рад ни одно си, изгра ди ла, одно сно уче ство ва ла
у изград њи обје ка та те врсте и намје не.

(8) Лицен ца за гра ђе ње из ст. 3. и 5. овог чла на може се
изда ти физич ком лицу које има одго ва ра ју ћу струч ну спре му,
поло жен струч ни испит и нај ма ње дви је годи не рад ног иску -
ства на посло ви ма гра ђе ња обје ка та одре ђе не врсте и намје -
не.

(9) Ако у гра ђе њу уче ству ју два или више изво ђа ча, инве -
сти тор је дужан да име ну је глав ног изво ђа ча који је одго во -
ран за међу соб но уса гла ша ва ње радо ва током гра ђе ња објек -
та.

Члан 117.
(1) При ли ком гра ђе ња објек та изво ђач је дужан да:
а) гра ди у скла ду са гра ђе вин ском дозво лом,
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б) изво ди радо ве тако да тех нич ке карак те ри сти ке
објек та одго ва ра ју захтје ви ма овог зако на,

в) угра ђу је мате ри ја ле, опре му, уре ђа је и про из во де у
скла ду са одред ба ма овог зако на и про пи си ма о гра ђе вин -
ским про из во ди ма,

г) обез би је ди дока зе о ква ли те ту радо ва и угра ђе них
про из во да и опре ме пре ма одред ба ма ово га зако на, тех нич -
ким нор ма ма и про пи си ма и захтје ви ма глав ног про јек та,

д) обез би је ди мје ре ње и гео ме ха нич ко испи ти ва ње
земљи шта и објек та у току гра ђе ња,

ђ) пред у зи ма мје ре за без бјед ност објек та, радо ва,
опре ме, уре ђа ја и мате ри ја ла, за без бјед ност рад ни ка, уче -
сни ка у сао бра ћа ју и без бјед ност сусјед них обје ка та,

е) орга ни зу је гра ди ли ште у скла ду са овим зако ном и
про пи си ма доне се ним на осно ву овог зако на,

ж) у току гра ђе ња води гра ђе вин ски днев ник, књи гу
инспек ци ја и гра ђе вин ску књи гу за објек те за које је уго во -
ре на оба ве за њеног вође ња,

з) без одга ђа ња оба ви је сти над ле жну инсти ту ци ју, када у
току гра ђе ња или изво ђе ња дру гих радо ва наи ђе на објек те
који има ју оби љеж је при род ног или кул тур но-исто риј ског
насље ђа и пре ду зме потреб не мје ре зашти те нала зи шта,

и) у писа ној фор ми оба ви је сти инве сти то ра, над ле жни
орган који је издао гра ђе вин ску дозво лу и над ле жну
инспек ци ју о недо ста ци ма у тех нич кој доку мен та ци ји и о
непред ви ђе ним окол но сти ма које су важне за изво ђе ње
радо ва и кори шће ње тех нич ке доку мен та ци је,

ј) у слу ча ју пре ки да радо ва оси гу ра око ли ну и обје кат
који гра ди,

к) омо гу ћи гра ђе вин ској инспек ци ји сло бо дан при ступ
гра ди ли шту и доку мен та ци ји и

л) сачи ни извје штај о изве де ним радо ви ма по завр шет -
ку гра ђе ња.

(2) Изво ђач из чла на 116. став 1. овог зако на име ну је
одго вор но лице за гра ђе ње, а у слу ча ју да изво ди само поје -
ди не радо ве, име ну је одго вор но лице за изво ђе ње тих радо -
ва.

(3) Одго вор но лице за гра ђе ње мора има ти лицен цу за
гра ђе ње и одго вор но је за испу ње ње усло ва из ста ва 1. овог
чла на.

3.4. Над зор над гра ђе њем обје ка та
Члан 118.

(1) Над зор над гра ђе њем у име инве сти то ра може оба -
вља ти прав но или физич ко лице које има лицен цу за
посло ве гра ђе ња, изра ду тех нич ке доку мен та ци је или
реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је (у даљем тек сту: над зор -
ни орган).

(2) Уго вор о анга жо ва њу над зор ног орга на инве сти тор
доста вља над ле жној урба ни стич ко-гра ђе вин ској инспек -
ци ји и изво ђа чу.

(3) За сло же не објек те у сми слу овог зако на над зор над
гра ђе њем може оба вља ти само прав но лице које мора фор -
ми ра ти над зор ни тим и име но ва ти коо р ди на то ра тима.

(4) Коор ди на тор над зор ног тима име ну је се из реда
над зор них инже ње ра који има ју одго ва ра ју ћу лицен цу и
одго во ран је за уса гла ша ва ње рада тима на изград њи поје -
ди них фаза у изград њи објек та или дије ло ва објек та.

(5) Над зор над гра ђе њем инве сти тор не може повје ри -
ти истом прав ном лицу којем је повје рио гра ђе ње објек та.

Члан 119.
У врше њу струч ног над зо ра, над зор ни орган дужан је да:
а) утвр ди уса гла ше ност искол че ња објек та са запи сни -

ком о искол че њу објек та и про јек том,
б) обез би је ди да се радо ви на објек ту изво де у скла ду

са гра ђе вин ском дозво лом, тех нич ком доку мен та ци јом и
овим зако ном, а ако изво ђач одби је да посту пи пре ма њего -
вим упу та ма и наста ви са изград њом објек та супр от но гра -
ђе вин ској дозво ли и тех нич кој доку мен та ци ји, дужан је да
то кон ста ту је у гра ђе вин ском днев ни ку и без одга ђа ња оба -
ви је сти над ле жну урба ни стич ко-гра ђе вин ску инспек ци ју,

в) утвр ди да је ква ли тет радо ва, угра ђе них гра ђе вин -
ских про из во да и опре ме у скла ду са захтје ви ма про јек та,
усло ви ма про пи са ним овим и дру гим зако ни ма, про пи си ма
доне се ним на осно ву тих зако на, тех нич ким нор ма ма и
стан дар ди ма, те при су ству је узи ма њу кон трол них узо ра ка,
одно сно узо ра ка који ма се на гра ди ли шту дока зу је ква ли -
тет угра ђе них гра ђе вин ских про из во да,

г) у писа ној фор ми оба ви је сти над ле жну урба ни стич -
ко-гра ђе вин ску инспек ци ју у слу ча ју да резул та ти испи ти -
ва ња угра ђе ног мате ри ја ла нису у скла ду са про пи си ма,

д) потвр ди изво ђе ње радо ва пот пи си ва њем гра ђе вин ског
днев ни ка, кон тро ли ше гра ђе вин ску књи гу (када се води) и
кон тро ли ше све измје не у тех нич кој доку мен та ци ји,

ђ) без одга ђа ња оба ви је сти над ле жну инсти ту ци ју, када у
току гра ђе ња или изво ђе ња дру гих радо ва наи ђе на објек те
који има ју оби љеж је при род ног или кул тур но-исто риј ског
насље ђа и пре ду зме потреб не мје ре зашти те нала зи шта,

е) у писа ној фор ми оба ви је сти инве сти то ра, над ле жни
орган који је издао гра ђе вин ску дозво лу и над ле жну
инспек ци ју о недо ста ци ма у тех нич кој доку мен та ци ји и о
непред ви ђе ним окол но сти ма које су важне за изво ђе ње
радо ва и кори шће ње тех нич ке доку мен та ци је и

ж) сачи ни извје штај о извр ше ном над зо ру по завр шет -
ку гра ђе ња.

3.5. Изда ва ње и оду зи ма ње лицен це изда те физич -
ким и прав ним лици ма

Члан 120.
(1) Лицен це за прав на лица које се изда ју на осно ву

овог зако на важе чети ри годи не од дана изда ва ња.
(2) По исте ку рока из ста ва 1. овог чла на, прав ном лицу

које је има ло лицен цу изда је се, на његов захтјев и на осно -
ву доста вље них дока за, нова лицен ца у скла ду са одред ба -
ма овог зако на.

(3) Физич ком лицу лицен ца се изда је без рока важе ња.
Члан 121.

(1) Прав но лице које је доби ло лицен цу у скла ду са
одред ба ма овог зако на оба ве зно је да у писа ној фор ми
одмах оба ви је сти Мини стар ство о сва кој про мје ни усло ва
утвр ђе них у поступ ку изда ва ња лицен це и у наред них 30
дана доста ви доказ Мини стар ству о испу ње но сти усло ва
за задр жа ва ње лицен це.

(2) Мини стар ство, по слу жбе ној дужно сти или на ини -
ци ја ти ву инспек циј ских и дру гих држав них орга на, прав -
них лица и гра ђа на, врши кон тро лу испу ње но сти усло ва
утвр ђе них у поступ ку изда ва ња лицен це.

(3) Уко ли ко Мини стар ство утвр ди да усло ви у тре нут -
ку кон тро ле из ста ва 2. овог чла на нису испу ње ни или да
прав но лице посло ве оба вља супрот но пра ви ли ма стру ке и
про фе си је и одре да ба овог зако на, рје ше њем ће ста ви ти
ван сна ге лицен цу изда ту прав ном лицу у року од осам
дана од дана утвр ђи ва ња непра вил но сти.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, прав ном лицу не
може се изда ти нова лицен ца у наред них шест мје се ци.

(5) Рје ше ње из ста ва 3. овог чла на су конач на и извр -
шна даном доста вља ња прав ним лици ма на која се одно се,
а обја вљу ју се у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Члан 122.
(1) Када мини стар утвр ди да овла шће но физич ко лице

неса вје сно и неструч но оба вља посло ве за које му је
лицен ца дата, или да посло ве оба вља супрот но пра ви ли ма
стру ке, про фе си о нал не ети ке и мора ла, те супрот но одред -
ба ма овог зако на и про пи са доне се них на осно ву њега рје -
ше њем ће оду зе ти лицен цу.

(2) Лицен ца дата физич ком лицу супрот но одред ба ма
зако на и про пи са доне се них на осно ву њега је ништав на.

Члан 123.
(1) Мини стар доно си пра вил ник којим се детаљ ни је

уре ђу ју усло ви за изда ва ње и оду зи ма ње лицен ци за изра -
ду доку ме на та про сто р ног уре ђе ња, изра ду, реви зи ју и
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ностри фи ка ци ју тех нич ке доку мен та ци је, гра ђе ње и над -
зор над гра ђе њем обје ка та и врше ње енер гет ског пре гле да
згра да за физич ка и прав на лица.

(2) Пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на уре ђу ју се:
а) посеб ни усло ви за изда ва ње лицен це физич ким и

прав ним лици ма и начин дока зи ва ња њихо ве испу ње но сти,
б) мини мал ни усло ви тех нич ко-тех но ло шке опре мље -

но сти и потреб ног бро ја рад ни ка прав ног лица,
в) састав, избор чла но ва струч них коми си ја које про вје -

ра ва ју испу ње ност усло ва, њихо ва над ле жност и начин рада,
г) садр жај и фор му рје ше ња о дава њу лицен це,
д) раз ло зи и мје ри ла за оду зи ма ње лицен це, посту пак

оду зи ма ња и роко ве на које се лицен ца може оду зе ти,
ђ) усло ви за оси гу ра ва ње неза ви сно сти лица са лицен -

цом,
е) изглед, садр жај и димен зи је печа та овла шће ног

физич ког лица и начин упо тре бе и
ж) вође ње реги стра лицен ци изда тих физич ким и прав -

ним лици ма.
(3) Реги стар лицен ци изда тих физич ким и прав ним

лици ма обја вљу је се на интер нет стра ни ци Мини стар ства.
4. Гра ђе вин ска дозво ла

Члан 124.
(1) Гра ђе њу објек та може се при сту пи ти само на осно -

ву рје ше ња којим се изда је гра ђе вин ска дозво ла, осим у
слу ча је ви ма када у скла ду са одред ба ма овог зако на није
потреб но при ба ви ти гра ђе вин ску дозво лу.

(2) Гра ђе вин ска дозво ла изда је се за гра ђе ње ције лог
објек та или дије ла објек та који чини тех нич ку, тех но ло шку
или функ ци о нал ну цје ли ну.

(3) Обје кат који се гра ди или је изгра ђен без гра ђе вин -
ске дозво ле не може бити при кљу чен на инста ла ци је кому -
нал не и дру ге инфра струк ту ре.

(4) При прем ни радо ви се изво де на осно ву гра ђе вин ске
дозво ле из ста ва 1. овог чла на.

4.1. Радо ви за које није потреб на гра ђе вин ска дозво ла
Члан 125.

(1) Гра ђе вин ска дозво ла није потреб на за:
а) помоћ не објек те и уре ђе ње гра ђе вин ске пар це ле

инди ви ду ал ног стам бе ног објек та за који је изда та гра ђе -
вин ска дозво ла, што под ра зу ми је ва гра ђе ње ста за или пла -
тоа, врт ног базе на или риб ња ка, огра да и врт ног огњи шта,

б) над стре шни це, ста кле ни ке, цистер не за воду и сеп -
тич ке јаме, који се гра де на пар це ли инди ви ду ал ног стам -
бе ног објек та за који је изда та гра ђе вин ска дозво ла,

в) поста вља ње пла сте ни ка нами је ње них искљу чи во
пољо при вред ној про из вод њи,

г) при вре ме не објек те за потре бе сај мо ва и јав них
мани фе ста ци ја одо бре них по посеб ном про пи су са нај ду -
жим роком тра ја ња од 90 дана након чега се обје кат мора
укло ни ти,

д) кон зол не тен де за љет не баште, за обје кат за који је
изда та гра ђе вин ска дозво ла,

ђ) јед но став но дјеч је игра ли ште и теме ље ста бил них
дјеч јих игра ча ка,

е) над стре шни це на ста ја ли шти ма јав ног сао бра ћа ја,
ж) реклам не паное,
з) над зем не при кључ ке на ниско на пон ску и ТТ мре жу,
и) спорт ске тере не без три би на који су ције лом сво јом

повр ши ном осло ње ни на земљи ште (игра ли шта за тенис,
фуд бал и слич но),

ј) пар ков ске ста зе и дру ге слич не радо ве на објек ти ма
пеј за жне архи тек ту ре,

к) радо ве на сте пе ни шту, ход ни ци ма и слич но, на про -
мје ни при сту па објек ту и уну тар објек та ради омо гу ћа ва ња

несме та ног при сту па и кре та ња у објек ту лици ма са ума -
ње ним тје ле сним спо соб но сти ма,

л) радо ве на замје ни и допу ни опре ме,
љ) поста вља ње кон теј не ра и при руч них скла ди шта

екс пло зив них мате ри ја у тежи ни до 500 kg,
м) поста вља ње при вре ме них над зем них резер во а ра са

уре ђа јем за точе ње и мје ре ње гори ва, за снаб ди је ва ње вла -
сти тих мотор них вози ла на ради ли шти ма, земљо рад нич -
ким задру га ма и у послов ном кру гу при вред них дру шта ва,
капа ци те та до 30.000 лита ра,

н) поста вља ње пре но сних резер во а ра за ускла ди шта ва -
ње теч ног нафт ног гаса поје ди нач не запре ми не до 5 m³,
који се кори сти за загри ја ва ње про сто ри ја и

њ) ауто мат ске про тив град не ста ни це I, II и III реда.
(2) Повр ши не и виси не обје ка та из ста ва 1. овог чла на

про пи су је једи ни ца локал не само у пра ве сво јом одлу ком.
(3) Уз захтјев за искол ча ва ње објек та, инве сти тор је

дужан да доста ви доказ о пла ће ним накна да ма из чла на 74.
овог зако на.

(4) Изво ђе ње радо ва из ста ва 1. овог чла на инве сти тор
је дужан да при ја ви над ле жној урба ни стич ко-гра ђе вин ској
инспек ци ји, а врше се на осно ву идеј ног про јек та, лока циј -
ских усло ва и запи сни ка о искол ча ва њу објек та.

Члан 126.
(1) У слу ча ју непо сред не опа сно сти од вели ких при род -

них непо го да или дру гих раза ра ња током тих дога ђа ја, одно -
сно непо сред но након њихо вог пре стан ка, без гра ђе вин ске
дозво ле могу се гра ди ти објек ти који слу же спре ча ва њу дје -
ло ва ња тих дога ђа ја, одно сно откла ња њу штет них посље ди -
ца.

(2) Обје кат из ста ва 1. овог чла на мора бити укло њен
када пре ста не потре ба за њего вим кори шће њем, а ако је
потреб но да тај обје кат оста не као ста лан, за њега се мора
накнад но при ба ви ти гра ђе вин ска дозво ла у року од шест
мје се ци по пре стан ку раз ло га за њего во гра ђе ње.

(3) Сте пен оште ће ња објек та утвр ђу је струч на коми си -
ја за про цје ну ште те коју чине овла шће на струч на лица
гра ђе вин ске, архи тек тон ске, елек тро тех нич ке стру ке, и по
потре би машин ске стру ке, коју име ну је над ле жни орган
упра ве у једи ни ци локал не само у пра ве.

(4) Изла ском на лока ци ју оште ће ног објек та, струч на
коми си ја из ста ва 3. овог чла на утвр ђу је сте пен оште ће ња
објек та, као и радо ве које је потреб но извр ши ти при је
њего ве сана ци је.

(5) У слу ча ју да кон струк тив ни еле мен ти објек та због
дје ло ва ња из ста ва 1. овог чла на нису оште ће ни, обје кат се
може вра ти ти у прво бит но ста ње без гра ђе вин ске дозво ле, а
у скла ду са гра ђе вин ском дозво лом на осно ву које је изгра -
ђен.

(6) Уко ли ко струч на коми си ја из ста ва 3. овог чла на
утвр ди да је на одре ђе ном објек ту дошло до већих оште ће -
ња кон струк тив них дије ло ва објек та, инве сти тор је дужан
да уз захтјев за сана ци ју при ло жи тех нич ку доку мен та ци ју
за рекон струк ци ју објек та и ате сте о извр ше ним испи ти ва -
њи ма кон струк ци је објек та, а орган упра ве, на осно ву при -
ло же не доку мен та ци је, изда је дозво лу за рекон струк ци ју,
која мора бити уса гла ше на са гра ђе вин ском дозво лом на
осно ву које је обје кат изгра ђен.

(7) Дозво лом за рекон струк ци ју из ста ва 6. овог чла на
утвр ди ће се и оба ве за при ба вља ња упо треб не дозво ле
рекон стру и са ног објек та.

(8) Ако је обје кат пот пу но дотра јао, понов но гра ђе ње
дру гог таквог објек та на истом лока ли те ту може поче ти
након при ба вља ња нове гра ђе вин ске дозво ле.

(9) За објек те из ст. 7. и 8., уко ли ко су у рату оште ће ни
или дева сти ра ни, гра ђе вин ска дозво ла се изда је без пла ћа -
ња рен те и накна де за тро шко ве уре ђе ња град ског гра ђе -
вин ског земљи шта, уко ли ко се ради у посто је ћим габа ри -
ти ма објек та који је пред мет сана ци је.
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4.2. Над ле жност за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле и
доку мен та ци ја која се при ла же уз захтјев за гра ђе вин -
ску дозво лу

Члан 127.
(1) Гра ђе вин ску дозво лу изда је орган упра ве над ле жан

за посло ве гра ђе ња у једи ни ци локал не само у пра ве, на
чијем се под руч ју обје кат гра ди.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, мини стар изда је
гра ђе вин ску дозво лу за објек те из чла на 60. став 2. овог
зако на.

(3) Рје ше ње мини стра којим је дата гра ђе вин ска дозво -
ла доста вља се и над ле жном орга ну једи ни це локал не
само у пра ве на чијој се тери то ри ји гра ди обје кат.

(4) При мје рак гра ђе вин ске дозво ле доста вља се над ле -
жној урба ни стич ко-гра ђе вин ској инспек ци ји.

(5) Над ле жни орган из ст. 1. и 2. овог чла на дужан је да
води реги стар изда тих гра ђе вин ских дозво ла који обја вљу -
је на сво јој интер нет стра ни ци.

Члан 128.
(1) Уз захтјев за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле, инве -

сти тор при ла же:
а) лока циј ске усло ве,
б) доказ о рије ше ним имо вин ско-прав ним одно си ма,
в) уго вор о кон це си ји или јав но-при ват ном парт нер -

ству, ако се за тра же ну изград њу даје кон це си ја или закљу -
чи уго вор о јав но-при ват ном парт нер ству у скла ду са
посеб ним про пи си ма,

г) глав ни про је кат у три при мјер ка,
д) извје штај о реви зи ји тех нич ке доку мен та ци је у скла -

ду са чла ном 114. овог зако на,
ђ) извје штај и потвр ду о ностри фи ка ци ји у слу ча је ви -

ма из чла на 102. став 4. овог зако на,
е) еко ло шка дозво ла ако је потреб на или рје ше ње о

одо бра ва њу сту ди је ути ца ја на живот ну сре ди ну у скла ду
са про пи си ма о зашти ти живот не сре ди не и

ж) дру ге дока зе одре ђе не посеб ним зако ни ма.
(2) Рје ше ње о утвр ђи ва њу виси не накна де за уре ђе ње

град ског гра ђе вин ског земљи шта и рен те, те доказ о упла -
ти утвр ђе ног изно са накна да, одно сно уго вор о начи ну
изми ре ња ових оба ве за инве сти тор је дужан да доста ви
над ле жном орга ну на његов захтјев при је изда ва ња гра ђе -
вин ске дозво ле.

(3) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, за инди ви ду ал не
стам бе не и инди ви ду ал не стам бе но-послов не објек те чија
је бру то гра ђе вин ска повр ши на мања од 400 m², осим за
сло же не објек те у сми слу овог зако на, који се гра де на
подруч ју за које је доне сен спро вед бе ни доку мент про -
стор ног уре ђе ња или на ванур ба ном под руч ју, за изда ва ње
гра ђе вин ске дозво ле нису потреб ни лока циј ски усло ви.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на уз захтјев за изда -
ва ње гра ђе вин ске дозво ле, поред дока за из ст. 1. и 2. овог
чла на, при ла жу се и урба ни стич ко-тех нич ки усло ви за које
орган утвр ђу је да ли су ускла ђе ни са важе ћим доку мен том
про стор ног уре ђе ња.

Члан 129.
(1) Уз захтјев за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле, као

доказ о рије ше ним имо вин ско-прав ним одно си ма над
земљи штем из чла на 128. став 1. тач ка б) овог зако на,
доста вља се:

а) извод из јав не еви ден ци је о непо крет но сти ма,
б) уго вор или одлу ка над ле жног орга на погод на као

основ за сти ца ње пра ва вла сни штва или пра ва гра ђе ња у
корист инве сти то ра и

в) уго вор о зајед нич ком гра ђе њу закљу чен са вла сни -
ком земљи шта или непо крет но сти.

(2) Уз захтјев за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле на гра -
ђе вин ском земљи шту које је у вла сни штву више лица,
доста вља се извод из јав не еви ден ци је о непо крет но сти и

уго вор о међу соб ним одно си ма инве сти то ра и свих сувла -
сни ка земљи шта, закљу чен у скла ду са посеб ним зако ном.

(3) Уз захтјев за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле за изво -
ђе ње радо ва на објек ту који је у вла сни штву више лица,
доста вља се извод из јав не еви ден ци је и уго вор закљу чен
у скла ду са посеб ним зако ном.

Члан 130.
(1) У поступ ку изда ва ња гра ђе вин ске дозво ле за објек те

од општег инте ре са, као доказ о рије ше ним имо вин ско-прав -
ним одно си ма над земљи штем може се сма тра ти посеб на
одлу ка Вла де која се доно си на осно ву Зако на о екс про при -
ја ци ји, а којом се дозво ља ва ула зак у посјед експро при са них
непо крет но сти при је конач но сти рје ше ња.

(2) У слу ча ју дате кон це си је или повје ра ва ња кому нал не
дје лат но сти у скла ду са посеб ним зако ном, или када је ради
оства ри ва ња јав но-при ват ног парт нер ства држав но земљи -
ште уне се но као осни вач ки капи тал у ново о сно ва но при -
вред но дру штво, као доказ из чла на 129. овог зако на сма тра
се уго вор закљу чен са Вла дом или једи ни цом локал не само -
у пра ве и уго вор о јав но-при ват ном парт нер ству закљу чен са
јав ним парт не ром у скла ду са посеб ним зако ном.

4.3. Рок за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле, посту пак
изда ва ња и садр жај

Члан 131.
(1) О захтје ву за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле одлу чу -

је над ле жни орган у року од 15 дана од дана при је ма
захтје ва уз који је при ло же на про пи са на доку мен та ци ја.

(2) Глав ни про је кат је састав ни дио гра ђе вин ске дозво -
ле, што на про јек ту мора бити назна че но и овје ре но пот пи -
сом слу жбе ни ка и печа том над ле жне слу жбе која је изда ла
гра ђе вин ску дозво лу.

(3) У слу ча је ви ма када у скла ду са овим зако ном реви -
зи ја глав ног про јек та није потреб на, над ле жни орган упра -
ве дужан је да утвр ди да ли је глав ни про је кат ком пле тан,
да ли је ура ђен у скла ду са лока циј ским усло ви ма, урба ни -
стич ко-тех нич ким усло ви ма за објек те из чла на 128. став
3. овог зако на и да ли га је ура ди ло прав но лице са лицен -
цом за изра ду тех нич ке доку мен та ци је.

Члан 132.
Гра ђе вин ска дозво ла садр жи:
а) подат ке о инве сти то ру,
б) подат ке о објек ту за који се изда је гра ђе вин ска

дозво ла са основ ним пода ци ма о намје ни, габа ри ту и
спрат но сти објек та и са озна ком пар це ле,

в) назив глав ног про јек та са нази вом прав ног лица са
лицен цом које је изра ди ло глав ни про је кат и име ном глав -
ног про јек тан та,

г) извје штај о реви зи ји тех нич ке доку мен та ци је,
д) кон ста та ци ју да је глав ни про је кат састав ни дио гра -

ђе вин ске дозво ле,
ђ) рок важе ња гра ђе вин ске дозво ле,
е) оба ве зу инве сти то ра да при ја ви поче так изво ђе ња

радо ва над ле жној урба ни стич ко-гра ђе вин ској инспек ци ји
осам дана при је почет ка радо ва и

ж) дру ге подат ке спе ци фич не за лока ци ју и обје кат.
4.4. Изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле за при прем не

радо ве за сло же не објек те
Члан 133.

(1) Изу зет но од чла на 124. став 4. овог зако на, инве сти -
тор може за сло же не објек те из чла на 60. став 2. овог зако -
на под ни је ти захтјев за изда ва ње посеб не гра ђе вин ске
дозво ле за при прем не радо ве.

(2) Уз захтјев за изда ва ње посеб не гра ђе вин ске дозво ле
из ста ва 1. овог чла на, инве сти тор је дужан да при ло жи:

а) лока циј ске усло ве,
б) доказ о рије ше ним имо вин ско-прав ним одно си ма

над земљи штем,
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в) идеј ни про је кат за објек те,
г) ситу а ци ју и шему гра ди ли шта,
д) план зашти те од пожа ра,
ђ) ела бо рат зашти те на раду,
е) сагла сно сти за при кључ ке на кому нал ну инфра -

струк ту ру и јав ни пут и
ж) рје ше ње о пре тва ра њу пољо при вред ног или шум -

ског земљи шта у гра ђе вин ско.
(3) Рок за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле из ста ва 1.

овог чла на је 15 дана од дана при је ма ком плет ног захтје ва.
(4) На осно ву гра ђе вин ске дозво ле из ста ва 1. овог чла -

на могу се изво ди ти при прем ни радо ви који укљу чу ју:
изра ду огра де гра ди ли шта, поста вља ње при вре ме них обје -
ка та за потре бе гра ди ли шта (кан це ла риј ски про стор, про -
стор за скла ди ште ње мате ри ја ла и опре ме, сани та ри је), те
при пре му уну тра шње сао бра ћај не кому ни ка ци је.

(5) При је отпо чи ња ња радо ва на изград њи објек та
инве сти тор је дужан да обез би је ди гра ђе вин ску дозво лу у
скла ду са чла ном 124. овог зако на.

(6) Изу зет но од ста ва 5. овог чла на, ако инве сти тор на
осно ву дозво ле из ста ва 1. овог чла на поред при прем них
радо ва пла ни ра изво ди ти и дру ге радо ве на изград њи
објек та, идеј ни про је кат, поред садр жа ја из чла на 99. овог
зако на, мора садр жа ти и спе ци фи ка ци ју радо ва који се пла -
ни ра ју изво ди ти на осно ву идеј ног про јек та, тех нич ку
доку мен та ци ју за те радо ве на нивоу глав ног про јек та,
пред мјер и пред ра чун радо ва, детаљ не усло ве за изво ђе ње
пла ни ра них радо ва и при ми је ње не про пи се, стан дар де и
дру ге потреб не подат ке.

(7) У слу ча ју из ста ва 6. овог чла на, гра ђе вин ском
дозво лом за обје кат мора ју бити обу хва ће ни и радо ви који
се изво де на осно ву дозво ле за при прем не радо ве.

4.5. При вре ме ни и мон та жни објек ти
Члан 134.

(1) При вре ме ни мон та жни објек ти који се поста вља ју
за потре бе сај мо ва и јав них мани фе ста ци ја, а који се неће
укло ни ти у року од 90 дана од њихо вог поста вља ња, могу
се поста вља ти само на осно ву гра ђе вин ске дозво ле.

(2) Скуп шти не једи ни ца локал не само у пра ве про пи са -
ће начин изда ва ња лока циј ских усло ва за сје чу ста ба ла,
уре ђе ње фаса да, поста вља ње само стал них реклам них
обје ка та, кори шће ње земљи шта за поста вља ње обје ка та у
свр ху лого ро ва ња, рекре а ци је и дру го.

4.6. Измје на, допу на и рок важе ња гра ђе вин ске
дозво ле

Члан 135.
(1) Инве сти тор је дужан да под не се захтјев за измје ну

или допу ну гра ђе вин ске дозво ле ако посли је изда ва ња гра -
ђе вин ске дозво ле намје ра ва извр ши ти измје не или допу не
у тех нич кој доку мен та ци ји, одно сно глав ном про јек ту, или
ако током гра ђе ња жели да извр ши измје не у одно су на
изда ту гра ђе вин ску дозво лу или глав ни про је кат које ути чу
на поло жај, намје ну, кон струк ци ју, опре му, зашти ту живот -
не сре ди не или ста бил ност, функ ци о нал ност, димен зи је,
одно сно спољ ни изглед објек та.

(2) Ако се измје не и допу не из ста ва 1. овог чла на одно -
се на поло жај, про мје ну намје не, зашти ту живот не сре ди -
не или ста бил ност, функ ци о нал ност, димен зи је, спољ ни
изглед објек та, инве сти то ру се прет ход но изда је допу на,
одно сно измје на лока циј ских усло ва, под усло вом да се
наве де не про мје не могу ускла ди ти са доку мен том про -
стор ног уре ђе ња на осно ву којег су посто је ћи лока циј ски
усло ви изда ти, а уко ли ко се измје не одно се на кон струк ци -
ју, опре му и дру ге еле мен те који нису обу хва ће ни лока циј -
ским усло ви ма, врши се само измје на гра ђе вин ске дозво ле.

(3) Измје на или допу на гра ђе вин ске дозво ле врши се у
скла ду са одред ба ма овог зако на које се одно се на изда ва -
ње гра ђе вин ске дозво ле.

(4) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на када инве сти тор
током гра ђе ња жели да извр ши измје не у одно су на изда ту
гра ђе вин ску дозво лу или глав ни про је кат, дужан је да обу -

ста ви радо ве до при ба вља ња измје на или допу на гра ђе вин -
ске дозво ле, а за то је одго во ран над зор ни орган.

Члан 136.
Гра ђе вин ска дозво ла пре ста је да важи ако се са изград -

њом објек та за који је изда та не поч не у року од три годи -
не од дана када је гра ђе вин ска дозво ла поста ла извр шна.

4.7. При пре ма гра ди ли шта, искол ча ва ње објек та и
при ја ва гра ди ли шта

Члан 137.
(1) При је почет ка гра ђе ња изво де се радо ви на при пре -

ми гра ди ли шта.
(2) Гра ди ли ште мора бити огра ђе но ради спре ча ва ња

некон тро ли са ног при сту па на гра ди ли ште.
(3) За град ска и при град ска под руч ја скуп шти на једи -

ни це локал не само у пра ве може дони је ти одлу ку о кри те ри -
ју ми ма за изра ду огра де, укљу чу ју ћи мате ри јал, вањ ски
изглед, могућ ност и усло ве рекла ми ра ња и слич но.

(4) На гра ди ли шту које се про те же на вели ким про -
стран стви ма (жеље знич ке пру ге, цесте, дале ко во ди и слич -
но) дије ло ви гра ди ли шта који се не могу огра ди ти мора ју
бити зашти ће ни одре ђе ним сао бра ћај ним зна ци ма или
озна че ни на дру ги начин.

(5) У слу ча ју при вре ме ног зау зи ма ња сусјед ног, одно сно
обли жњег земљи шта за потре бе гра ди ли шта, инве сти тор је
дужан да при ба ви сагла сност вла сни ка тог земљи шта.

(6) За при вре ме но зау зи ма ње јав них повр ши на за
потре бе гра ди ли шта изво ђач је дужан да при ба ви одо бре -
ње над ле жног орга на једи ни це локал не само у пра ве, одно -
сно јав ног пред у зе ћа одре ђе ног посеб ним зако ном.

(7) Изгра ђе ни при вре ме ни објек ти и поста вље на опре -
ма гра ди ли шта мора ју бити ста бил ни и одго ва ра ти про пи -
са ним усло ви ма зашти те од пожа ра и екс пло зи је, зашти те
на раду и свим дру гим мје ра ма зашти те ради спре ча ва ња
угро жа ва ња живо та и здра вља људи.

(8) Гра ди ли ште мора на вид ном мје сту има ти истак ну ту
пло чу са свим бит ним пода ци ма о објек ту и уче сни ци ма у
гра ђе њу, као што су: назив инве сти то ра, изво ђа ча, про јек тан -
та, над зор ног орга на, назив и врста објек та, назив орга на
који је издао гра ђе вин ску дозво лу и број гра ђе вин ске дозво -
ле, као и ври је ме почет ка и завр шет ка радо ва.

(9) Сви при вре ме ни објек ти изгра ђе ни у окви ру при -
прем них радо ва, опре ма гра ди ли шта, неу тро ше ни гра ђе -
вин ски и дру ги мате ри јал, отпад и слич но мора ју бити
укло ње ни, а земљи ште на под руч ју гра ди ли шта, као и на
при ла зу гра ди ли шту дове де но у уред но ста ње у скла ду са
лока циј ским усло ви ма и гра ђе вин ском дозво лом при је
изда ва ња упо треб не дозво ле.

(10) Јав не повр ши не и објек ти кому нал не инфра струк -
ту ре који су кори шће ни или оште ће ни током гра ђе ња мора -
ју бити дове де ни у исправ но ста ње и прво бит ну функ ци ју
при је изда ва ња упо треб не дозво ле.

Члан 138.
(1) При је почет ка гра ђе ња врши се искол ча ва ње објек -

та у скла ду са лока циј ским усло ви ма и усло ви ма датим у
гра ђе вин ској дозво ли.

(2) Искол ча ва ње објек та врши орган једи ни це локал не
само у пра ве над ле жан за посло ве уре ђе ња про сто ра само -
стал но или овла шће на гео дет ска орга ни за ци ја за оба вља ње
гео дет ских посло ва у скла ду са посеб ним зако ном.

(3) Над ле жни орган дужан је да про вје ри да ли су
ископ и теме љи објек та изве де ни у скла ду са запи сни ком о
искол ча ва њу.

(4) За ште ту про ис те клу из погре шног искол ча ва ња
одго ва ра лице које је извр ши ло искол ча ва ње у скла ду са
про пи си ма о накна ди ште те.

Члан 139.
(1) Изво ђач је дужан да при ја ви гра ди ли ште, у скла ду

са про пи си ма о зашти ти на раду, инспек ци ји рада нај ка -
сни је седам дана при је почет ка радо ва.
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(2) Изво ђач мора да обез би је ди одго ва ра ју ћу орга ни за ци -
о ну шему гра ди ли шта изра ђе ну у скла ду са усло ви ма из гра -
ђе вин ске дозво ле, ела бо рат зашти те на раду изра ђен у скла -
ду са про пи си ма о зашти ти на раду, те обез би је ди да гра ди -
ли ште буде уре ђе но пре ма орга ни за ци о ној шеми гра ди ли -
шта.

(3) Ако је на гра ди ли шту анга жо ва но више изво ђа ча,
онај изво ђач којег име ну је инве сти тор као глав ног изво ђа -
ча мора уре ди ти гра ди ли ште у скла ду са шемом гра ди ли -
шта и орга ни зо ва ти изво ђе ње радо ва, тако да на гра ди ли -
шту не буду угро же ни без бјед ност објек та, живот и здра -
вље људи, сао бра ћај, сусјед ни објек ти и живот на сре ди на.

(4) Изво ђач је дужан да обез би је ди да се на гра ди ли шту
води гра ђе вин ски днев ник, а за објек те за које је про пи са -
на оба ве за вође ња или ако су ције не у уго во ру о гра ђе њу
одре ђе не пре ма једи ни ци мје ре, мора се води ти и гра ђе -
вин ска књи га.

(5) При је почет ка и у току изво ђе ња поје ди них радо ва
изво ђач мора оба ви ти пре глед глав ног про јек та и упо зо ри -
ти инве сти то ра, про јек тан та и реви ден та на могу ће про пу -
сте, те зах ти је ва ти њихо во укла ња ње.

(6) Ако изво ђач при пре гле ду потвр ђе ног глав ног про -
јек та уста но ви такве гре шке ради којих би била угро же на
без бјед ност објек та, живот и здра вље људи, сао бра ћај,
сусјед ни објек ти или живот на сре ди на, а инве сти тор, одно -
сно про јек тант и упр кос њего вом упо зо ре њу не укло ни
гре шке, изво ђач је дужан да такве гре шке при ја ви урба ни -
стич ко-гра ђе вин ској инспек ци ји и до конач не одлу ке обу -
ста ви радо ве.

(7) Оба ве за изво ђа ча је да на гра ди ли шту има:
а) лицен цу за гра ђе ње, одно сно лицен цу за изво ђе ње

поје ди них радо ва за одго вор но лице на гра ди ли шту,
б) рје ше ње о име но ва њу одго вор ног лица на гра ди ли -

шту, одно сно одго вор ног лица за изво ђе ње поје ди них
радо ва,

в) уго вор о анга жо ва њу над зор ног орга на,
г) одго ва ра ју ћу лицен цу за врши о це струч ног над зо ра,
д) уго вор о гра ђе њу,
ђ) гра ђе вин ску дозво лу,
е) глав ни про је кат,
ж) гра ђе вин ски днев ник,
з) књи гу инспек ци ја,
и) доку мен та ци ју о испи ти ва њу угра ђе ног мате ри ја ла,

про из во да и опре ме пре ма про гра му испи ти ва ња из про -
јек та,

ј) запи сник о искол че њу објек та,
к) запи сник о кон тро ли теме ља,
л) гра ђе вин ску књи гу за објек те за које је уго во ре на

оба ве за њеног вође ња и
љ) шему орга ни за ци је гра ди ли шта.

5. Упо треб на дозво ла за обје кат
5.1. Тех нич ки пре глед објек та и захтјев за изда ва ње

упо треб не дозво ле
Члан 140.

(1) Изгра ђе ни обје кат не може се поче ти кори сти ти,
одно сно ста ви ти у упо тре бу при је него што над ле жни
орган рје ше њем изда упо треб ну дозво лу, на осно ву прет -
ход но извр ше ног тех нич ког пре гле да објек та.

(2) Тех нич ки пре глед обу хва та кон тро лу уса гла ше но -
сти изве де них радо ва са гра ђе вин ском дозво лом и тех нич -
ком доку мен та ци јом на осно ву које је обје кат изгра ђен, као
и са тех нич ким про пи си ма и стан да р ди ма који се одно се
на поје ди не врсте радо ва, мате ри ја ла, инста ла ци ја, опре ме,
уре ђа ја и постро је ња.

(3) Тех нич ки пре глед врши се по завр шет ку изград ње
објек та, одно сно свих радо ва пред ви ђе них гра ђе вин ском
дозво лом.

(4) Тех нич ки пре глед мора се оба ви ти нај ка сни је у
року од 15 дана од дана под но ше ња ком плет ног захтје ва за
изда ва ње упо треб не дозво ле.

(5) Упо треб на дозво ла може се изда ти и за дио објек та
који пред ста вља засеб ну тех нич ку и функ ци о нал ну цје ли ну,
при је завр шет ка изград ње ције лог објек та, и то у слу ча ју:

а) када је то потреб но ради настав ка и завр шет ка
изград ње, као што је: кори шће ње моста за при ступ гра ди -
ли шту, тра фо ста ни це и дале ко во да за снаб ди је ва ње енер -
ги јом и слич но и

б) када се одре ђе ни дио објек та може при ве сти сво јој
намје ни при је завр шет ка ције лог објек та.

Члан 141.
(1) Инве сти тор, одно сно вла сник објек та или његов

прав ни сљед ник, под но си захтјев за изда ва ње упо треб не
дозво ле над ле жном орга ну упра ве који је издао гра ђе вин -
ску дозво лу, када зајед но са над зор ним орга ном утвр ди да
је обје кат или његов дио изгра ђен у скла ду са гра ђе вин -
ском дозво лом тако да се може кори сти ти и да је изра ђен
про је кат изве де ног ста ња у слу ча је ви ма када је дошло до
про мје на које не зах ти је ва ју измје ну гра ђе вин ске дозво ле.

(2) Захтјев из ста ва 1. овог чла на под но си се након што
изво ђач оба ви је сти инве сти то ра да је гра ђе ње објек та завр -
ше но.

(3) Ако инве сти тор, вла сник или његов прав ни сљед -
ник, не под не се захтјев за изда ва ње упо треб не дозво ле у
скла ду са ста вом 1. овог чла на, захтјев може под ни је ти
изво ђач.

(4) Под но си лац захтје ва из ста ва 1. овог чла на уз
захтјев при ла же:

а) гра ђе вин ску дозво лу са про јек том изве де ног ста ња у
два при мјер ка, уко ли ко је изра ђен и овје рен у скла ду са
чла ном 104. овог зако на,

б) потвр ду о извр ше ном гео дет ском сни ма њу објек та,
в) доказ о извр ше ном сни ма њу под зем них инста ла ци ја,
г) сагла сно сти на изве де но ста ње, када је то пред ви ђе -

но посеб ним про пи си ма,
д) изја ву изво ђа ча о изве де ним радо ви ма и усло ви ма за

одр жа ва ње обје ка та из чла на 60. став 2. овог зако на,
ђ) извје штај над зор ног орга на и
е) енер гет ски цер ти фи кат згра де.
5.2. Коми си ја за тех нич ки пре глед објек та и доку -

мен та ци ја за тех нич ки пре глед
Члан 142.

(1) Тех нич ки пре глед оба вља струч на коми си ја коју
рје ше њем фор ми ра орган који је издао гра ђе вин ску дозво -
лу (у даљем тек сту: коми си ја) у року од три дана од дана
при је ма ком плет ног захтје ва.

(2) Коми си ја се састо ји од нај ма ње три чла на.
(3) Број чла но ва коми си је зави си од врсте и сло же но -

сти објек та и од врсте радо ва који су пред мет тех нич ког
пре гле да.

(4) Чла но ви коми си је могу бити лица одго ва ра ју ће стру -
ке са лицен цом за реви зи ју или изра ду тех нич ке доку мен та -
ци је или изво ђе ње радо ва који су пред мет тех нич ког пре гле -
да.

(5) Чла но ви коми си је не могу бити слу жбе на лица која
су запо сле на код орга на над ле жног за изда ва ње гра ђе вин -
ске дозво ле, лица која су запо сле на код изво ђа ча радо ва,
као ни лица која су врши ла посло ве струч ног над зо ра.

(6) Над ле жни орган може повје ри ти тех нич ки пре глед
прав ном лицу са лицен цом за реви зи ју или изра ду тех нич -
ке доку мен та ци је или за гра ђе ње, уко ли ко то прав но лице,
одно сно запо сле ни у том прав ном лицу, није оба вља ло
посло ве струч ног над зо ра изград ње објек та или уче ство ва -
ло у њего вом гра ђе њу.

(7) Листа прав них лица из ста ва 6. овог чла на или физич -
ких лица као поје ди нач них чла но ва коми си је утвр ђу је се из
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реда прав них и физич ких лица са лицен цом, а на осно ву јав -
ног кон кур са који орган упра ве над ле жан за изда ва ње гра ђе -
вин ске дозво ле спро во ди сва ке дви је годи не.

Члан 143.
(1) Инве сти тор, одно сно вла сник или његов прав ни

сљед ник, дужан је да обез би је ди при су ство уче сни ка у гра -
ђе њу при ли ком тех нич ког пре гле да.

(2) Инве сти тор, одно сно вла сник или његов прав ни
сљед ник, дужан је да нај ка сни је на дан тех нич ког пре гле да
коми си ји за тех нич ки пре глед доста ви на увид сље де ћу
доку мен та ци ју:

а) гра ђе вин ску дозво лу са глав ним про јек том на осно -
ву којег је изда та дозво ла и про је кат изве де ног ста ња, уко -
ли ко је изра ђен,

б) дока зе о ква ли те ту радо ва, гра ђе вин ских про из во да
и опре ме,

в) доку мен та ци ју о извр ше ним испи ти ва њи ма и резул -
та ти ма тести ра ња носи во сти кон струк ци је, ако се посеб -
ним про пи си ма тести ра ње зах ти је ва,

г) гра ђе вин ски днев ник,
д) гра ђе вин ску књи гу, за оне објек те за које је уго во ре -

на оба ве за њеног вође ња,
ђ) књи гу инспек ци ја и
е) оста лу доку мен та ци ју дефи ни са ну посеб ним про пи -

си ма у зави сно сти од врсте објек та.
5.3. Рок за оба вља ње тех нич ког пре гле да и запи -

сник о оба вље ном тех нич ком пре гле ду
Члан 144.

(1) Над ле жни орган, одно сно прав но лице којем је
повје ре но оба вља ње тех нич ког пре гле да, дужан је да оба -
ви је сти инве сти то ра, изво ђа ча, над ле жну урба ни стич ко-
гра ђе вин ску инспек ци ју, коми си ју, нај ка сни је седам дана
при је тех нич ког пре гле да.

(2) Над ле жни урба ни стич ко-гра ђе вин ски инспек тор
при су ству је тех нич ком пре гле ду и може у запи сник коми -
си је уни је ти сво је мишље ње и при је дло ге у вези са тех нич -
ком исправ но шћу објек та.

(3) Мини стар доно си пра вил ник којим се детаљ ни је
про пи су је посту пак, орга ни за ци ја и спро во ђе ње тех нич ког
пре гле да, начин утвр ђи ва ња и изра чу на ва ња ције не тро -
шко ва тех нич ког пре гле да, изда ва ње упо треб не дозво ле,
осма тра ња тла и објек та у току њего ве упо тре бе.

Члан 145.
(1) О оба вље ном тех нич ком пре гле ду сачи ња ва се запи -

сник у који се уно си и мишље ње сва ког чла на коми си је за
тех нич ки пре глед о томе да се изгра ђе ни обје кат може кори -
сти ти, да се мора ју прет ход но откло ни ти утвр ђе ни недо ста -
ци, одно сно да се упо треб на дозво ла не може изда ти.

(2) Запи сник о оба вље ном тех нич ком пре гле ду пот пи -
су ју пред сјед ник и чла но ви коми си је.

(3) Посли је извр ше ног тех нич ког пре гле да коми си ја за
тех нич ки пре глед дужна је да у року од осам дана након
извр ше ног тех нич ког пре гле да сачи ни извје штај у писа ној
фор ми о резул та ту тех нич ког пре гле да изгра ђе ног објек та,
одно сно изве де них радо ва, чији је састав ни дио запи сник
из ста ва 1. овог чла на.

(4) Извје штај из ста ва 3. овог чла на мора да садр жи
струч но мишље ње коми си је да ли се изгра ђе на гра ђе ви на
може кори сти ти, одно сно ста ви ти у погон, одо бри ти проб -
ни рад, може кори сти ти, одно сно ста ви ти у погон или одо -
бри ти проб ни рад, тек након откла ња ња недо ста та ка или
да се гра ђе ви на због недо ста та ка из ста ва 11. овог чла на
пору ши, одно сно укло ни.

(5) Уко ли ко се на осно ву извје шта ја из ста ва 3. овог
чла на утвр ди да нема недо ста та ка или да су уоче ни недо -
ста ци откло ње ни, над ле жни орган дужан је да у року од
осам дана од при је ма запи сни ка изда упо треб ну дозво лу.

(6) Ако су тех нич ким пре гле дом утвр ђе ни недо ста ци
које је потреб но откло ни ти, над ле жни орган ће рје ше њем

нало жи ти да се утвр ђе ни недо ста ци у одре ђе ном року
откло не.

(7) Након откла ња ња недо ста та ка, под но си лац захтје ва
дужан је да оба ви је сти над ле жни орган и под не се дока зе о
откла ња њу недо ста та ка.

(8) Пре глед откло ње них недо ста та ка може оба ви ти и
један члан коми си је, а пре гле да ју се само они радо ви који
тре ба да се попра ве или дора де, одно сно откло не недо ста -
ци, о чему се сачи ња ва запи сник.

(9) Ако су сви недо ста ци откло ње ни, над ле жни орган
изда је упо треб ну дозво лу у року од осам дана од оба вље -
ног понов ног тех нич ког пре гле да.

(10) Уко ли ко утвр ђе ни недо ста ци нису ни у накнад но
оста вље ном року откло ње ни, над ле жни орган изда је рје -
ше ње о одби ја њу захтје ва за изда ва ње упо треб не дозво ле и
о томе оба вје шта ва над ле жну урба ни стич ко-гра ђе вин ску
инспек ци ју.

(11) Ако се тех нич ким пре гле дом утвр ди да се недо ста -
ци на објек ту не могу откло ни ти или да посто ји нео т кло -
њи ва опа сност по ста бил ност објек та, живот или здра вље
људи, живот ну сре ди ну, сао бра ћај или сусјед не објек те,
над ле жни орган ће одби ти захтјев за изда ва ње упо треб не
дозво ле и дони је ти рје ше ње о укла ња њу објек та.

5.4. Изда ва ње упо треб не дозво ле и проб ни рад
објек та

Члан 146.
(1) Извје штај из чла на 145. став 3. овог зако на чини

састав ни дио упо треб не дозво ле објек та.
(2) Упо треб ну дозво лу објек та трај но чува орган упра -

ве који је издао гра ђе вин ску дозво лу и вла сник објек та.
(3) Тро шко ве оба вља ња тех нич ког пре гле да сно си

инве сти тор, одно сно вла сник објек та.
Члан 147.

(1) Над ле жни орган може на осно ву мишље ња коми си -
је за тех нич ки пре глед изда ти дозво лу за проб ни рад и при -
вре ме ну упо тре бу објек та за ври је ме тра ја ња проб ног рада,
за обје кат који, с обзи ром на тех но ло шки про цес, угра ђе не
инста ла ци је, опре му и постро је ња, зах ти је ва проб ни рад.

(2) Дозво ла за проб ни рад може се изда ти само ако је
коми си ја за тех нич ки пре глед утвр ди ла да је обје кат изгра -
ђен у скла ду са гра ђе вин ском дозво лом и да пушта ње
објек та у проб ни рад не угро жа ва живот и здра вље људи,
живот ну сре ди ну и сусјед не објек те.

(3) Проб ни рад из ста ва 1. овог чла на може тра ја ти нај -
ду же годи ну дана, а изу зет но у посеб но сло же ним тех но ло -
шким про це си ма проб ни рад се може про ду жи ти за још
годи ну дана.

(4) Коми си ја за тех нич ки пре глед дужна је да у року од
осам дана након исте ка проб ног рада извр ши конач ни тех -
нич ки пре глед.

6. Упо тре ба, одр жа ва ње и укла ња ње објек та
Члан 148.

(1) Обје кат се упо тре бља ва у скла ду са њего вом намје -
ном.

(2) Вла сник објек та дужан је да одр жа ва обје кат тако да
се у пред ви ђе ном вре ме ну њего вог тра ја ња очу ва ју тех -
нич ке карак те ри сти ке бит не за обје кат дефи ни са не овим
зако ном, одно сно да се не дозво ли нару ша ва ње њего вих
спо ме нич ких карак те ри сти ка, ако је тај обје кат на листи
кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка.

(3) Вла сник објек та дужан је да обез би је ди изво ђе ње
радо ва на инве сти ци о ном и теку ћем одр жа ва њу објек та,
као и редов не, ван ред не и спе ци ја ли стич ке пре гле де објек -
та, у скла ду са посеб ним про пи си ма.

(4) Вла сник, одно сно кори сник дужан је да обез би је ди
изво ђе ње радо ва тех нич ког осма тра ња у току упо тре бе за
објек те: спрат но сти више од 15 ета жа или чија је виси на
већа од 50 m, објек те висо ких бра на, туне ле, мосто ве и
дру ге објек те про пи са не посеб ним зако ни ма.
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(5) У слу ча ју оште ће ња објек та које угро жа ва ста бил ност
самог објек та или њего вог дије ла, те ако посто ји опа сност за
сусјед не објек те или сигур ност људи, вла сник објек та дужан
је да пре ду зме хит не мје ре за откла ња ње опа сно сти и озна чи
обје кат као опа сан до откла ња ња оште ће ња.

(6) За објек те са више вла сни ка сви сувла сни ци и вла -
сни ци посеб них дије ло ва објек та соли дар но одго ва ра ју по
прин ци пу објек тив не одго вор но сти за наста лу ште ту тре -
ћим лици ма и не могу поје ди нач но изво ди ти радо ве или
врши ти замје ну уре ђа ја на зајед нич ким дије ло ви ма објек -
та супрот но одред ба ма зако на о одр жа ва њу стам бе них
згра да и одред ба ма овог зако на.

(7) Начин осма тра ња и пона ша ња тла и обје ка та у току
гра ђе ња и упо тре бе, сеи змич ко и тех нич ко осма тра ње обје -
ка та из ста ва 4. овог чла на и врше ње редов них и ван ред них
спе ци ја ли стич ких пре гле да и усло ви за врше ње пре гле да
детаљ ни је се про пи су ју у пра вил ни ку из чла на 144. став 3.
овог зако на.

Члан 149.
(1) Вла сник објек та може при сту пи ти укла ња њу објек -

та или њего вог дије ла, ако није ријеч о укла ња њу на осно -
ву инспек циј ског рје ше ња, само на осно ву дозво ле за укла -
ња ње.

(2) Дозво лу за укла ња ње изда је орган над ле жан за про -
стор но уре ђе ње у једи ни ци локал не само у пра ве, а за објек -
те из чла на 60. став 2. овог зако на дозво лу за укла ња ње
изда је Мини ста р ство.

(3) Уз захтјев за укла ња ње објек та при ла же се:
а) доказ о пра ву вла сни штва,
б) про је кат укла ња ња објек та, осим за помоћ не објек те,

инди ви ду ал не стам бе не објек те, инди ви ду ал не стам бе но-
послов не и послов не објек те бру то гра ђе вин ске повр ши не
до 400 м², ако није ријеч о сло же ним објек ти ма у сми слу
овог зако на,

в) сагла сност над ле жних орга на ако се тим укла ња њем
може угро зи ти јав ни инте рес (угро жа ва ње спо ме ни ка кул -
ту ре, кому нал них и дру гих инста ла ци ја) и

г) про цје на ути ца ја на живот ну сре ди ну у скла ду са
посеб ним зако ном.

(4) Про је кат укла ња ња објек та садр жи:
а) нацр те,
б) тех нич ки опис укла ња ња објек та,
в) начин одла га ња гра ђе вин ског отпа да и уре ђе ња пар -

це ле и
г) тех но ло ги ју укла ња ња објек та.
(5) За објек те из чл. 125. и 134. овог зако на не при ба -

вља се дозво ла за укла ња ње.
(6) О захтје ву за изда ва ње дозво ле за укла ња ње одлу чу -

је над ле жни орган у року од 15 дана од дана при је ма
захтје ва уз који је при ло же на про пи са на доку мен та ци ја.

(7) Дозво лу за укла ња ње објек та трај но чува орган
упра ве који је издао дозво лу и вла сник објек та.

Члан 150.
(1) Орган упра ве над ле жан за посло ве уре ђе ња про сто -

ра по слу жбе ној дужно сти или на захтјев заин те ре со ва ног
лица, рје ше њем одре ђу је укла ња ње објек та или дије ла
објек та за који се утвр ди да због физич ке дотра ја ло сти,
еле мен тар них непо го да или рат них деј ста ва и већих оште -
ће ња не може даље да слу жи сво јој намје ни или да пред -
ста вља опа сност по живот или здра вље људи, окол не
објек те и сао бра ћај, као и усло ве и мје ре које је потреб но
спро ве сти, одно сно обез би је ди ти при укла ња њу објек та
или дије ла објек та.

(2) Окол но сти из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се на
осно ву нала за и мишље ња овла шће ног вје шта ка одго ва ра -
ју ће стру ке.

(3) Жал ба про тив рје ше ња из ста ва 1. овог чла на не
одга ђа извр ше ње рје ше ња.

(4) Ако се у поступ ку доно ше ња рје ше ња о укла ња њу
објек та или дије ла објек та утвр ди да се опа сност по живот

или здра вље људи, окол не објек те и сао бра ћај може откло -
ни ти рекон струк ци јом објек та или њего вог дије ла, на
захтјев вла сни ка може се пре ма одред ба ма овог зако на одо -
бри ти рекон струк ци ја објек та или њего вог дије ла, с тим да
се рекон струк ци ја изве де у року који одре ди над ле жни
орган упра ве.

V - ЛЕГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА
1. Посту пак лега ли за ци је

1.1. Појам лега ли за ци је и под но ше ње захтје ва за
лега ли за ци ју

Члан 151.
(1) Лега ли за ци ја, у сми слу овог зако на, пред ста вља

накнад но изда ва ње лока циј ских усло ва, гра ђе вин ске
дозво ле и упо треб не дозво ле за објек те, одно сно дије ло ве
објек та изгра ђе не, запо че те или рекон стру и са не без гра ђе -
вин ске дозво ле, као и за објек те изгра ђе не на осно ву гра ђе -
вин ске дозво ле на који ма је при ли ком гра ђе ња одсту пље но
од гра ђе вин ске дозво ле и глав ног про јек та, а који су изгра -
ђе ни или чија изград ња је запо че ла до дана сту па ња на сна -
гу овог зако на.

(2) Изгра ђе ним, запо че тим или рекон стру и са ним објек -
том из ста ва 1. овог чла на сма тра се обје кат за који је
захтјев за лега ли за ци ју под не сен пре ма рани је важе ћим
про пи си ма или ако је до дана сту па ња на сна гу овог зако -
на обје кат еви ден ти ран (захтје вом, аеро фо то гра ме триј -
ским сним ком, доку мен том про стор ног уре ђе ња, сним ком
посто је ћег ста ња и слич но) код орга на над ле жног за изда -
ва ње гра ђе вин ске дозво ле или код урба ни стич ко-гра ђе вин -
ске инспек ци је.

(3) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, посту пак лега ли за -
ци је завр ше них обје ка та пре ма одред ба ма овог зако на
спро во ди се без накнад ног изда ва ња лока циј ских усло ва,
осим ако је то потреб но за лега ли за ци ју обје ка та на држав -
ном земљи шту.

(4) Објек ти изгра ђе ни при је првог аеро фо то гра ме триј -
ског сни ма ња извр ше ног за под руч је једи ни це локал не
само у пра ве до кра ја 1980. годи не сма тра ју се легал но
изгра ђе ним.

(5) Вла сни ци пар це ла које гра ни че са пар це лом на којој
се нала зи обје кат који је пред мет лега ли за ци је, а који у
току бес прав не изград ње нису тра жи ли пред у зи ма ње мје -
ра инспек циј ског над зо ра ради спре ча ва ња бес прав не
изград ње или се нису про ти ви ли таквој изград њи код орга -
на над ле жног за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле, нема ју
свој ство стран ке у поступ ку лега ли за ци је тог објек та.

Члан 152.
Изу зет но од чла на 151. овог зако на, за инди ви ду ал не

стам бе не и инди ви ду ал не стам бе но-послов не објек те чија
је бру то гра ђе вин ска повр ши на мања од 400 m², осим за
сло же не објек те у сми слу овог зако на, када орган над ле -
жан за изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле утвр ди да је обје кат
који је пред мет лега ли за ци је завр шен и да испу ња ва про -
пи са не усло ве за гра ђе ње и кори шће ње, накнад на гра ђе -
вин ска и упо треб на дозво ла изда је се истим рје ше њем.

Члан 153.
(1) Посту пак лега ли за ци је обје ка та из чла на 151. став

1. овог зако на покре ће се по захтје ву инве сти то ра или вла -
сни ка бес прав но изгра ђе ног објек та, одно сно бес прав но
изгра ђе ног дије ла објек та.

(2) Орган једи ни це локал не само у пра ве над ле жан за
посло ве лега ли за ци је врши увид на лицу мје ста у року од 30
дана од дана под но ше ња захтје ва, те оба вје шта ва под но си о -
ца захтје ва у којем оби му је лега ли за ци ја могу ћа и који дока -
зи тре ба да се доста ве накнад но као допу на захтје ва.

(3) План ски основ за лега ли за ци ју објек та из ста ва 1.
овог чла на је спро вед бе ни доку мент про стор ног уре ђе ња, а
ако таквог доку мен та нема за земљи ште на којем је обје кат
изгра ђен, посту пак утвр ђи ва ња план ског осно ва за лега ли -
за ци ју спро во ди се пре ма одред ба ма овог зако на.
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(4) Захтјев за лега ли за ци ју под но си се у року од дви је
годи не рачу на ју ћи од дана сту па ња на сна гу овог зако на.

(5) Вла сни ци бес прав но изгра ђе них обје ка та, одно сно
дије ло ва обје ка та који су под ни је ли захтјев за лега ли за ци -
ју у роко ви ма про пи са ним рани је важе ћим Зако ном о уре -
ђе њу про сто ра и гра ђе њу, нема ју оба ве зу под но ше ња
новог захтје ва у сми слу ста ва 1. овог чла на, а рани је под -
не се ни захтјев се сма тра захтје вом у сми слу овог зако на, а
окон ча ће се пре ма одред ба ма про пи са који је повољ ни ји за
под но си о ца захтје ва.

(6) Након исте ка рока из ста ва 4. овог чла на не може се
под ни је ти захтјев за лега ли за ци ју.

(7) Захтјев из ста ва 1. овог чла на је основ за при вре ме -
но задр жа ва ње објек та и при кљу чи ва ње на објек те кому -
нал не и дру ге инфра струк ту ре док се пра во сна жно не
окон ча посту пак лега ли за ци је пре ма одред ба ма овог зако -
на.

1.2. Објек ти за које се не може изда ти накнад на гра -
ђе вин ска дозво ла

Члан 154.
(1) За објек те изгра ђе не, одно сно рекон стру и са не или

догра ђе не без гра ђе вин ске дозво ле не може се изда ти
накнад на гра ђе вин ска дозво ла ако је обје кат:

а) изгра ђен на земљи шту непо вољ ном за гра ђе ње, као
што је кли зи ште, мочвар но земљи ште, земљи ште изло же но
попла ва ма и дру гим еле мен тар ним непо го да ма и слич но,

б) изгра ђен од мате ри ја ла који не обез бје ђу је трај ност
и сигур ност објек та,

в) изгра ђен на повр ши на ма јав не намје не, одно сно на
земљи шту пла ни ра ном за уре ђе ње или изград њу обје ка та
јав не намје не или повр ши ни јав не намје не за коју се у скла -
ду са одред ба ма посеб ног зако на утвр ђу је јав ни инте рес и

г) изгра ђен у I зони зашти те при род ног добра, одно сно
у зони зашти те кул тур ног добра од изу зет ног зна ча ја и
зони зашти те кул тур ног добра увр ште ног у листу свјет ске
кул тур не башти не.

(2) Изу зет но од одред бе ста ва 1. тач ка в) овог чла на,
над ле жни орган ће изда ти рје ше ње о при вре ме ном задр жа -
ва њу за обје кат који је изгра ђен на зеле ној повр ши ни (осим
обје ка та изгра ђе них на посто је ћим или пла ни ра ним пар -
ков ским повр ши на ма) или ако је обје кат изгра ђен у
заштит ном поја су добра јав не инфра струк ту ре, уз прет ход -
ну сагла сност орга на који упра вља тим добр ом.

(3) Објек ти изгра ђе ни без гра ђе вин ске дозво ле у II и III
сте пе ну зашти те при род ног добра могу бити пред мет лега -
ли за ци је, ако су изгра ђе ни при је доно ше ња акта о ста вља -
њу тог при род ног добра под зашти ту.

(4) Објек ти изгра ђе ни без гра ђе вин ске дозво ле у III сте -
пе ну зашти те при род ног добра, посли је доно ше ња акта о
ста вља њу тог при род ног добра под зашти ту, могу бити пред -
мет лега ли за ци је, ако су изгра ђе ни у скла ду са ври јед но сти -
ма, потен ци ја ли ма и капа ци те ти ма зашти ће ног под руч ја, у
скла ду са прин ци пи ма одр жи вог раз во ја, а што се утвр ђу је
на осно ву сагла сно сти орга на над ле жног за посло ве зашти те
при род ног и кул тур но-исто риј ског насље ђа.

1.3. Доку мен та ци ја потреб на за лега ли за ци ју завр -
ше ног објек та

Члан 155.
(1) Изу зет но, за завр ше не објек те из чла на 151. став 1.

овог зако на, који нису у скла ду са доку мен том про стор ног
уре ђе ња, може се извр ши ти лега ли за ци ја без прет ход не
измје не доку мен та про стор ног уре ђе ња, ако је у одно су на
пла ни ра ну спрат ност објек та одсту пље но за нај ви ше дви је
ета же од којих је зад ња пот кро вље или ако је дошло до
одсту па ња до 10% од пла ни ра них хори зон тал них габа ри та,
а тим одсту па њи ма није нару ше на регу ла ци о на и гра ђе -
вин ска лини ја.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, инве сти тор, одно -
сно вла сник објек та који је гра ђен за комер ци јал не свр хе,
осим накна да за лега ли за ци ју про пи са них одред ба ма овог
зако на, дужан је да једи ни ци локал не само у пра ве упла ти и
износ у ври јед но сти тро шко ва измје не и допу не доку мен -

та про стор ног уре ђе ња које би ина че лега ли за ци ја таквог
објек та зах ти је ва ла пре ма струч ном мишље њу носи о ца
изра де доку мен та про стор ног уре ђе ња у чијем обу хва ту се
обје кат нала зи.

(3) Износ из ста ва 2. овог чла на који инве сти тор, одно -
сно вла сник објек та упла ћу је на име измје не доку мен та
про стор ног уре ђе ња утвр ђу је над ле жни орган једи ни це
локал не само у пра ве рје ше њем којим утвр ђу је тро шко ве
рен те и уре ђе ња гра ђе вин ског земљи шта, на осно ву про -
сјеч них тро шко ва изра де доку ме на та про стор ног уре ђе ња
у прет ход ној годи ни за њено под руч је, а сред ства се кори -
сте за изра ду доку ме на та про стор ног уре ђе ња.

(4) Лега ли за ци ја објек та из ста ва 1. овог чла на може се
извр ши ти након што над ле жни орган управe утвр ди да су
испу ње ни сви усло ви у погле ду ста бил но сти и без бјед но -
сти објек та про пи са ни овим зако ном, те да таква лега ли за -
ци ја нема нега тив не ути ца је на сусјед не објек те и пра ва
дру гих лица, на осно ву струч ног мишље ња носи о ца изра -
де доку мен та про стор ног уре ђе ња у чијем обу хва ту се
обје кат нала зи.

Члан 156.
(1) Рје ше ње о накнад ном изда ва њу гра ђе вин ске и упо -

треб не дозво ле завр ше ног објек та из чла на 152. овог зако -
на, доно си се на осно ву:

а) дока за о вла сни штву,
б) гра ђе вин ске дозво ле, ако је таква дозво ла била изда та,
в) гео дет ског сним ка ситу а ци је ствар но изве де ног ста -

ња бес прав но изгра ђе ног објек та, изра ђе ног од овла шће -
ног лица за посло ве пре мје ра и ката стра непо крет но сти и
копи је ката стар ског пла на,

г) два при мјер ка про јек та изве де ног ста ња за лега ли за -
ци ју - архи тек тон ска фаза,

д) запи сни ка о извр ше ном вје шта че њу о тех нич кој
исправ но сти, меха нич кој отпор но сти, ста бил но сти и ква ли -
те ту гра ђе ња и испу ње но сти усло ва за упо тре бу објек та који
је сачи ни ло прав но лице које има лицен цу за изра ду или
реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је или гра ђе ње обје ка та,

ђ) мишље ња орга на који се бави посло ви ма зашти те
при род ног и кул тур но-исто риј ског насље ђа, ако се обје кат
нала зи у зони зашти те при род ног или кул тур ног добра,

е) сагла сност над ле жног јав ног пред у зе ћа, ако је обје -
кат изгра ђен у вод ном добру или у заштит ном поја су,

ж) дока за о пла ће ним тро шко ви ма накна де за лега ли за -
ци ју објек та обра чу на ту пре ма одред ба ма овог зако на за
изда ва ње накнад не гра ђе вин ске и упо треб не дозво ле
бесправ но изгра ђе них обје ка та и

з) дока за о пла ће ним накна да ма које су про пи са не дру -
гим зако ни ма.

(2) Завр ше ним објек том из ста ва 1. овог чла на сма тра
се обје кат или дио објек та који пред ста вља функ ци о нал ну
цје ли ну на којем су изве де ни сви гра ђе вин ски, занат ски и
инста ла тер ски радо ви који утич ну на ста бил ност, хори зон -
тал не и вер ти кал не габа ри те и изглед објек та.

(3) Про је кат изве де ног ста ња из ста ва 1. тач ка г) овог
чла на садр жи:

а) опште подат ке о вла сни ку објек та: име, пре зи ме,
одно сно назив и сје ди ште инве сти то ра,

б) подат ке о овла шће ном лицу које је изра ди ло сни мак
изве де ног ста ња,

в) подат ке о лока ци ји објек та: мје сто, ули ца и број, број
ката стар ске чести це, назив ката стар ске општи не и назив
једи ни це локал не само у пра ве,

г) подат ке о намје ни објек та,
д) подат ке о вели чи ни згра де, бру то и кори сна повр ши -

на згра де, број ета жа и укуп на виси на згра де, ври јед ност
објек та,

ђ) црте жи тло цр та ета жа, пре сје ци и фаса де у раз мје ри
1 : 100, а изу зет но у дру гој одго ва ра ју ћој раз мје ри,

е) опис ста ња довр ше но сти објек та, одно сно ста ња
изве де них радо ва и
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ж) фото-доку мен та ци ју која садр жи нај ма ње чети ри
фото гра фи је које при ка зу ју све фаса де објек та.

1.4. Рје ше ње о накнад ном изда ва њу гра ђе вин ске
дозво ле неза вр ше них обје ка та

Члан 157.
(1) Рје ше ње о накнад ном изда ва њу гра ђе вин ске дозво -

ле за инди ви ду ал не стам бе не и инди ви ду ал не стам бе но-
послов не објек те чија је бру то гра ђе вин ска повр ши на
мања од 400 m², осим за сло же не објек те у сми слу овог
зако на, који нису у пот пу но сти завр ше ни, али код којих је
завр ше на кон струк ци ја објек та, кров и фасад ни зидо ви,
доно си се под усло ви ма про пи са ним чла ном 156. овог
зако на, с тим да није потреб но доста ви ти доказ из ста ва 1.
тач ка д) наве де ног чла на.

(2) Рје ше ње о накнад ном изда ва њу гра ђе вин ске дозво -
ле неза вр ше них обје ка та на који ма нису завр ше ни радо ви
из ста ва 1. овог чла на, доно си се на осно ву дока за из чла -
на 128. овог зако на.

(3) Упо треб на дозво ла обје ка та из ст. 1. и 2. овог чла на
изда је се пре ма одред ба ма овог зако на.

Члан 158.
Кад се као доказ у поступ ку лега ли за ци је при ла же

запи сник о извр ше ном вје шта че њу о тех нич кој исправ но -
сти, меха нич кој отпор но сти, ста бил но сти и ква ли те ту гра -
ђе ња и испу ње но сти усло ва за упо тре бу објек та или про је -
кат изгра ђе ног објек та који не садр жи све потреб не фазе
или дије ло ве про јек та, орган над ле жан за изда ва ње гра ђе -
вин ске и упо треб не дозво ле објек та у дис по зи ти ву рје ше -
ња кон ста ту је да не гаран ту је за сигур ност и ста бил ност
објек та, с обзи ром на мини мал ну тех нич ку доку мен та ци ју
која се при ла же уз захтјев.

1.5. Накнад но изда ва ње гра ђе вин ске дозво ле за
објек те јав не инфра струк ту ре

Члан 159.
Изу зет но од чла на 151. овог зако на, за објек те јав не

инфра струк ту ре који се кори сте без одго ва ра ју ће доку мен -
та ци је може се накнад но изда ти гра ђе вин ска и упо треб на
дозво ла јед ним рје ше њем на осно ву:

а) дока за о вла сни штву и посје дов ног листа,
б) копи је ката стар ског пла на са уцр та ним објек том који

је пред мет поступ ка и сусјед ним објек ти ма,
в) тех нич ког опи са изве де ног ста ња објек та,
г) про јек та изве де ног ста ња који садр жи: ситу а ци ју

објек та, основ не, попреч не пре сје ке, поду жни пре сјек са
про фи лом тере на и изгле да објек та и

д) ела бо ра та о кон трол ном испи ти ва њу носи во сти
објек та на проб но опте ре ће ње, кад је такво испи ти ва ње
пред ви ђе но у поступ ку изда ва ња упо треб не дозво ле.

2. Накна де у поступ ку лега ли за ци је
Члан 160.

(1) Инве сти тор, одно сно вла сник објек та за који се тра -
жи доно ше ње рје ше ња о накнад ном изда ва њу гра ђе вин ске
и упо треб не дозво ле дужан је да пла ти накна ду за лега ли -
за ци ју објек та, одно сно накна ду за уре ђе ње гра ђе вин ског
земљи шта и рен ту про пи са не чла ном 73. овог зако на, обра -
чу на те у поступ ку изда ва ња рје ше ња о накнад ном изда ва -
њу гра ђе вин ске и упо треб не дозво ле бес прав но изгра ђе них
обје ка та (у даљем тек сту: накна да за лега ли за ци ју).

(2) Инве сти тор, одно сно вла сник пла ћа накна ду за
лега ли за ци ју обра чу на ту за укуп ну кори сну повр ши ну
објек та.

(3) Накна да из ста ва 2. овог чла на упла ћу је се на рачун
јав них при хо да једи ни це локал не само у пра ве.

(4) Накна да за лега ли за ци ју утвр ђу је се рје ше њем које
по слу жбе ној дужно сти доно си орган једи ни це локал не
само у пра ве над ле жан за кому нал не посло ве, након што
орган једи ни це локал не само у пра ве над ле жан за посло ве
изда ва ња накнад не гра ђе вин ске и упо треб не дозво ле утвр -
ди да су испу ње ни сви дру ги усло ви и доста ви потреб не
подат ке за обра чун ове накна де.

2.1. Ума ње ње накна де за лега ли за ци ју
Члан 161.

(1) Накна да за лега ли за ци ју из чла на 160. став 1. овог
зако на ума њу је се инве сти то ру, одно сно вла сни ку инди ви -
ду ал ног стам бе ног и инди ви ду ал ног стам бе но-послов ног
објек та бру то гра ђе вин ске повр ши не до 400 m², који је
изград њом објек та чија се лега ли за ци ја тра жи трај но рије -
шио сво је стам бе но пита ње и стам бе но пита ње чла но ва
поро дич ног дома ћин ства ако он или чла но ви њего вог
поро дич ног дома ћин ства нема ју у вла сни штву дру гу непо -
крет ност на под руч ју једи ни це локал не само у пра ве на
чијем под руч ју се нала зи обје кат који је пред мет лега ли за -
ци је, осим за објек те изгра ђе не у првој стам бе но-послов -
ној зони у скла ду са одлу ком једи ни це локал не само у пра ве
из чла на 69. став 1. овог зако на, и то:

а) за ста но ве укуп не нето кори сне повр ши не до 100 m²
у поро дич ним инди ви ду ал ним стам бе ним и инди ви ду ал -
ним стам бе но-послов ним објек ти ма, 15% ума ње ња за сва -
ког чла на поро дич ног дома ћин ства, с тим да укуп но ума -
ње ње по овом осно ву може изно си ти нај ви ше 75%,

б) за сље де ћих 100 m² нето кори сне повр ши не у истом
објек ту накна да се ума њу је 10% за сва ког чла на поро дич ног
дома ћин ства до мак си мал ног постот ка ума ње ња од 60%.

(2) Накна да за лега ли за ци ју из чла на 160. став 1. овог
зако на ума њу је се инве сти то ру, одно сно вла сни ку који није
запо слен, као и за неза по сле не пуно љет не чла но ве њего вог
поро дич ног дома ћин ства ако он или чла но ви њего вог
поро дич ног дома ћин ства нема ју у вла сни штву дру гу непо -
крет ност на под руч ју једи ни це локал не само у пра ве на
чијем под руч ју се нала зи обје кат који је пред мет лега ли за -
ци је, осим за објек те изгра ђе не у првој стам бе но-послов -
ној зони у скла ду са одлу ком једи ни це локал не само у пра -
ве, и то за послов не про сто ре укуп не нето кори сне повр -
ши не до 100 m² у поро дич ним стам бе но-послов ним објек -
ти ма, за сва ког неза по сле ног пуно љет ног чла на поро дич -
ног дома ћин ства 20%, с тим да укуп но ума ње ње по овом
осно ву може изно си ти нај ви ше 60%.

(3) За ста но ве и послов не про сто ре чија повр ши на је већа
од повр ши на из ст. 1. и 2. овог чла на, инве сти тор, одно сно
вла сник пла ћа накна ду за лега ли за ци ју за раз ли ку ствар но
изгра ђе не повр ши не и повр ши не до које се одо бра ва ума ње -
ње обра чу на ту у скла ду са чла ном 160. овог зако на.

Члан 162.
(1) Накна да за лега ли за ци ју изра чу на та у скла ду са

чла ном 160. овог зако на додат но се ума њу је ако инве сти -
тор, одно сно вла сник инди ви ду ал ног стам бе ног и инди ви -
ду ал ног стам бе но-послов ног објек та повр ши не до 400 m²
има ста тус:

а) рат ног вој ног инва ли да од III до X кате го ри је или тај
ста тус има члан њего вог поро дич ног дома ћин ства, који су тај
ста тус сте кли на осно ву про пи са Репу бли ке о пра ви ма бора -
ца, вој них инва ли да и поро ди ца поги ну лих бора ца - за 50%,

б) бор ца од I до V кате го ри је или тај ста тус има члан
њего вог поро дич ног дома ћин ства, који су тај ста тус сте кли
на осно ву про пи са Репу бли ке о пра ви ма бора ца, вој них
инва ли да и поро ди ца поги ну лих бора ца - за 15% и

в) избје гли це, расе ље ног лица или поврат ни ка, који су
тај ста тус има ли у ври је ме бес прав не град ње објек та на
осно ву про пи са Репу бли ке о пра ви ма избје гли ца и расе ље -
них лица - за 30%.

(2) Поро ди ца поги ну лог бор ца или рат ни вој ни инва -
лид I или II кате го ри је, одно сно ако је инве сти тор члан
њего вог поро дич ног дома ћин ства, као и мало љет но дије те
чија су оба роди те ља уби је на, поги ну ла, умр ла или неста -
ла као цивил не жртве рата, а који су тај ста тус сте кли на
осно ву про пи са Репу бли ке, те лица која има ју ста тус нај те -
жих цивил них инва ли да у коли ци ма и сли је па лица, не
пла ћа ју накна ду за лега ли за ци ју.

(3) Лицу из ст. 1. и 2. овог чла на не при зна ју се пра ва
која може оства ри ти пре ма одред ба ма овог чла на ако је на
осно ву свог ста ту са већ оства ри ло пра ва у поступ ку рје ша -
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ва ња стам бе ног пита ња додје лом ста на у држав ној сво ји -
ни.

Члан 163.
(1) Ума ње ња која се при зна ју инве сти то ри ма на осно ву

одре да ба чл. 161. и 162. овог зако на пред ста вља ју суб вен -
ци је локал них зајед ни ца за рје ша ва ње стам бе них потре ба
и пита ња запо сле ња наве де них лица.

(2) Збир свих ума ње ња накна де за лега ли за ци ју који се
при зна ју инве сти то ру бес прав но изгра ђе ног објек та на
осно ву чл. 161. и 162. овог зако на не може бити већи од
80%, осим за лица из чла на 162. ста ва 2. овог зако на.

(3) За објек те из чла на 125. овог зако на, инве сти тор
пла ћа накна ду за лега ли за ци ју у виси ни од 50% изно са из
чла на 160. овог зако на, ума ње ну под усло ви ма про пи са ним
чл. 161. и 162. овог зако на.

(4) За лега ли за ци ју обје ка та изгра ђе них у првој стам бе -
но-послов ној зони, те за лега ли за ци ју обје ка та које су
инве сти то ри гра ди ли за комер ци јал не свр хе, инве сти тор
пла ћа накна ду за лега ли за ци ју из чла на 160. овог зако на у
пуном изно су.

(5) За лега ли за ци ју неза вр ше них обје ка та из чла на 157.
став 2. овог зако на инве сти то ру се при зна ју ума ње ња
накна де за лега ли за ци ју пред ви ђе на овим зако ном само
ако је изгра ђе на строп на кон струк ци ја изнад нај ма ње јед не
над зем не ета же објек та.

2.2. Начин пла ћа ња накна де за лега ли за ци ју
Члан 164.

Накна ду за лега ли за ци ју изра чу на ту у скла ду са чла -
ном 160. овог зако на инве сти тор, одно сно вла сник може
пла ти ти:

а) гото вин ски одјед ном, уз додат ни попуст од 10%,
б) у јед на ким мје сеч ним рата ма на пери од отпла те који

не може бити дужи од десет годи на, са годи шњом кама том
од 1% и

в) обве зни ца ма Репу бли ке изда тим за мате ри јал ну и
нема те ри јал ну ште ту.

Члан 165.
(1) Накна де за лега ли за ци ју инве сти тор може пла ти ти

и ком би на ци јом пред ви ђе них начи на пла ћа ња про пи са них
чла ном 164. овог зако на.

(2) Про пи сом Вла де утвр ђу ју се детаљ ни ји усло ви,
начин обра чу на и пла ћа ња накна де за лега ли за ци ју обје ка -
та.

3. При вре ме но задр жа ва ње бес прав но изгра ђе них
обје ка та
Члан 166.

(1) Бес прав но изгра ђе ни обје кат у упо тре би или његов
дио који није могу ће трај но лега ли зо ва ти у скла ду са одред -
ба ма овог зако на при вре ме но се задр жа ва до при во ђе ња
земљи шта на којем је изгра ђен крај њој намје ни пре ма спро -
вед бе ном доку мен ту про стор ног уре ђе ња, о чему над ле жни
орган једи ни це локал не само у пра ве доно си рје ше ње.

(2) Инве сти тор објек та из ста ва 1. овог чла на дужан је
да пла ти износ од 20% накна де за лега ли за ци ју изра чу на ту
у скла ду са чла ном 160. овог зако на за при вре ме но задр жа -
ва ње објек та, без пра ва на ума ње ње.

(3) За при вре ме но задр жа ва ње објек та при ла же се
доку мен та ци ја про пи са на одред ба ма овог зако на за одре -
ђе ну врсту и вели чи ну објек та.

(4) За објек те из чла на 154. став 1. овог зако на не може
се изда ти рје ше ње о при вре ме ном задр жа ва њу.

(5) При ли ком одлу чи ва ња о при вре ме ном задр жа ва њу
објек та као доказ о рије ше ним имо вин ско-прав ним одно -
си ма може слу жи ти уго вор о заку пу земљи шта или дру ги
уго вор у зако ном про пи са ној фор ми.

(6) Обје кат из ста ва 1. овог чла на за који је доне се но
рје ше ње о при вре ме ном задр жа ва њу може се при кљу чи ти
на објек те кому нал не и јав не инфра струк ту ре.

(7) За обје кат из ста ва 1. овог чла на за који је доне се но
рје ше ње о при вре ме ном задр жа ва њу може се изда ти рје -
ше ње о трај ном задр жа ва њу уко ли ко се при је исте ка рока
при вре ме но сти доне се нови спро вед бе ни доку мент про -
стор ног уре ђе ња којим је пла ни ра но њего во задр жа ва ње, а
накна да пла ће на у скла ду са ста вом 2. овог чла на ура чу на -
ва се у тро шко ве накна де за лега ли за ци ју.

Члан 167.
Инве сти тор објек та из чла на 166. став 1. овог зако на

дужан је да обје кат укло ни о свом тро шку након пре стан -
ка усло ва за при вре ме но задр жа ва ње, без пра ва на накна ду
за укло ње ни обје кат.

Члан 168.
(1) Ако је захтјев за лега ли за ци ју под не сен, над ле жни

урба ни стич ко-гра ђе вин ски инспек тор закључ ком ће пре -
ки ну ти посту пак извр ше ња рје ше ња о укла ња њу бес прав -
но изгра ђе ног или запо че тог објек та или дије ла објек та до
пра во сна жног окон ча ња поступ ка из чла на 151. овог зако -
на, осим ако је у одго ва ра ју ћем поступ ку већ утвр ђе но да
би задр жа ва ње таквог објек та оне мо гу ћи ло при во ђе ње
земљи шта на којем је изгра ђен крај њој намје ни у скла ду са
спро вед бе ним доку мен том про стор ног уре ђе ња.

(2) Када се посту пак из ста ва 1. овог чла на завр ши
доно ше њем рје ше ња о накнад ном изда ва њу гра ђе вин ске и
упо треб не дозво ле, инспек тор ће по пра во сна жно сти тог
рје ше ња обу ста ви ти посту пак извр ше ња рје ше ња о укла -
ња њу бес прав но изгра ђе ног или запо че тог објек та или
дије ла објек та.

(3) Када се посту пак из ста ва 1. овог чла на пра во сна -
жно завр ши одби ја њем или одба ци ва њем захтје ва, урба ни -
стич ко-гра ђе вин ски инспек тор ће наста ви ти извр ше ње рје -
ше ња о укла ња њу бес прав но изгра ђе ног или запо че тог
објек та или дије ла објек та.

(4) Над ле жни урба ни стич ко-гра ђе вин ски инспек тор
дужан је да покре не посту пак укла ња ња бес прав но изгра ђе -
ног објек та након исте ка рока из чла на 153. став 4. овог зако -
на за који инве сти тор није под нио захтјев за лега ли за ци ју.

VI - НАД ЗОР
Члан 169.

(1) Управ ни над зор над спро во ђе њем овог зако на и
про пи са доне се них на осно ву овог зако на врши Мини стар -
ство.

(2) Инспек циј ски над зор над спро во ђе њем овог зако на
и про пи са доне се них на осно ву овог зако на врши Репу -
блич ка упра ва за инспек циј ске посло ве посред ством репу -
блич ких урба ни стич ко-гра ђе вин ских инспек то ра, одно сно
урба ни стич ко-гра ђе вин ских инспек то ра у једи ни ци локал -
не само у пра ве.

Члан 170.
(1) Осим посло ва про пи са них Зако ном о инспек ци ја ма,

репу блич ки урба ни стич ко-гра ђе вин ски инспек тор врши
посло ве инспек циј ског над зо ра над:

а) изра дом и доно ше њем доку ме на та про стор ног уре -
ђе ња из над ле жно сти Репу бли ке и једи ни ца локал не само -
у пра ве,

б) спро во ђе њем Про стор ног пла на Репу бли ке Срп ске
или Про стор ног пла на под руч ја посеб не намје не Репу бли -
ке Срп ске и спро вед бе них доку ме на та про стор ног уре ђе ња
под руч ја посеб не намје не Репу бли ке,

в) изград њом и кори шће њем обје ка та за које гра ђе вин -
ску дозво лу изда је Мини стар ство на осно ву чла на 60. став
2. овог зако на и

г) испу ње но сти усло ва за изра ду доку ме на та про стор -
ног уре ђе ња из чла на 44, тех нич ке доку мен та ци је из чла на
110. и гра ђе ње обје ка та из чла на 116. овог зако на.

(2) Урба ни стич ко-гра ђе вин ски инспек тор једи ни це
локал не само у пра ве врши над зор над:

а) при мје ном спро вед бе них доку ме на та про стор ног
уре ђе ња на тери то ри ји једи ни це локал не само у пра ве и
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б) изград њом и кори шће њем обје ка та за које гра ђе вин -
ску дозво лу изда је једи ни ца локал не само у пра ве.

Члан 171.
У врше њу инспек циј ског над зо ра над спро во ђе њем овог

зако на и про пи са доне се них на осно ву њега над ле жни урба -
ни стич ко-гра ђе вин ски инспек тор, осим општих овла шће ња
про пи са них Зако ном о инспек ци ја ма, овла шћен је и да:

а) наре ди орга ни ма и овла шће ним лици ма над ле жним
за при мје ну овог зако на да се утвр ђе не непра вил но сти у
при мје ни одре да ба овог зако на и дру гих про пи са доне се -
них на осно ву овог зако на откло не у одре ђе ном року,

б) носи о цу при пре ме наре ди обу ста ву изра де доку мен та
про стор ног уре ђе ња, ако се врши супрот но одред ба ма овог
зако на и дру гих про пи са и ако доку мент ужег под руч ја није
уса гла шен са доку мен том ширег под руч ја, те утвр ди рок за
откла ња ње непра вил но сти и оба вје шта ва ња скуп шти не над -
ле жне за доно ше ње доку мен та про стор ног уре ђе ња,

в) покре не ини ци ја ти ву за оцје ну зако ни то сти, уко ли ко
утвр ди да доку мент про стор ног уре ђе ња или про пис који
се одно си на орга ни за ци ју, уре ђе ње и кори шће ње про сто ра
није изра ђен у скла ду са овим зако ном, одно сно да посту -
пак по којем је доне сен није спро ве ден на начин про пи сан
овим зако ном,

г) наре ди над ле жном орга ну да лока циј ске усло ве
ускла ди са важе ћим спро вед бе ним доку мен том про стор -
ног уре ђе ња и дру гим про пи си ма доне се ним на осно ву
овог зако на уко ли ко је то могу ће или да их орган огла си
нева же ћим,

д) под не се ини ци ја ти ву за уки да ње или пони шта ва ње
по пра ву над зо ра гра ђе вин ске дозво ле, ако је гра ђе вин ска
дозво ла изда та у супрот но сти са овим зако ном, одно сно
дру гим про пи си ма доне се ним на осно ву овог зако на,

ђ) наре ди руше ње објек та или њего вих дије ло ва, или
укла ња ње изве де них радо ва и успо ста вља ње прво бит ног
ста ња на терет инве сти то ра, ако утвр ди да су гра ђе ње,
одно сно радо ви изве де ни или се изво де без гра ђе вин ске
дозво ле, одно сно без лока циј ских усло ва и запи сни ка о
искол ча ва њу за објек те из чла на 125. овог зако на,

е) наре ди руше ње објек та или њего вих дије ло ва, или
укла ња ње изве де них радо ва и успо ста вља ње прво бит ног
ста ња на терет инве сти то ра, ако утвр ди да су гра ђе ње,
одно сно радо ви изве де ни или се изво де супрот но датој
дозво ли, одно сно супрот но лока циј ским усло ви ма за
објек те из чла на 125. овог зако на, а одсту па ње се одно си на
вер ти кал не или хори зон тал не габа ри те објек та,

ж) забра ни даље изво ђе ње радо ва и гра ђе ње објек та и
наре ди да се утвр ђе не непра вил но сти откло не у одре ђе ном
року, ако утвр ди да су гра ђе ње, одно сно радо ви изве де ни
или се изво де супрот но датој дозво ли, одно сно супрот но
лока циј ским усло ви ма за објек те из чла на 125. овог зако на,
а одсту па ње се не одно си на вер ти кал не или хори зон тал не
габа ри те објек та,

з) наре ди руше ње објек та или њего вих дије ло ва или
укла ња ње изве де них радо ва који се изво де или су изве де -
ни супрот но датој гра ђе вин ској дозво ли, одно сно супрот но
лока циј ским усло ви ма за објек те из чла на 125. овог зако на
и наре ди успо ста вља ње прво бит ног ста ња на терет инве -
сти то ра, ако се утвр ђе не непра вил но сти из тач ке ж) став 1.
овог чла на не откло не у оста вље ном року,

и) забра ни гра ђе ње које се изво ди супрот но про пи си ма
о зашти ти живот не сре ди не, наро чи то оним који се одно се
на зашти ће на под руч ја, зашти ту земљи шта, воде, вазду ха и
урба ног стан дар да,

ј) забра ни изво ђе ње радо ва ако утвр ди недо стат ке или
непра вил но сти у тех нич кој доку мен та ци ји или гра ђе њу
објек та због којих посто ји опа сност за ста бил ност самог
објек та или сусјед них обје ка та, одно сно по живот и здра -
вље људи и за око ли ну,

к) забра ни изво ђе ње радо ва ако радо ве изво ди изво ђач
који, у скла ду са одред ба ма овог зако на, нема лицен цу за
гра ђе ње те врсте обје ка та, одно сно ако радо ви ма руко во ди
лице које не испу ња ва про пи са не усло ве,

л) забра ни гра ђе ње објек та уко ли ко утвр ди да мате ри -
јал, гра ђе вин ски про из во ди, инста ла ци је и опре ма који се
угра ђу ју, одно сно извр ше ни радо ви, не одго ва ра ју про пи -
си ма, стан дар ди ма, тех нич ким нор ма ма и нор ма ма ква ли -
те та, а изво ђач радо ва ове непра вил но сти не откло ни у
оста вље ном року,

љ) наре ди инве сти то ру, изво ђа чу радо ва, одно сно кори -
сни ку објек та да откло ни све уоче не непра вил но сти, уко -
ли ко утвр ди да се у току гра ђе ња или кори шће ња објек та
не врше про пи са на осма тра ња објек та и ана ли зе резул та та
тих осма тра ња и пред у зи ма дру ге мје ре за које је овла шћен
посеб ним про пи сом,

м) наре ди изво ђа чу пред у зи ма ње одго ва ра ју ћих мје ра
ради зашти те објек та и оси гу ра ња безбједности лица и
окол них обје ка та, уко ли ко утвр ди да се изво ђе њем радо ва
на изград њи објек та може угро зи ти њихо ва без бјед ност,

н) нало жи да се при ба ви упо треб на дозво ла за обје кат
или дио објек та који се кори сти без упо треб не дозво ле и
одре ди рок за њено при ба вља ње, који не може бити дужи
од 60 дана,

њ) забра ни кори шће ње објек та, одно сно њего вог дије -
ла уко ли ко утвр ди да се обје кат или дио објек та кори сти
без упо треб не дозво ле, а ни у оста вље ном накнад ном року
упо треб на дозво ла није при ба вље на,

о) под не се ини ци ја ти ву за уки да ње или пони шта ва ње
по пра ву над зо ра упо треб не дозво ле, ако је упо треб на
дозво ла изда та у супрот но сти са овим зако ном, одно сно
про пи си ма доне се ним на осно ву овог зако на,

п) наре ди изво ђе ње потреб них радо ва, одно сно забра -
ни упо тре бу објек та или њего вог дије ла, ако утвр ди да се
кори шће њем објек та или њего вог дије ла дово ди у опа -
сност живот и здра вље људи и без бјед ност сао бра ћа ја и
око ли не,

р) забра ни про јек то ва ње, реви зи ју тех нич ке доку мен -
та ци је и гра ђе ње прав ном лицу за које утвр ди да не испу -
ња ва усло ве про пи са не овим зако ном и про пи си ма доне се -
ним на осно ву овог зако на и под не се ини ци ја ти ву за ста -
вља ње ван сна ге лицен це, ако у оста вље ном року није
откло нио утвр ђе не непра вил но сти,

с) обу ста ви радо ве на укла ња њу објек та за које вла сник
није при ба вио дозво лу за укла ња ње и

т) пре ду зме и дру ге мје ре утвр ђе не овим зако ном и
Зако ном о инспек ци ја ма.

VII - ИНЖЕ ЊЕР СКА КОМО РА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 172.

(1) У циљу уна пре ђи ва ња усло ва за оба вља ње струч -
них посло ва у обла сти про стор ног и урба ни стич ког пла ни -
ра ња, про јек то ва ња, гра ђе ња обје ка та и дру гих обла сти
зна чај них за пла ни ра ње и изград њу, зашти те општег и
поје ди нач ног инте ре са у оба вља њу посло ва у тим обла сти -
ма, орга ни зо ва ња у пру жа њу услу га у наве де ним обла сти -
ма, као и ради оства ри ва ња дру гих циље ва из обла сти про -
стор ног уре ђе ња и гра ђе ња, осни ва се Инже њер ска комо ра
Репу бли ке Срп ске, у скла ду са зако ном којим се уре ђу ју
пита ња удру же ња гра ђа на (у даљем тек сту: Комо ра).

(2) Комо ра је прав но лице са сје ди штем у Бањој Луци.
(3) Члан ство у Комо ри је добро вољ но.
(4)Чла но ви Комо ре могу бити инже ње ри архи тек тон -

ске, гра ђе вин ске, машин ске, елек тро тех нич ке, сао бра ћај не,
тех но ло шке стру ке и дру гих тех нич ких стру ка које уче -
ству ју у уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу, као и дипло ми ра ни
про стор ни пла не ри који ма је изда та лицен ца у скла ду са
одред ба ма овог зако на, ако су држа вља ни Репу бли ке.

(5) Инже ње ри који нема ју лицен цу могу поста ти чла -
но ви Комо ре под усло ви ма одре ђе ним ста ту том Комо ре.

(6) Лица из ста ва 3. овог чла на која нема ју држа вљан -
ство Репу бли ке могу поста ти чла но ви Комо ре само на
осно ву реци про ци те та.

(7) Уко ли ко се лицу из ста ва 3. овог чла на оду зме
лицен ца, пре ста је му члан ство у Комо ри.
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Члан 173.
(1) Орга ни за ци ја и начин оба вља ња посло ва Комо ре

бли же се уре ђу је Ста ту том и општим акти ма Комо ре.
(2) На Ста тут и опште акте Комо ре сагла сност даје

Мини стар ство.
(3) Комо ра оба вља сље де ће посло ве:
а) утвр ђу је про фе си о нал на пра ва и дужно сти и етич ки

кодекс и нор ме пона ша ња чла но ва Комо ре у оба вља њу
посло ва изра де доку ме на та про стор ног уре ђе ња, про јек то -
ва ња, реви зи је, ностри фи ка ци је тех нич ке доку мен та ци је,
гра ђе ња, над зо ра над гра ђе њем, те посло ва тех нич ког пре -
гле да објек та,

б) утвр ђу је дисци плин ске мје ре за повре ду стан дар да и
нор ма ти ва про фе си о нал не одго вор но сти,

в) орга ни зу је судо ве части за утвр ђи ва ње повре да про -
фе си о нал них стан дар да и нор ма ти ва про фе си о нал не одго -
вор но сти, као и за изри ца ње мје ра за те повре де,

г) пред ла же мини стру оду зи ма ње лицен ци изда тих
физич ким и прав ним лици ма или пред у зи ма дру ге мје ре
пред ви ђе не одред ба ма Ста ту та,

д) орга ни зу је обу ку и струч но уса вр ша ва ње чла но ва
Комо ре, која неће бити оба ве зу ју ћа,

ђ) орга ни зу је струч не ску по ве и рас пра ве, струч на и
тех нич ка савје то ва ња и изло жбе струч них радо ва,

е) пред ла же мини стру листе кан ди да та за чла но ве коми -
си ја за пола га ње струч ног испи та, а конач ни састав коми си је
утвр ђу је мини стар у скла ду са чла ном 9. овог зако на,

ж) даје суге сти је за фор ми ра ње тро шков ни ка услу га из
сво је над ле жно сти,

з) на захтјев инве сти то ра орга ни зу је или уче ству је у
орга ни за ци ји кон кур са за избор идеј них план ских или про -
јект них рје ше ња,

и) води еви ден ци ју о чла но ви ма Комо ре и
ј) оба вља и дру ге посло ве у скла ду са зако ном и Ста ту -

том Комо ре.
(4) Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су је

састав, начин избо ра и разр је ше ња суди ја суда части,
посту пак и начин рада суда части.

Члан 174.
Орга ни Комо ре су скуп шти на, управ ни одбор, над зор -

ни одбор и пред сјед ник.
(2) Комо ра је орга ни зо ва на по стру ков ним комо ра ма за

зани ма ња из чла на 172. став 3. овог зако на, за која је пре -
ма одред ба ма овог зако на пред ви ђе но изда ва ње лицен ци.

(3) Радом стру ков не комо ре упра вља извр шни одбор
стру ков не комо ре.

(4) Управ ни одбор чине пред сјед ник, пот пред сјед ник и
пред сјед ни ци извр шних одбо ра стру ков них комо ра.

(5) Састав, дје ло круг и начин избо ра орга на из ста ва 1.
овог чла на утвр ђу је се Ста ту том Комо ре.

Члан 175.
(1) Рад Комо ре и њених орга на финан си ра се из: чла на -

ри на, дона ци ја, спон зор ства, при хо да од кон кур са у чијој
орга ни за ци ји уче ству ју, струч них и тех нич ких савје то ва ња
и дру гих изво ра оства ре них у скла ду са зако ном.

(2) Комо ра утвр ђу је виси ну чла на ри не из ста ва 1. овог
чла на, уз прет ход но при ба вље ну сагла сност мини стра.

(3) Над зор над зако ни то шћу рада Комо ре врши Мини -
стар ство.

VIII - КАЗНЕ НЕ ОДРЕД БЕ
Члан 176.

(1) Нов ча ном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ
казни ће се за пре кр шај прав но лице које врши изра ду доку -
ме на та про стор ног уре ђе ња, ако:

а) при сту пи изра ди доку мен та про стор ног уре ђе ња без
одго ва ра ју ће лицен це, одно сно ако не испу ња ва усло ве
про пи са не чла ном 44. овог зако на,

б) доку мент про стор ног уре ђе ња изра ди супрот но
одред ба ма овог зако на, про пи си ма доне се ним на осно ву
овог зако на, одлу ци о при сту па њу изра ди доку мен та про -
стор ног уре ђе ња и не обез би је ди уса гла ше ност са доку -
мен том про стор ног уре ђе ња ширег под руч ја, одно сно ако
не посту пи пре ма чла ну 45. ст. 2. и 3. овог зако на,

в) извр ши овје ру доку мен та про стор ног уре ђе ња који
није изра ђен у том прав ном лицу и ако посту пи супрот но
чла ну 45. став 4. овог зако на,

г) не при мје њу је мје ре из обла сти зашти те живот не
сре ди не про пи са не овим зако ном и дру гим зако ни ма, мје -
ре зашти те гра ди тељ ског и при род ног насље ђа и дру ге мје -
ре из чла на 27. ст. 1. и 3. овог зако на,

д) пла ни ра изград њу објек та у заштит ној зони или
заштит ном поја су која није у скла ду са потре ба ма ради
којих је успо ста вље на заштит на зона, одно сно заштит ни
појас из чла на 21. став 2. овог зако на,

ђ) изра ди урба ни стич ко-тех нич ке усло ве супрот но
доку мен ту про стор ног уре ђе ња и ста њу на тере ну, одно сно
супрот но одред би чла на 63, чла на 86. став 1. и чла на 128.
став 4. овог зако на и

е) ако на захтјев слу жбе за доку мен та ци ју не доста вља
потреб не подат ке и доку мен та ци ју у скла ду са чла ном 56.
став 3. овог зако на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. т. б), в), г), д) и ђ) овог чла на
прав ном лицу може се изре ћи заштит на мје ра - забра на оба -
вља ња дје лат но сти из лицен це, у тра ја њу до шест мје се ци.

(3) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће се
за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на и одго вор но лице у прав -
ном лицу, као и физич ко лице запо сле но у прав ном лицу.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. т. б), в), г), д) и ђ) овог чла -
на, одго вор ном лицу у прав ном лицу и физич ком лицу
запо сле ном у прав ном лицу може се изре ћи заштит на мје -
ра - забра на оба вља ња дје лат но сти из лицен це, у тра ја њу
до шест мје се ци.

Члан 177.
Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће се за

пре кр шај одго вор но лице у орга ну упра ве, ако:
а) за потре бе изра де доку мен та про стор ног уре ђе ња не

доста ви тра же ну доку мен та ци ју и не посту пи пре ма одред -
би чла на 24. овог зако на,

б) не обез би је ди уса гла ше ност доку ме на та про стор ног
уре ђе ња у скла ду са чла ном 28. став 3. овог зако на,

в) о ини ци ја ти ви инве сти то ра за измје ну или допу ну
доку мен та про стор ног уре ђе ња не одлу чи у року из чла на
41. став 4. овог зако на,

г) извр ши избор носи о ца изра де пла на супрот но чла ну
45. став 1. овог зако на,

д) посло ве изра де доку мен та про стор ног уре ђе ња
повје ри прав ном лицу које нема лицен цу супрот но одред -
би чла на 44. став 1. овог зако на,

ђ) при сту пи изра ди, одно сно измје ни или допу ни доку -
мен та про стор ног уре ђе ња, а без прет ход но доне се не одлу ке
о при сту па њу изра ди, одно сно измје ни или допу ни доку мен -
та про стор ног уре ђе ња из чла на 40. став 1. овог зако на,

е) изра ду доку мен та про стор ног уре ђе ња повје ри прав -
ном лицу које нема одго ва ра ју ћу лицен цу про пи са ну чла -
ном 44. овог зако на,

ж) изда лока циј ске усло ве, гра ђе вин ску дозво лу, упо -
треб ну дозво лу, одно сно дозво лу за укла ња ње објек та или
њего вог дије ла супрот но одред ба ма чла на 59. став 1, чла на
75, чла на 131. став 2, чла на 145, чла на 149, чла на 154. став
1, чла на 155, чла на 156, чла на 157. и чла на 159. овог зако -
на и про пи си ма доне се ним на осно ву овог зако на,

з) изда гра ђе вин ску дозво лу без прет ход но изда тих
лока циј ских усло ва за сло же ни обје кат супрот но чла ну
128. став 3. овог зако на,

и) без оправ да ног раз ло га не изда лока циј ске усло ве,
гра ђе вин ску дозво лу, упо треб ну дозво лу, одно сно дозво лу
за укла ња ње објек та или њего вог дије ла у роко ви ма про пи -
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са ним у чла ну 64. став 1, чла ну 131. став 1, чла ну 145. ст.
5. и 9. и чла ну 149. став 6. овог зако на,

ј) не води једин стве ну еви ден ци ју о ста њу про сто ра у
скла ду са чла ном 56. став 1. овог зако на,

к) не води реги стар изда тих гра ђе вин ских дозво ла у
скла ду са чла ном 127. став 5. овог зако на и

л) не чува тех нич ку доку мен та ци ју у скла ду са одред -
ба ма чла на 100. став 3, чла на 146. став 2. и чла на 149. став
7. овог зако на.

Члан 178.
(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 30.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице као инве сти тор, ако:
а) посло ве про јек то ва ња, реви зи је тех нич ке доку мен та -

ци је, гра ђе ња, струч ног над зо ра над гра ђе њем и врше ња
енер гет ског пре гле да повје ри лици ма која нема ју одго ва ра -
ју ћу лицен цу Мини стар ства, супрот но одред би чла на 109.
овог зако на,

б) са овла шће ним лицем не закљу чи уго вор о повје ра -
ва њу посло ва про јек то ва ња, реви зи је тех нич ке доку мен та -
ци је, гра ђе ња, струч ног над зо ра над гра ђе њем и врше њем
енер гет ског пре гле да, у скла ду са чла ном 108. ст. 2. и 3.
овог зако на,

в) не при ја ви поче так гра ђе ња у року про пи са ном чла -
ном 109. став 4. и чла ном 125. став 4. и не доста ви уго вор
о анга жо ва њу над зор ног орга на у скла ду са чла ном 118.
став 2. овог зако на,

г) не оба ви је сти над ле жну урба ни стич ко-гра ђе вин ску
инспек ци ју о наста лој про мје ни у скла ду са чла ном 109.
став 6. овог зако на,

д) наста ви са изво ђе њем радо ва и посту пи супрот но
одред би чла на 135. став 4. овог зако на,

ђ) не извр ши искол ча ва ње објек та при је почет ка гра ђе -
ња у скла ду са чла ном 138. став 1. овог зако на,

е) за потре бе гра ди ли шта зау зме сусјед но земљи ште
без ваља ног прав ног осно ва супрот но одред би чла на 137.
став 5. овог зако на,

ж) гра ди без гра ђе вин ске дозво ле супрот но одред би чла -
на 124. став 1. овог зако на или гра ди у супрот но сти са гра ђе -
вин ском дозво лом, а није добио измје ну или допу ну гра ђе -
вин ске дозво ле у скла ду са чла ном 135. ст. 1. и 2. овог зако -
на,

з) само вољ но извр ши при кљу че ње објек та који се гра -
ди или је изгра ђен на инста ла ци је кому нал не и дру ге
инфра струк ту ре супрот но одред би чла на 124. став 3. овог
зако на,

и) по завр шет ку гра ђе ња не раш чи сти и не уре ди гра -
ди ли ште и непо сред ну око ли ну у скла ду са чла ном 137. ст.
9. и 10. овог зако на,

ј) кори сти обје кат или његов дио без прет ход но при ба -
вље не упо треб не дозво ле и посту па супрот но одред би чла -
на 140. став 1. овог зако на,

к) на захтјев орга на из чла на 56. став 1. овог зако на не
доста ви потреб не подат ке и доку мен та ци ју и не посту пи у
скла ду са чла ном 56. став 3. овог зако на и

л) не чува тех нич ку доку мен та ци ју у скла ду са чла ном
100. став 3, чла ном 146. став 2. и чла ном 149. став 7. овог
зако на.

(2) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу из ста ва 1. овог чла на.

Члан 179.
(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице које врши изра ду тех нич ке
доку мен та ци је, ако:

а) нема одго ва ра ју ћу лицен цу за изра ду тех нич ке доку -
мен та ци је про пи са ну чла ном 110. ст. 1, 2. и 3. овог зако на,

б) извр ши овје ру тех нич ке доку мен та ци је која није
изра ђе на у том прав ном лицу супрот но одред би чла на 105.
став 2. овог зако на,

в) током гра ђе ња није у про пи са ној мје ри оства ре на
нека од тех нич ких карак те ри сти ка објек та из овог зако на
због недо стат ка, одно сно непра вил но сти у тех нич кој доку -
мен та ци ји или због неу са гла ше но сти поје ди них дије ло ва
тех нич ке доку мен та ци је из чла на 105. став 2. овог зако на,

г) име ну је про јек тан та, глав ног про јек тан та или коор -
ди на то ра про јек та који не испу ња ва про пи са не усло ве из
чла на 110. став 4. и чла на 111. овог зако на,

д) повје ри изра ду тех нич ке доку мен та ци је супрот но
одред би чла на 111. став 7. овог зако на,

ђ) изра ди глав ни про је кат који није уса гла шен са лока -
циј ским усло ви ма или који нема садр жај про пи сан чла ном
101. став 1. овог зако на,

e) не закљу чи уго вор у скла ду са чла ном 108. ст. 2. и 3.
овог зако на или уго вор из чла на 110. став 7. овог зако на и

ж) на захтјев орга на из чла на 56. став 1. овог зако на не
доста ви потреб не подат ке и доку мен та ци ју у скла ду са
чла ном 56. став 3. овог зако на.

(2) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу.

(3) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. т. в) и ђ) овог чла на про јек тант,
глав ни про јек тант и коор ди на тор про јек та.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. т. б), в), г), д), и ђ) овог чла -
на, прав ном лицу и одго вор ном лицу у прав ном лицу може
се изре ћи заштит на мје ра - забра на оба вља ња дје лат но сти
из лицен це, у тра ја њу до шест мје се ци.

(5) За пре кр шај из ста ва 1. т. в) и ђ) овог чла на, про јек -
тан ту, глав ном про јек тан ту и коор ди на то ру про јек та може
се изре ћи заштит на мје ра - забра на оба вља ња дје лат но сти
из лицен це, у тра ја њу до шест мје се ци.

Члан 180.
(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице које врши реви зи ју тех нич -
ке доку мен та ци је, ако:

а) нема лицен цу за реви зи ју тех нич ке доку мен та ци је са
свим њеним дије ло ви ма, одно сно фаза ма у скла ду са чла -
ном 112. овог зако на,

б) потвр ди исправ ност тех нич ке доку мен та ци је која
садр жи недо стат ке који могу знат ни је ути ца ти на тех нич ке
карак те ри сти ке објек та утвр ђе не овим зако ном супрот но
одред би чла на 114. став 3. овог зако на,

в) потвр ди исправ ност про јек та који није изра ђен у
скла ду са лока циј ским усло ви ма супрот но одред би чла на
114. став 3. тач ка в) овог зако на,

г) уко ли ко не закљу чи уго вор у скла ду са чла ном 108.
ст. 2. и 3. овог зако на или уго вор из чла на 113. став 1. овог
зако на,

д) оба ви реви зи ју про јек та супрот но одред би чла на
113. став 2. овог зако на и

ђ) на захтјев орга на из чла на 56. став 1. овог зако на не
доста ви потреб не подат ке и доку мен та ци ју у скла ду са
чла ном 56. став 3. овог зако на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. ово га чла на казни ће се и
одго вор но лице у прав ном лицу нов ча ном казном од 500
КМ до 1.500 КМ.

(3) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр ша је из ста ва 1. т. б) и в) ово га чла на и реви дент
и глав ни реви дент.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. т. б), в), г), д) и ђ) овог чла -
на прав ном лицу, одго вор ном лицу у прав ном лицу може се
изре ћи заштит на мје ра - забра на оба вља ња дје лат но сти из
лицен це, у тра ја њу до шест мје се ци.

(5) За пре кр шај из ста ва 1. т. б) и в) овог чла на реви ден -
ту и глав ном реви ден ту може се изре ћи заштит на мје ра -
забра на оба вља ња дје лат но сти из лицен це, у тра ја њу до
шест мје се ци.

Члан 181.
(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 30.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице као изво ђач, ако:
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а) гра ди обје кат без одго ва ра ју ће лицен це за гра ђе ње те
врсте обје ка та про пи са не чла ном 116. ст. 3, 4. и 5. овог зако -
на,

б) гра ди без гра ђе вин ске дозво ле супрот но одред би
чла на 124. став 1. овог зако на или радо ве не изво ди у скла -
ду са гра ђе вин ском дозво лом супрот но одред би чла на 117.
став 1. тач ка а) овог зако на,

в) не закљу чи уго вор у скла ду са чла ном 108. ст. 2. и 3.
овог зако на,

г) изво ди радо ве супрот но одред би чла на 117. став 1.
тач ка б) овог зако на тако да тех нич ке карак те ри сти ке
објек та не одго ва ра ју захтје ви ма овог зако на и про пи си ма
доне се ним на осно ву овог зако на,

д) не угра ђу је про из во де, опре му и уре ђа је у скла ду са
одред ба ма овог зако на и про пи си ма доне се них на осно ву
овог зако на у скла ду са одред бом чла на 117. став 1. тач ка
в) овог зако на,

ђ) не оба ви је сти над ле жну инсти ту ци ју када у току гра -
ђе ња или изво ђе ња дру гих радо ва уочи објек те који има ју
оби љеж је при род ног или кул тур но-исто риј ског насље ђа и
не пре ду зме потреб не мје ре зашти те нала зи шта у скла ду са
одред бом чла на 117. став 1. тач ка з) овог зако на,

е) не оба ви је сти инве сти то ра, над ле жни орган који је
издао гра ђе вин ску дозво лу и над ле жну инспек ци ју о недо -
ста ци ма у тех нич кој доку мен та ци ји и о непред ви ђе ним
окол но сти ма које су важне за изво ђе ње радо ва и кори шће -
ње тех нич ке доку мен та ци је у скла ду са одред бом чла на
117. став 1. тач ка и) овог зако на,

ж) се при ли ком гра ђе ња не при др жа ва мје ра из чла на 5.
став 2. овог зако на,

з) током гра ђе ња не пред у зи ма мје ре ради спре ча ва ња
угро жа ва ња ста бил но сти окол них обје ка та и земљи шта, те
кому нал них и дру гих инста ла ци ја у скла ду са одред бом
чла на 117. став 1. тач ка ђ) овог зако на,

и) у слу ча ју пре ки да радо ва не оси гу ра око ли ну и обје -
кат који гра ди у скла ду са одред бом чла на 117. став 1. тач -
ка ј) овог зако на,

ј) не обез би је ди мје ре ње и гео ме ха нич ко испи ти ва ње
земљи шта и објек та у току гра ђе ња у скла ду са одред бом
чла на 117. став 1. тач ка д) овог зако на,

к) не обез би је ди дока зе о ква ли те ту радо ва и угра ђе них
про из во да и опре ме пре ма одред ба ма ово га зако на и захтје -
ви ма из про јек та у скла ду са одред бом чла на 117. став 1.
тач ка г) овог зако на,

л) не орга ни зу је гра ди ли ште у скла ду са одред бом чла -
на 117. став 1. тач ка е) овог зако на и

љ) на захтјев орга на из чла на 56. став 1. овог зако на не
доста ви потреб не подат ке и доку мен та ци ју у скла ду са
чла ном 56. став 3. овог зако на.

(2) Нов ча ном казном у изно су од 500 КМ до 1.500 КМ
казни ће се за пре кр шај из ста ва 1. ово га чла на и одго вор но
лице у прав ном лицу.

(3) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће се
за пре кр шај из ста ва 1. ово га чла на и физич ко лице као одго -
вор но лице на гра ди ли шту, глав ни изво ђач и пред у зет ник,
одно сно одго вор но лице за изво ђе ње поје ди них радо ва.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на прав ном лицу и
одго вор ном лицу у прав ном лицу може се изре ћи заштит -
на мје ра - забра на оба вља ња дје лат но сти из лицен це, у тра -
ја њу до шест мје се ци.

(5) За пре кр шај из ста ва 1. т. ж), з), и) и л) овог чла на
физич ком лицу запо сле ном код изво ђа ча, физич ком лицу
као одго вор ном лицу на гра ди ли шту, глав ном изво ђа чу
може се изре ћи заштит на мје ра - забра на оба вља ња дје лат -
но сти из лицен це, у тра ја њу до шест мје се ци.

Члан 182.
(1) Нов ча ном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казни ће

се за пре кр шај прав но лице као изво ђач, ако:
а) не име ну је одго вор но лице на гра ди ли шту или одго -

вор но лице за изво ђе ње поје ди них радо ва у скла ду са
одред бом чла на 117. став 2. овог зако на,

б) име ну је одго вор но лице на гра ди ли шту или одго вор -
но лице за изво ђе ње поје ди них радо ва које не испу ња ва
усло ве про пи са не одред бом чла на 117. став 3. овог зако на,

в) не огра ди, зашти ти или озна чи гра ди ли ште у скла ду
са одред бом чла на 137. ст. 2. и 4. овог зако на,

г) за потре бе гра ди ли шта кори сти јав ну повр ши ну без
одо бре ња над ле жног орга на или пред у зе ћа супрот но
одред би чла на 137. став 6. овог зако на,

д) не раш чи сти гра ди ли ште и непо сред ну око ли ну
након завр шет ка гра ђе ња у скла ду са одред бом чла на 137.
ст. 9. и 10. овог зако на,

ђ) на гра ди ли шту нема доку мен та ци ју про пи са ну чла -
ном 139. став 7. овог зако на,

е) не води гра ђе вин ски днев ник, гра ђе вин ску књи гу и
књи гу инспек ци ја, у скла ду са чла ном 117. став 1. тач ка ж)
овог зако на и

ж) не сачи ни извје штај о изве де ним радо ви ма након
завр шет ка гра ђе ња и инве сти то ру не пре да гра ди ли шну
доку мен та ци ју потреб ну за врше ње тех нич ког пре гле да у
скла ду са чла ном 117. став 1. тач ка л) овог зако на.

(2) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. ово га чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу.

(3) Нов ча ном казном од 200 КМ до 500 КМ казни ће се
за пре кр шај из ста ва 1. т. в), г), д), ђ) и е) овог чла на и одго -
вор но лице на гра ди ли шту, одно сно одго вор но лице за
изво ђе ње поје ди них радо ва.

Члан 183.
(1) Нов ча ном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице које врши струч ни над зор
над гра ђе њем, ако:

а) нема одго ва ра ју ћу лицен цу из чла на 118. став 1. овог
зако на,

б) име ну је физич ко лице за над зор ног орга на које нема
одго ва ра ју ћу лицен цу из чла на 118. став 1. овог зако на,

в) не пред у зи ма мје ре пре ма изво ђа чу или урба ни стич -
ко-гра ђе вин ској инспек ци ји ради обез бје ђе ња изво ђе ња
радо ва у скла ду са гра ђе вин ском дозво лом, одно сно са
глав ним про јек том у скла ду са чла ном 119. став 1. тач ка б)
и чла ном 135. став 4. овог зако на,

г) не пред у зи ма мје ре да ква ли тет радо ва, угра ђе них
про из во да и опре ме буде у скла ду са захтје ви ма про јек та и
про пи си ма доне се ним на осно ву овог зако на, те дока за ни
одго ва ра ју ћим испи ти ва њи ма и доку мен ти ма у скла ду са
чла ном 119. став 1. тач ка в) овог зако на,

д) не оба ви је сти над ле жну инспек ци ју о резул та ти ма
мје ре ња и тести ра ња опре ме или мате ри ја ла који су испод
про пи са них ври јед но сти у скла ду са чла ном 119. став 1.
тач ка г) овог зако на,

ђ) не оба ви је сти над ле жну инсти ту ци ју када у току гра -
ђе ња или изво ђе ња дру гих радо ва наи ђе на објек те који
има ју оби љеж је при род ног или кул тур но-исто риј ског
насље ђа и не пре ду зме потреб не мје ре зашти те нала зи шта
у скла ду са чла ном 119. став 1. тач ка ђ) овог зако на,

е) не оба ви је сти инве сти то ра, над ле жни орган који је
издао гра ђе вин ску дозво лу и над ле жну инспек ци ју о недо -
ста ци ма у тех нич кој доку мен та ци ји и о непред ви ђе ним
окол но сти ма које су важне за изво ђе ње радо ва и кори шће -
ње тех нич ке доку мен та ци је у скла ду са чла ном 119. став 1.
тач ка е) овог зако на,

ж) не сачи ни извје штај о извр ше ном над зо ру након
завр шет ка гра ђе ња и не доста ви га инве сти то ру у скла ду
са чла ном 119. став 1. тач ка ж) и

з) на захтјев орга на из чла на 56. став 1. овог зако на не
доста ви потреб не подат ке и доку мен та ци ју у скла ду са
чла ном 56. став 3. овог зако на.

(2) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. ово га чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу.
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(3) Нов ча ном казном у изно су од 1.000 КМ до 3.000
КМ казни ће се за пре кр шај из ста ва 1. т. а), в), г), д), ђ), е)
и ж) ово га чла на и физич ко лице као над зор ни орган.

(4) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на прав ном лицу и
одго вор ном лицу у прав ном лицу може се изре ћи заштит -
на мје ра - забра на оба вља ња дје лат но сти из лицен це, у тра -
ја њу до шест мје се ци.

(5) За пре кр шај из ста ва 1. т. в), г), д), ђ), е) и ж) овог
чла на физич ком лицу као над зор ном орга ну може се изре -
ћи заштит на мје ра - забра на оба вља ња дје лат но сти из
лицен це, у тра ја њу до шест мје се ци.

Члан 184.
(1) Нов ча ном казном од 3.000 КМ до 10.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице коме је повје рен тех нич ки
пре глед, ако оба ви тех нич ки пре глед супрот но одред ба ма
чла на 140. овог зако на.

(2) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. ово га чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу.

(3) Нов ча ном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казни ће
се за пре кр шај физич ко лице ако као члан коми си је за тех -
нич ки пре глед оба ви тех нич ки пре глед супрот но одред ба -
ма чла на 140. овог зако на и про пи са доне се них на осно ву
овог зако на.

Члан 185.
(1) Нов ча ном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице као вла сник објек та кому нал -
не и дру ге јав не инфра струк ту ре ако дозво ли при кљу че ње
објек та који се гра ди или је изгра ђен без гра ђе вин ске дозво -
ле, на инста ла ци је кому нал не и дру ге инфра струк ту ре
супрот но одред би чла на 124. став 3. овог зако на, осим ако је
ријеч о објек ти ма из чла на 153. став 7. овог зако на.

(2) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу.

Члан 186.
(1) Нов ча ном казном од 3.000 КМ до 10.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај прав но лице као вла сник објек та, ако:
а) на захтјев орга на из чла на 56. став 1. не доста вља

потреб не подат ке и доку мен та ци ју у скла ду са чла ном 56.
став 3. овог зако на,

б) не кори сти обје кат пре ма њего вој намје ни у скла ду
са чла ном 148. став 1. овог зако на,

в) не одр жа ва обје кат, њего ву кон струк ци ју или опре му
у скла ду са чла ном 148. ст. 2. и 3. овог зако на,

г) не обез би је ди изво ђе ње радо ва тех нич ког осма тра ња
у скла ду са чла ном 148. став 4. овог зако на,

д) не пре ду зме хит не мје ре за откла ња ње опа сно сти у
слу ча ју оште ће ња објек та која угро жа ва ста бил ност самог
објек та, пред ста вља опа сност за сусјед не објек те или
безбјед ност људи у скла ду са чла ном 148. став 5. овог зако -
на и

ђ) укло ни обје кат или његов дио без прет ход но при ба -
вље не дозво ле за укла ња ње из чла на 149. став 1. овог зако на,

(2) Нов ча ном казном од 300 КМ до 1.000 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. ово га чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу.

(3) Нов ча ном казном од 100 КМ до 500 КМ казни ће се
за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на физич ко лице као вла -
сник објек та.

Члан 187.
(1) Нов ча ном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казни ће

се за пре кр шај прав но лице које као над ле жни орган посје ду -
је, при ку пља, изра ђу је или обра ђу је подат ке, ако одго ва ра ју -
ћој слу жби не доста вља потреб не подат ке и доку мен та ци ју
нео п ход ну за вође ње једин стве них еви ден ци ја из чла на 54.
овог зако на у скла ду са чла ном 56. став 2. овог зако на.

(2) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казни ће
се за пре кр шај из ста ва 1. овог чла на и одго вор но лице у
прав ном лицу.

Члан 188.
Нов ча ном казном од 500 КМ до 5.000 КМ казни ће се за

пре кр шај физич ко лице као инве сти тор, ако:
а) посло ве про јек то ва ња, реви зи је тех нич ке доку мен та -

ци је, гра ђе ња, струч ног над зо ра над гра ђе њем и врше ња
енер гет ског пре гле да повје ри лици ма која нема ју одго ва ра -
ју ћу лицен цу Мини стар ства, супрот но одред би чла на 109.
овог зако на,

б) са овла шће ним лицем не закљу чи уго вор о повје ра -
ва њу посло ва про јек то ва ња, реви зи је тех нич ке доку мен та -
ци је, гра ђе ња, струч ног над зо ра над гра ђе њем и врше њу
енер гет ског пре гле да, у скла ду са чла ном 108. ст. 2. и 3.
овог зако на,

в) не при ја ви поче так гра ђе ња у року про пи са ном чла -
ном 109. став 4. и чла ном 125. став 4. и не доста ви акт о
име но ва њу над зор ног орга на у скла ду са чла ном 118. став
2. овог зако на,

г) не оба ви је сти над ле жну урба ни стич ко-гра ђе вин ску
инспек ци ју о наста лој про мје ни у скла ду са чла ном 109.
став 6. овог зако на,

д) наста ви са изво ђе њем радо ва и посту пи супрот но
одред би чла на 135. став 4. овог зако на,

ђ) не извр ши искол ча ва ње објек та при је почет ка гра ђе -
ња у скла ду са чла ном 138. став 1. овог зако на,

е) за потре бе гра ди ли шта зау зме сусјед но земљи ште
без ваља ног прав ног осно ва супрот но одред би чла на 137.
став 5. овог зако на,

ж) гра ди без гра ђе вин ске дозво ле супрот но одред би чла -
на 124. став 1. овог зако на или гра ди у супрот но сти са гра ђе -
вин ском дозво лом, а није добио измје ну или допу ну гра ђе -
вин ске дозво ле у скла ду са чла ном 135. ст. 1. и 2. овог зако -
на,

з) само вољ но извр ши при кљу че ње објек та који се гра ди
или је изгра ђен на инста ла ци је кому нал не и дру ге инфра -
струк ту ре супрот но одред би чла на 124. став 3. овог зако на,

и) по завр шет ку гра ђе ња не раш чи сти и не уре ди гра -
ди ли ште и непо сред ну око ли ну у скла ду са чла ном 137. ст.
9. и 10. овог зако на,

ј) кори сти обје кат или његов дио без прет ход но при ба -
вље не упо треб не дозво ле и посту па супрот но одред би чла -
на 140. став 1. овог зако на,

к) на захтјев орга на из чла на 56. став 1. овог зако на не
доста ви потреб не подат ке и доку мен та ци ју и не посту пи у
скла ду са чла ном 56. став 3. овог зако на и

л) не чува тех нич ку доку мен та ци ју у скла ду са чла ном
100. став 3, чла ном 146. став 2. и чла ном 149. став 7. овог
зако на.

IX - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ
Члан 189.

(1) Једи ни це локал не само у пра ве дужне су да доне су
про стор не пла но ве у року од три годи не од дана сту па ња
на сна гу овог зако на, а урба ни стич ке пла но ве и зонинг пла -
но ве под руч ја посеб не намје не једи ни це локал не само у -
пра ве нај ду же у року од дви је годи не од дана усва ја ња про -
стор ног пла на једи ни це локал не само у пра ве.

(2) Уко ли ко једи ни це локал не само у пра ве има ју важе ће
урба ни стич ке пла но ве у ври је ме сту па ња на сна гу овог
зако на, дужне су да доне су спро вед бе не доку мен те про -
стор ног уре ђе ња за урба но под руч је једи ни це локал не
само у пра ве за које је то пред ви ђе но пла ном вишег реда, у
року од дви је годи не од дана сту па ња на сна гу овог зако на.

(3) Једи ни це локал не само у пра ве за стра те шке доку -
мен те про стор ног уре ђе ња чији је рок важе ња исте као, а за
које од исте ка рока важе ња до дана сту па ња на сна гу овог
зако на није про те кло више од десет годи на, могу након
извр ше не ана ли зе у скла ду са чла ном 25. став 7. овог зако -
на, про ду жи ти рок важе ња доку мен та нај ду же до исте ка
рока из ста ва 1. овог чла на.
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(4) По исте ку рока из ста ва 2. овог чла на, а до доно ше -
ња доку мен та про стор ног уре ђе ња, изра да струч ног
мишље ња из чла на 59. став 3. овог зако на финан си ра се из
сред ста ва једи ни це локал не само у пра ве.

Члан 190.
(1) Стра те шки доку мен ти про стор ног уре ђе ња који су

на сна зи у ври је ме сту па ња на сна гу овог зако на при мје њу -
ју се до исте ка рока важе ња на који су доне се ни, а након
тога рок важе ња доку мен та може се про ду жи ти у скла ду са
чла ном 25. став 7. овог зако на.

(2) Спро вед бе ни доку мен ти про стор ног уре ђе ња који
су на сна зи у ври је ме сту па ња на сна гу овог зако на при мје -
њу ју се до доно ше ња нових спро вед бе них доку ме на та пре -
ма одред ба ма овог зако на, ако нису у супрот но сти са доку -
мен ти ма про стор ног уре ђе ња вишег реда који су у међу -
вре ме ну доне се ни.

Члан 191.
Одлу ку о уре ђе њу про сто ра и гра ђе вин ском земљи шту

из чла на 69. став 1. овог зако на једи ни це локал не само у пра -
ве дужне су да доне су у року од шест мје се ци од дана доно -
ше ња пра вил ни ка о општим пра ви ли ма урба ни стич ке регу -
ла ци је и пар це ла ци је из чла на 27. став 5. тач ка б) овог зако -
на.

Члан 192.
Поступ ци изра де и доно ше ња доку ме на та про стор ног

уре ђе ња запо че ти при је сту па ња на сна гу овог зако на окон -
ча ће се по одред ба ма зако на на осно ву којег су запо че ти.

Члан 193.
(1) Мини стар ство ће у року од три годи не од дана сту -

па ња на сна гу овог зако на спро ве сти посту пак реви зи је
лицен ци изда тих физич ким лици ма до дана сту па ња на
сна гу овог зако на.

(2) Посту пак реви зи је из ста ва 1. овог чла на спро во ди
се на захтјев лица која посје ду ју лич ну лицен цу Мини стар -
ства без пла ћа ња тро шко ва поступ ка.

(3) У поступ ку реви зи је Мини стар ство ће физич ким
лици ма из ста ва 1. овог чла на која испу ња ва ју усло ве про -
пи са не овим зако ном и про пи си ма доне се ним на осно ву
њега обно ви ти лицен це које се уно се у зва нич не еви ден ци -
је у писа ној и елек трон ској фор ми и обја вљу ју се на интер -
нет стра ни ци Мини стар ства.

(4) Лицен це изда те физич ким лици ма које се не обно ве
до исте ка рока из ста ва 1. овог чла на пре ста ју да важе.

(5) Лицен це изда те прав ним лици ма при је сту па ња на
сна гу овог зако на важе до исте ка рока на који су изда те
уко ли ко испу ња ва ју усло ве про пи са не зако ном на осно ву
кога су изда те.

Члан 194.
(1) Вла да ће у року од шест мје се ци од дана сту па ња на

сна гу овог зако на дони је ти:
а) про пис из чла на 8. став 8. овог зако на,
б) про пис из чла на 9. став 6. овог зако на,
в) про пис из чла на 85. овог зако на и
б) про пис из чла на 165. став 2. овог зако на.
(2) Мини стар ће у року од 60 дана од дана сту па ња на

сна гу овог зако на дони је ти:
а) пра вил ник из чла на 9. став 4. овог зако на,
б) пра вил ник из чла на 27. став 5. тач ка а) овог зако на,
в) пра вил ник из чла на 51. став 1. овог зако на и
г) пра вил ник из чла на 62. став 6. овог зако на.
(3) Мини стар ће у року од 90 дана од дана сту па ња на

сна гу овог зако на дони је ти:
а) пра вил ник из чла на 53. став 3. овог зако на,
б) пра вил ник из чла на 87. став 2. овог зако на и
в) пра вил ник из чла на 97. став 3. овог зако на.

(4) Мини стар ће у року од чети ри мје се ца од дана сту -
па ња на сна гу овог зако на дони је ти:

а) пра вил ник из чла на 27. став 5. тач ка б) овог зако на и
б) пра вил ник из чла на 123. став 1. овог зако на.
(5) Мини стар ће у року од шест мје се ци од дана сту па -

ња на сна гу овог зако на дони је ти:
а) пра вил ник из чла на 73. став 5. овог зако на,
б) пра вил ник из чла на 89. став 2. овог зако на,
в) пра вил ник из чла на 98. став 1. овог зако на и
г) пра вил ник из чла на 144. став 3. овог зако на.
(6) Мини стар ће у року од девет мје се ци од дана сту па -

ња на сна гу овог зако на дони је ти:
а) пра вил ник из чла на 91. став 7. овог зако на,
б) пра вил ник из чла на 93. став 1. тач ка а) овог зако на,
в) пра вил ник из чла на 93. став 1. тач ка б) овог зако на и
г) пра вил ник из чла на 173. став 4. овог зако на.
(7) До доно ше ња под за кон ских про пи са из ст. 2, 3, 4, 5. и

6. овог чла на при мје њи ва ће се до тада важе ћи под за кон ски
акти, ако нису у супрот но сти са одред ба ма овог зако на.

Члан 195.
До доно ше ња пра вил ни ка и дру гих тех нич ких про пи са

из чла на 4. став 4. овог зако на при мје њи ва ће се пра вил ни -
ци, тех нич ки про пи си и стан дар ди бив ше СФРЈ пре у зе ти
чла ном 12. Устав ног зако на за спро во ђе ње Уста ва Репу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
21/92), и то:

а) Наред ба о оба ве зном ате сти ра њу дода та ка бето ну
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 34/85),

б) Наред ба о оба ве зном ате сти ра њу цемен та (“Слу жбе -
ни лист СФРЈ”, бр. 34/85 и 67/86),

в) Наред ба о оба ве зном ате сти ра њу пре фа бри ко ва них
еле ме на та од ћели ја стог бето на (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 34/85),

г) Наред ба о оба ве зном ате сти ра њу бетон ских ције ви
за кана ли за ци ју дужи не пре ко јед ног метра (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 34/85),

д) Наред ба о оба ве зном ате сти ра њу фрак ци о ног каме -
ног агре га та за бетон и асфалт (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 41/87),

ђ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за теме ље ње
гра ђе вин ских обје ка та (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 15/90),

е) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва -
ње и изво ђе ње кон струк ци ја од пре фа бри ко ва них еле ме на -
та од неар ми ра ног и арми ра ног ћели ја стог бето на (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, број 14/89),

ж) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за бетон и
арми ра ни бетон спра вљен с природнoм и умјетнoм лако а -
гре гат ном испу ном (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 15/90),

з) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за пред -
на прег ну ти бетон (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 51/71),

и) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за бетон и
арми ра ни бетон (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 11/87),

ј) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за спрег -
ну те кон стук ци је (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 35/70),

к) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за
зашти ту челич них кон струк ци ја од коро зи је (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 32/70),

л) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за про -
јек то ва ње и изво ђе ње бетон ских и арми ра но бе тон ских
кон струк ци ја у сре ди на ма изло же ним агре сив ном деј ству
воде и тла (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 32/70),

љ) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за мон та -
жу челич них кон струк ци ја (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
29/70),

м) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма угљо во -
до нич не хидро и зо ла ци је кро во ва и тера са (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 26/69),
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н) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за челич не
жице, шип ке и ужад за пред на пре за ње кон струк ци ја (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, бр. 41/85 и 21/88),

њ) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за град -
њу стам бе них обје ка та по систе му моду лар не коор ди на ци -
је мера (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 26/69),

о) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва ње
и про ра чун инже њер ских обје ка та у сеи змич ким под руч ји ма
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и
52/90),

п) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за завр -
шне радо ве у гра ђе ви нар ству (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 21/90),

р) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за
топлот ну енер ги ју у згра да ма (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 28/70),

с) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за
изград њу про сто ра и уре ђа ја за при ку пља ње и одно ше ње
отпад них мате ри ја из стам бе них згра да (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 28/70),

т) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за про -
ве тра ва ње у стам бе ним згра да ма (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 35/70),

ћ) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за звуч -
ну зашти ту згра да (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 35/70),

у) Пра вил ник о при вре ме ним тех нич ким про пи си ма за
гра ђе ње у сеи змич ким под руч ји ма (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 39/64),

ф) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за изград њу
обје ка та висо ко град ње у сеи змич ким под руч ји ма (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90),

х) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за носе ће
челич не кон струк ци је (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 61/86),

ц) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за носе ће челич -
не кон струк ци је спо је не зако ви ца ма и виј ци ма (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 41/64),

ч) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за зава ре не
челич не кон струк ци је код носе ћих челич них кон струк ци ја
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 41/64),

џ) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма о ква ли те ту
зава ре них спо је ва за носе ће челич не кон струк ци је (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, број 41/64),

ш) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за толе ран ци ју
мера и обли ка код носе ћих челич них кон струк ци ја (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, број 41/64),

аа) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма о деј ству ветра
на носе ће челич не кон струк ци је (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 41/64),

аб) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за лаке челич -
не гра ђе ви не код носе ћих челич них кон струк ци ја (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, број 6/65),

ав) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за спо је ве са
пред на прег ну тим виј ци ма код носе ћих челич них кон -
струк ци ја (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 6/65),

аг) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за пре глед и
испи ти ва ње носе ћих челич них кон струк ци ја (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 6/65),

ад) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за одр жа ва ње
челич них кон струк ци ја за вре ме екс пло а та ци је код носе ћих
челич них кон струк ци ја (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 6/65),

ађ) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма за јед но став не
кон струк ци је згра да код носе ћих челич них кон струк ци ја
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 6/65),

ае) Пра вил ник о мини мал ним тех нич ким усло ви ма за
изград њу ста но ва (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 45/67),

аж) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за изво -
ђе ње зидо ва згра да (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 17/70),

аз) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за
изград њу обје ка та за одбра ну од попла ва (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 2/70),

аи) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за изво -
ђе ње истра жи вач ких радо ва при изград њи вели ких обје ка та
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 3/70-не важи за Срби ју),

ај) Пра вил ник о тех нич ким про пи си ма о гро мо бра ни ма
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 13/68),

ак) Пра вил ник о тех нич ким усло ви ма и нор ма ти ви ма
за без бе дан тран спорт теч них и гасо ви тих угљо во до ни ка
маги страл ним наф то во ди ма и гасо во ди ма и наф то во ди ма и
гасо во ди ма за међу на род ни тран спорт (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 26/85),

ал) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма и усло ви ма
за про јек то ва ње и гра ђе ње туне ла на путе ви ма (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 59/73),

аљ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма и усло ви ма
за про јек то ва ње и гра ђе ње желе знич ких туне ла (“Слу жбе -
ни лист СФРЈ”, број 55/73),

ам) Пра вил ник о усло ви ма за лока ци ју, изград њу, проб -
ни рад, пушта ње у рад и кори шће ње нукле ар них обје ка та
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 52/88),

ан) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за сана ци ју,
оја ча ње и рекон струк ци ју обје ка та висо ко град ње оште ће них
земљо тре сом и за рекон струк ци ју и реви та ли за ци ју обје ка та
висо ко град ње (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 52/85),

ањ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за скло ни -
шта (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 55/83),

ао) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за изград њу
закло на (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 31/75),

ап) Пра вил ник о тех нич ким мера ма и усло ви ма за лиф -
то ве (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 51/70, осим одре да ба
које су пре ста ле да важе у скла ду са чла ном 317. Пра вил -
ни ка о тех нич ким нор ма ти ви ма за лиф то ве на елек трич ни
погон за вер ти кал ни пре воз лица и тере та),

ар) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за фасад не
лиф то ве на елек трич ни погон (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 19/86),

ас) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за висе ће ске ле
на елек трич ни погон (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 19/86),

ат) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за лиф то ве на
елек трич ни погон за вер ти кал ни пре воз лица и тере та
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 16/86 и 28/89),

аћ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за лиф то ве
на елек трич ни погон за коси пре воз лица и тере та (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, број 49/86),

ау) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за повр шин -
ску екс пло а та ци ју архи тек тон ско-гра ђе вин ског каме на
(укра сног каме на), тех нич ког каме на, шљун ка и песка и
пре ра ду архи тек тон ско-гра ђе вин ског каме на (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 11/86),

аф) Пра вил ник о оба ве зном ате сти ра њу фасад них опе ка
и бло ко ва од гли не и о усло ви ма које мора ју испу ња ва ти рад -
не орга ни за ци је овла шће не за ате сти ра ње тих про из во да
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 24/90),

ах) Пра вил ник о оба ве зном ате сти ра њу цре по ва од гли -
не и о усло ви ма које мора ју испу ња ва ти рад не орга ни за ци -
је овла шће не за ате сти ра ње тих про из во да (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 24/90),

ац) Пра вил ник о оба ве зном ате сти ра њу лиф то ва на
елек трич ни погон за вер ти кал ни пре воз лица и тере та и о
усло ви ма које мора ју испу ња ва ти орга ни за ци је удру же ног
рада овла шће не за ате сти ра ње тих про из во да (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 27/90),

ач) Пра вил ник о оба ве зном ате сти ра њу забра ве вра та
возног окна за лиф то ве и усло ви ма које мора ју испу ња ва -
ти орга ни за ци је удру же ног рада овла шће не за ате сти ра ње
тих про из во да (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 18/91),

аџ) Пра вил ник о оба ве зном ате сти ра њу одбој ни ка који се
упо тре бља ва ју на лиф то ви ма и усло ви ма које мора ју испу -
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ња ва ти орга ни за ци је удру же ног рада овла шће не за ате сти ра -
ње тих про из во да (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 18/91),

аш) Пра вил ник о оба ве зном ате сти ра њу гра нич ни ка
брзи на за лиф то ве и усло ви ма које мора ју испу ња ва ти
орга ни за ци је удру же ног рада овла шће не за ате сти ра ње тих
про из во да (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 18/91),

ба) Пра вил ник о оба ве зном ате сти ра њу хва тач ког уре -
ђа ја за лиф то ве и усло ви ма које мора ју испу ња ва ти орга ни -
за ци је удру же ног рада овла шће не за ате сти ра ње тих про из -
во да (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 18/91),

бб) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за одре ђи ва -
ње вели чи не опте ре ће ња мосто ва (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 1/91),

бв) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ма за вен ти ла ци је
или кли ма ти за ци је систе ма (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
38/89),

бг) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ма за сеи змич ко осма -
тра ње висо ких бра на (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 6/88),

бд) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ма за дје ло ва ње
носи вих гра ђе вин ских кон струк ци ја (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 26/88)

и дру ги тех нич ки про пи си ако нису у супрот но сти са
одред ба ма овог зако на.

Члан 196.
(1) Управ ни посту пак покре нут пред над ле жним орга ном

до дана сту па ња на сна гу овог зако на окон ча ће се по одред -
ба ма зако на који је био на сна зи у ври је ме покре та ња поступ -
ка, осим ако је овај закон повољ ни ји за инве сти то ра.

(2) Запо че ти поступ ци по одред ба ма Зако на о гра ђе -
вин ском земљи шту (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, 112/06) окон ча ће се по одред ба ма тог зако на и про пи -
са доне се них на осно ву њега.

(3) Обра чун накна де тро шко ва уре ђе ња гра ђе вин ског
земљи шта до доно ше ња пра вил ни ка из чла на 73. став 5.
овог зако на врши ће се на осно ву одлу ке о гра ђе вин ском
земљи шту једи ни це локал не само у пра ве која је била на
сна зи у ври је ме сту па ња на сна гу овог зако на.

Члан 197.
Одред бе овог зако на о енер гет ској ефи ка сно сти при мје -

њи ва ће се након доно ше ња под за кон ских ака та из обла сти
енер гет ске ефи ка сно сти про пи са них овим зако ном и зако ном
којим се регу ли ше област енер гет ске ефи ка сно сти.

Члан 198.
Сту па њем на сна гу овог зако на пре ста је да важи:
а) Закон о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни

гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 55/10) и
б) Закон о гра ђе вин ском земљи шту (“Слу жбе ни гла -

сник Репу бли ке Срп ске”, број 112/06), осим чла на 44. наве -
де ног зако на.

Члан 199.
Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.
Број: 01-696/13 Предсједник
25. априла 2013. годи не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.

Централна банка Босне и Херцеговине
На основу члана 2. тачка 3. ст. а., д., ф. и х. Закона о

Централној банци Босне и Херцеговине (“Службени гла-
сник БиХ”, бр. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07)
и члана 52. Правилника Централне банке Босне и Херцего-
вине, УВ број: 120/05, од 29. јуна 2005. године, 100-УВ
број: 66/10, од 22. априла 2010. године, 100-УВ број:
130/11, од 30. марта 2011. године, 100-УВ број: 18/12, од
31. јануара 2012. године и 100-УВ број: 10/13, од 31. јану-
ара 2013. године, Управни одбор Централне банке Босне и
Херцеговине, на 6. сједници одржаној 26. априла 2013.
године,  д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПАЊУ С НОВЧАНИЦАМА И КОВАНИМ 

НОВЦЕМ КОНВЕРТИБИЛНЕ МАРКЕ И НОВЧАНИЦАМА
ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА КОЈИ ЈЕ

НЕПОДОБАН ЗА ОПТИЦАЈ
Члан 1.

(Предмет)
Овим правилником утврђују се особине, карактеристи-

ке и уређује начин поступања с новчаницама и кованим
новцем конвертибилне марке (у даљем тексту: КМ) и нов-
чаницама ефективног страног новца који је неподобан за
оптицај.

Члан 2.
(Новац неподобан за оптицај)

Новцем неподобним за оптицај, у смислу овог правил-
ника, сматрају се:

а) похабане новчанице КМ,
б) оштећене новчанице и оштећени ковани новац КМ,
ц) новчанице и ковани новац КМ, који се повлачи или

је повучен из оптицаја, 
д) макулатуре новчаница и кованог новца КМ,
е) оштећене новчанице ефективног страног новца. 

Члан 3.
(Похабане новчанице КМ)

(1) Похабане новчанице КМ су новчанице које су
дотрајале усљед употребе или својим изгледом нису
подобне за оптицај. Похабане новчанице КМ подносе се
комерцијалним банкама, које обављају њихову замјену, у
пуном износу и без накнаде.

(2) Централна банка Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Централна банка) путем Одјељења трезора Цен-
тралног уреда Централне банке (у даљем тексту: Одјељење
трезора), организационих облика у главним јединицама и
филијали Централне банке надлежних за трезорске посло-
ве (у даљем тексту: издвојени трезори и заједно: трезори
Централне банке), похабане новчанице преузима од комер-
цијалних банака и обавља њихову замјену у пуном износу
и без накнаде.

Члан 4.
(Оштећене новчанице КМ)

(1) Под оштећеним новчаницама КМ подразумијевају
се новчанице које су исцијепане на два или више дијелова,
па су њихови дијелови лијепљењем састављени или могу
бити састављени у цијеле новчанице КМ, новчанице КМ
које су оштећене масноћом или су нагорјеле, прогорјеле,
труле, нагрижене или изблиједиле.

(2) Централна банка ће замјењивати оштећене
новчанице КМ, у сљедећим случајевима:

а) када се предочи више од 60% новчанице КМ,
б) када се предочи 60% или мање од 60% новчанице

КМ, али подносилац захтјева докаже да су дијелови који
недостају уништени.

Члан 5.
(Замјена у случају када се предочи више од 60%

новчанице КМ)
(1) Захтјев за замјену оштећених новчаница КМ, ако

подносилац предочи више од 60% новчанице КМ, подноси
се комерцијалним банкама које обављају замјену, у пуном
износу и без накнаде.

(2) Централна банка путем трезора Централне банке
преузима од комерцијалних банака оштећене новчанице
КМ у случају када се предочи више од 60% новчанице КМ
и обавља њихову замјену комерцијалним банкама, у пуном
износу и без накнаде.
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C teib 5. Gpjnne ce.

HjiaH 25.
IIocJiHje uiaea 84. nonaje ce hobh ejiaH 84a, Kojn rjiacn: 

“HjiaH 84a.
(1) I Iocjiobhh cy6jeicr y  CKpahcHOM jio6poboji,hom jihkbh- 

jiaiiMOHOM nocTynKy, y  CKJia/iy ca nponncoM KojHM ce ypcl)yjc 
jiiiKBM/iaHMOHH nodynaK , 6pHine ce H3 PcrncTpa.

(2) HcTOBpeMeHO y3 6pncaH>e nocnoBHor cy6jeicra H3 Pe- 
UHCTpa, y PerncTap ce yHoce:

а )  JTHHHO HMC, jCJJHHCTBCHH MaTHHHH 6poj H a/ipCCa BJia-
CHHKa KanHrajia - bko je  $ h3hhko jnme, ojihocho Ha3HB, cje- 
jihihtc h ME BjiacHHKa KanHTajia - aKO je npaBHO jiniie,

б) HeorpaHHHeHa cojmflapHa o/iroBopHocT jnnia H3 Tae- 
Ke a) obot HJiaHa 3a o6aBe3e 6pncaHor nocJioBHor cy6jeicra y 
poicy oji Tpn ronHHe hkkoh 6pncaii>a nocJioBHor cy6jeicra H3 
PerHCTpa.” .

HjiaH 26.
y  HjiaHy 85. TanKa r) MHjeH>a ce h rjiacH:
“r) MmiHCTapcTBy npHBpefle h npefly3eTHHniTBa Peny6jiH- 

Ke CpncKe,” .

HjiaH 27.
y  HjiaHy 86. nocjiHje craBa 4. flOflajy ce hobh ct. 5. h 6, 

Kojn rnace:
“(5) y  nociynKy encKTpoHCKC perHCTpaiiHje 3axrjeB 3a 

H3flaBaitc jaBHHx HcnpaBa H3 obot HJiaHa noflHOCH ce cjick- 
tpohckhm nyreM y3 flOKa3 o ynjiaTH TaKce.

(6) JaBHa HcnpaBa H3 obot HJiaHa H3flaje ce y (jiopMM ejieK- 
TpoHCKor flOKyMeirra h flocTaajba ce jimcHMa H3 craBa 1. obot 
HjiaHa ejieKipoHCKHM nyreM, a no h>hxobom 3axijeBy flocTaBjbajy 
ce jaBHe HcnpaBe h y nncaHOM o6flHKy nyreM Aremoije, y cioiafly 
ca npomicoM KojHM ce ypetjyje ejieicrpoHCKH floicyMeHT.”.

HnaH 28.
HjiaH 89. MHjeiba ce h rjiacn:
“(1) AreHiiHja, y  capaflibH ca BjiaflOM Peny6flHKe CpncKe, 

0CHiypaBa cocJitbcpckh nporpaM, TCXHHHKy HcnpaBHOCT, Oflp- 
3KaBaH>c h HcnopyKy ejieicrpoHCKHx noflaTaica niaBHe Kibnre 
PerncTpa h npaBHJiHO h TpajHO 4>yHKHHOHMcaH,c JHC-a.

(2) y  cjiynajy HapyniaBaH>a HHijjopMaiiHOHe 6e36jeflH0CTH, 
aflMHHHCTparop JHC-a hjih flpyro OBJiamheHO jnme AremiHje 
TaKaB cJiyHaj npHjaBJbyje MmiHCTapcTBy 3a HayHHOTexHOJio- 
mKH pa3Boj, bhcoko o6pa30BaH>e h HHijiopManHOHo flpyniTBo, 
Koje o npefly3eTHM aKTHBHOCTHMa o6aBjemTaBa AreimHjy.

(3) CBaKO HeoBjiamheHO pacnonaraibe noflaiiHMa H3 JHC-a 
CMarpa ce HapymaBaibCM imčjiopMamiOHC 6e36jeflH0CTH.

(4) Ha CBa mrraiba Koja ce oflHoce Ha HH(j)opMaHHOHy 
6e36jeflHOCT, a Koja HHcy peryjiHcaHa obhm 3aKOHOM, npn- 
MjeH>yjy ce 0flpefl6e npoim ca KojHMa ce ypđ)yje HHijiopMaimo- 
Ha 6e36jeflHOCT Peny6jmKe CpncKe.

(5) MmmcTap npaBfle he y pouy ofl mecT MjeceuH ofl flaHa 
CTynaiba Ha CHary obot 3aK0Ha floimjeTH npaBHJiHHK KojHM ce 
npoimcyje nocTynaK eneKTpoHCKe perHCTpaimje H3 HJiaea 7a. 
OBor 3aicoHa.

(6) Mmmcrap npaBfle he y  pony ofl mecr Mjeceim ofl flaHa 
ciynaiba Ha CHary obot 3aK0Ha flomijerH npaBMJimiK KojHM ce 
npoimcyje icopmidleibe, TexHHmce icapaKrepHCTHKe h oflpacaBaibe 
ejieiapoHCicor flHjejia penicrpa M3 HJiaHa 5. craB 3. obot 3aK0Ha.”.

HjiaH 29.
IIocJiHje HJiaHa 89. floflaje ce hobh HJiaH 89a, Kojn raacH: 

“HnaH 89a.
(1) IIocTynaK eJieicrpoHCKe perncTpaHHje oMoryhaBa ce 3a 

flpynrrBa ca orpaHHHeHOM oflroBopHomhy, injH  cy ocHHBaHH 
flOMaha (j)H3HHKa hjih npaBHa JiHua.

(2) IIocTynaK ejieKTpoHCKe perHCTpaiiHje h pe3epBaimje 
nocjiOBHor HMeHa nonehe fla ce cnpoBOflH Kafla ce 3a to ctck- 
Hy TeXHHHKH yCJIOBH.

(3) Ofljiyicy o HcnyH>eHocrH TexHHHKHX ycJioBa H3 CTaBa
2. OBor HJiaHa, Kojn ce OflHOce Ha noHeraK ejieicrpoHCKe pern- 
erpaimje aohoch Buafla Peny6jimce CpncKe.”.

HjiaH 30.
OBaj 3aK0H ciyn a  Ha CHary ocmot flaHa Ofl flaHa o6jaBJbH- 

BaH>a y  “Cny2c6eHOM niacHHicy Peny6flHKe Cpnace”.

Epoj: 02/1-021-927/19 IIpeflcjeflHHK
27. ceirreM6pa 2019. roflHHe HapoflHe CKynnrrHHe, 
BaibajiyKa HeflejbKO My6pHjiOBHh, c.p.

1632
Ha ocHOBy AMaHflMaHa XL TanKa 2. Ha YcTaB Peny6jiH- 

xe CpncKe (“Cjiyxc6em i raacHHK Peny6jimce CpncKe”, 6poj 
28/94), fl o h o c h m

y  K A 3
O nPOEJIAIHEH»y 3AKOHA O H3MJEHAMA H flOIIMIAMA 

3AKOHA O yPETiEH»y nPOCTOPA H I I’A hEII»y

nporaamaBaM 3aKOH o H3MjeHaMa h flonynaMa 3aKOHa o 
ypeljeH>y npoeropa h rpaljeiby, kcJh je  HapoflHa CKymnTHHa 
Peny6jiHKe Cpnoce ycBojnjia Ha IIIecToj peflOBHoj cjeflHH- 
UH, oflpacaHoj 27. cenTeM6pa 2019. roflime, a Bnjchc Hapofla
7. OKTo6pa 2019. roflHHe KOHcraTOBaJio fla ycBojeHHM 3aico- 
hom o H3MjeHaMa h flonyHaMa 3aKOHa o ypel}eH>y npocTopa h 
rpaljciby HHje yipoaccn BirrajiHH iiaiiHOiianuM HHTepec hh jefl- 
Hor KOHCTMTyTMBHOr Hapofla y Peny6jimm CpncKoj.
Epoj: 01-020-3931/19 IIpeflcjeflHHK
8. OKTo6pa2019. roflHHe Peny6jiHKe,
Ean>ajiyKa TKejbica I^BHjanoBHh, c.p.

3 A K O H
O H3MJEHAMA H flOnyHAM A 3AKOIIA O yPET)EH»y 

IIPOCTOPA H I TAT>EIL»y

HjiaH 1 .
y  3aKOHy o ypcljciby npoeropa h rpaljciby (“Cnyac6c- 

hh raacHmc Peny6jiHKe CpncKe”, 6p. 40/13, 106/15 h 3/16) 
nocjmje uiaHa 5. flOflajy ce  hobh hji. 5a, 56. h 5b, Kojn raace:

“Mjian 5 a.
(1) OpraHH3aimjy nocjiOBa h cnpoBoljeibe nocTymca H3fla- 

BaH>a jioKanHjcKmc ycjioBa, rpatjeBHHCKe h ynoipe6He fl03BOJie 
Bpmn opraH ynpaBe naflneacan 3a h>hxobo flOHOmeibe, a Mory 
ce H3flaTH y nocTynicy y KojeM:

a) floica3e npoimcaHe obhm 3aicoHOM npu6aBjba hhbccth- 
Top h flo eraB jb a  hx opraHy Kojn boah nocTynaK y nponHcaiiOM 
6pojy npuMjepaKa h y Oflpdjciioj (j)opMH,

6) opraH ynpaBe nocnoBe HflflaBama opraHH3yje y  jeflHO- 
man repcKOM CHereMy,

b) ce opraHH3aimja nocjioBa h tok H3flaBaH>a Bpmn y  eneK- 
ipoHCKDM nocTynicy pa3MjeHe h o6pafle floicyMeHaTa h noflaia- 
ica, Kojn je  npujiaroljeH H3flaBaiby obhx flOKyMeHara.

(2) JeflHomajrrepcKH cHereM H3 eraBa 1. Tauica 6) obot u ia -  
Ha noflpa3yMHjeBa nocTynaK y  KOMe ce KOMnjieraa npoueflypa 
- ofl noflHomeiba 3axrjeBa ao H3flaBaiba jiOKauMjcKiuc ycnoBa, 
rpa^eBHHCKe h ynorpe6He fl03BOJie, cnpoBOflH nocpeflcraoM  
jeflHor majrrepa.

(3) EjieicrpoHCKH noerynaK paaMjeHe h o6pafle flOKyMeHa- 
Ta h noflaraKa H3 CTaBa 1. TauKa b) obot uiaua noflpa3yMHjeBa 
fla ce KDMnjieraa npoueflypa - oa noflHomeiba 3axrjeBa h ao- 
eraBJbaiba flOKa3a flo H3flaBaH>a jioKauHjacicc ycjioBa, rpatje- 
BHHCKe h ynoTpe6He fl03BOJie, Te ofljijmHBaiba o peflOBHHM h 
BaHpeflHHM npaBHHM jinjeKOBHMa, cnpoBOflH ejieicrpoHCKH, 
nyTeM oflroBapajyher coijiTBepa 3a ejieicrpoHCKe fl03B0Jie (y  
flajbeM TeKCTy: co(J)raep), y  nocrymcy y  KojeM ce flOica3H, no 
npaBHJiy, flOCTaBjbajy y  <j)opMH ejieicrpoHCicor flOKyMeirra.

(4) H3y3eTHo oa craBa 3. obot HJiaHa, floica3e Koje CTpaHKa 
h3 TexHHHKHx pa3Jiora He Moace o6e36HjeflHTH y  (jiopMn ejieK- 
TpoHcicor floicjTvieHTa flyxcHa je  fla flocTaBH HafljiexcHOM opraHy



y npoimcaHoj MaTepHjaimoj ijiopMH, oahocho y (JiopMH opnrH- 
HaJia hjih OBjepeHe Kormje, HajKacHHje npnje H3uaBaH>a jioKa- 
HHjcKHx ycjiOBa, rpaljCBHHCKC hjih ynoTpe6He jio3bojic.

(5) 3axrjeB h jjOKa3e 3a HaaaBaite jiOKaimjcKHx ycjiOBa, 
rpaljCBHHCKC h ynoTpe6He fl03B0Jie, no OBJiamheH.y CTpamce, 
MOHte nOflHHjeTH H (jlH3HHKO HJIH IipaBHO JIHIie Koje HMa JIHIieH- 
iiy 3a H3paziy hjih peBH3Hjy TexmmKe aoKyMeHTaimje.

MjiaH 56.
(1) Y cny4ajy Kaaa je nociynaK naaaBama aoKaimjckhx 

ycaoBa, rpaJjCBKiiCKC h ynoTpe6He ao3Boac opraHH30BaH y 
cxaaoy ca aaanoM 5a. craB 1. t. 6) iuih b) OBor 3aKOHa, aoKa3c 
norpe6He 3a HaaaBaite ao3Boaa Koje H3aajy HaaaeacHH opra- 
hh ynpaBe, jaBHa, KOMyHaaHa npeoy3eha hjih apym hochoiih 
jaBHHX OBaamheita, no cJiyxc6eHoj ayacnocTH, npH6aBJta op- 
raH Kojn Boan nocTynaK, ochm yKOJimco je CTpaHKa y3 3axrjeB 
npnaoHCHaa HeKH oa thx aoxa3a hth y apyniM cayiajeBHMa 
npoimcaHHM 3aKOHOM.

(2) y  cayaajy H3 CTaBa 1. obot inaiia opraH ynpaBe, jaBHO, 
KOMyHajmo npeoy3ehe huh apyiH hochoiih jaBHHx OBaamhe- 
iba, najKacimjc y poicy oa 15 aaHa oa aaHa npnjeMa 3axrjeBa 
3a H3aaBaH>e aoaaja, ayacim cy aocTaBHTH ipaaccim aoaaj, 
y3 aaflaibc npeiiH3HHX HHCTpyKimj a 3a crpaHKy 3a ynaary 
TpomKOBa; Hjm o6aBHjecTHTH HaaneocHH opraH o pajao3HMa 
HeMoryhHocTH H3aaBaH>a tot aoKa3a y HaBeaeHOM poicy; Hjm 
o6aBHjecTHTH o narpe6H aonyHe aoicyMeHTaiiHje.

(3) CTpaHKa je ayocHa aa 6e3 ouratjaita, a HajaacHHje y 
poxy oa ocbm aaHa oa npHjeMa o6aBjemTeH.a ca HHCTpyK- 
irnjaMa 3a naahaibe, nyTeM CHCTeMa eaeicrpoHCKor Hjm nyTeM 
CHCTeMa peaoBHor naahaH.a, ynaarH noTpe6Ha cpeacTBa.

(4) Ako opraH ynpaBe, jaBHo, KOMyHaaHo npeay3ehe Hjm 
apyni hochoiih jaBHHx OBaamheita He nocryne y cicaaay ca 
craBOM 2. oBor naaHa, opraH kojh Boan nocTynaK 3aTpaacHhe 
aa My ce aoKa3H aocTaBe 6e3 oaraljaiba, a HajKacHHje y poicy oa 
Tpn aaHa oa aami noHOBHor Tpaoceaa.

(5) yKoamco y poxy H3 CTaBa 4. OBor naaHa, oprairn ynpaBe, 
jaBiia, KOMyHajma npeoy3eha usm apyra iiochoiih jaBimx OBaa- 
rnheiba He aocraBe Tpaaceim aoKa3, oaHOCHO He o6aBHjecre Ha- 
OJicacHH opraH y cicaaay ca craBOM 2. OBor Haana, nocrynaK ce 
HacraBjia Kao aa je aoica3 aocraBjteH, oohocho xao aa je o 3ax- 
ijeBy no3HTHBHO oaojmeHO, a opraH Kojn Boan nocTynaK npo- 
thb oaroBopHor amia y opraHy ynpaBe, jaBHOM, KDMyHajmoM 
npeoy3ehy nnn opjtom HocHoiiy jaBimx oBnamheita, noaHOCH 
3axijeB 3a noKpeTaite npeicpmajHor nocTjTnca.

HaaH 5b.
(1) Baaaa Peny6aHKe CpncKe aoHOCH ypca6y o eaeicrpoH- 

ckom nociynicy pasMjeHe h o6paae aoKyMeHara h noaaTaaa 
npHjnncoM H3aaBaH>a JioKaiffljcKHX ycaoBa, rpaljeBHHCKe h 
ynoTpe6He ao3Boae.

(2) Ypea6oM H3 CTaBa 1. OBor rniaHa aeTaJtimje ce ypel)yje 
HaHHH cnpoBo^eita eaeiapoHCKor nocTymca pa3MjeHe h o6pa- 
ae aoKjnsieHara h noaaraica npHamcoM H3aaBaita noKaimjcKiix 
ycaoBa, o6paKyna bhchiic HaKHaae 3a TponncoBe ypđ)ciba 
rpaacKor ipal)eBHHCKOr 3eivutHmTa h peirre, ipal)eBHHCKe h 
ynorpe6He ao3Boae Kpo3 cotjiTBep, a HapouHTO ce npeiiH3Hpajy 
Kopnciffliffl cocjiTBepa, HauHH pasMjeHe aoKjTsteHara h noaara- 
Ka eaeirrpoHCKHM njTeM, npH6aBJtaite noaaiaKa no cjiyac6eHoj 
0yocH0CTH, (jiopMa y Kojoj ce aocTaBjtajy, oanocHo pa3Mjeityjy 
aoKjiMeHTH h noaanH, JTCJbyryjyhH h TexHHmcy aoKyMeiiraiiHjy, 
HauHH o6paiyHa h naahaita opyrax HaKHaaa h TaKca, icao h 
ocraaa imTaita oa 3Hauaja 3a (j)ymciiHOHHcaite eaeKTpoHcicor 
nocTynica paaMjeHe h o6paae obhx aoKyMeHaTa h noaaraKa.

(3) C iihjbcm cnpoBoljciba eaeKipoHCKDr nocrymca pa3Mje- 
He h o6paae aoKyMeHara h noaaraica, Kojn he ce aeTajtimje ae- 
(jiHimcaTH ypea6oM kb CTaBa 1. OBor Hjiana, naaacaciiH oprami 
npHKynjbajy, o6pal)yjy h KopHCTe noaaiKe, yicjtjmyjyhH h jmmie 
noaaTKe, Boae eBHaemiHje h o6e36jel}yjy 3amTHiy noaaraKa h 
eBHaeHimja, y cicaaay ca npoimcHMa o 3ainrHTH jihiihhx h Taj- 
hhx noaaraica Te nponHciiMa o HH(jiopMaiiHOHoj 6e36jeaHocra.”.

HaaH2.
y  HaaHy 9. y CTaBy 5. y TaiKn a) pnjen: “pjemeita” 3a- 

Mjeityje ce pHjeajy: “yBjepeita”.

HaaH3.
y  HaaHy 27. y CTaBy 1. Tamca Ij) MHjeita ce h raacn:
“lj) yicjtjmyjy HeonxoaHe Mjepe 3amrare cTaHOBHmca h 

MarepHjaaHHX ao6apa oa npnpoaHiĐC h apyrax Henoroaa, no- 
ce6HO Boaehn paayHa o Kopmnheity aeTaJtHHX ceH3MHHKHX 
napaMcrapa h KapaTa, Mana onacHOcra h Mana pii3MKa oa 
nonaaBa h opyrax npiipoaHHx tcaracTpo^a, icao h napaMeTapa 
KaHMaTCKHx npoMjeHa 3a noopjmje Peny6jmKe,”.

HaaH 4.
y  HaaHy 35. cthb 1. MHjeita ce h raacn:
“(1) PeryaanHOHH naaH ce aoHOCH 3a npereocno H3ipa- 

l)eHa yp6aHa noapjmja, Kao h 3a noapyija oa onniTer HHTe- 
peca jeamffliie aoicaaHe caMoynpaBe 3a pa3Boj npHBpeae hoh 
H3ipaaity o6jeKara apyinTBeHe HH$pacTpyKType Ha ocHOBy 
yp6aHHCTHHKor naaHa nrm aoKyMeirra Binner peaa nan mHper 
noapjmja Kojn 3a npeaMCTHO noapyHje caapocn eaeMeHTe npo- 
nHcaHC HuaHOM 33. cthb 2. OBor 3aKOHa HeonxoaHe 3a H3paoy 
cnpoBea6eHor aoKjTsieirra, npn HCMy jc hjtkho acrajtHO uc(jffl- 
HHcarn ycaoBe npojeKTOBaita h H3rpaaH.e hobhx o6jeKara, Kao 
h p eKOHCTpy Ktpij y nocTojehicc o6jeicaTa.”.

Maan 5.
y  Haaiiy 46. y CTaBy 4. pnjeHH: “c KojHM noHHitc jaBiia 

pacnpaBa” 6pHniy ce.

HuaH 6.
HjiaH 47. Mnjeita ce h ruacn:
“(1) HocHuap npHnpeMe aoicyMeHTa npocropHor ypet)e- 

ita, h3koh cnpoBeaeHe npoi;eaype H3 nuaHa 46. OBor 3axoHa, 
yTBpl)yje HaiipT aoicyMeHTa npocropHor ypetjeita h Mjecro, 
Bpnjc.MC h hbhhh H3aaraita uoKyMCirra npocropHor ypcl)cita 
Ha jaBHH yBHa>

(2) Tpajaite jaBHor yBHaa yTBpl)yje ce ouuyKOM H3 naaHa 
40. oBor 3aKOHa h Tpaje HajMaite 30 uaHa 3a CBa aoicyMeHTa 
npocropHor ypeljeita, o neMy bouh panjma HOCHaaii npimpe- 
Me, 3aBHCHO ou 3Hanaja h cneiiHijiHHHOCTH aoicyMeHTa npo- 
CTopHor ypcl)cita.

(3) O MjecTy, BpeMeHy h HaHHHy H3aaraita Haiipra aoicy- 
MeHia npocropHor ypel)eita HajaBffli yBHa jaBHocr h BaacHH- 
iih HenoKperaocra Ha noupjmjy 3a icoje ce uohoch cnpoBea6e- 
hh uoicjTsieHT npocTopHor ypel)eita o6aBjemTaBajy ce oruacoM 
Kojn ce o6jaBjtyje y HajMaite usa cpeacTBa jaBHor HHtjiopMH- 
caiba HajMaite jibil nyTa, c thm ua ce npBa o6aBHjecT o6ja- 
BJtyje ocaM aaHa npnje noucTKa jaBiior yBHua, aapyra 15 uaHa 
oa noHeiKa H3aaraita Hanpra aoKjnsieHTa npocTopHor ypel)eita 
Ha jaBHH yBHa.

(4) Oraac H3 cTaBa 3. oBor uuaHa caupucH:
a) Mjecro, uaryM, noHeraK h Tpajaite jaBHor yBHaa y aoicy- 

MeHT npocTopHor ypel)eH,a,
6) Mjecro h aaiyM jeaHor huh BHme jaBHHX H3aaraH>a,
b) MjecTO h BpnjeMe npyacaiba nojamibeiba npeaaoacemix 

naaHCKHx pjemeita 3aHHTepecoBaHHM omiiiMa oa npeacTaB- 
mnca HOCMOua H3paae h Hocnoiia npmipeMe aoicyMeHTa npo- 
eropHor ypel)eita,

r) poK ao Kaaa ce Mory nocaara npHjeauo3H, npHMjea6e h 
MHinjteita Ha Haiipr uoKjTsieirra npoeropHor ypel)eita.

(5) Haiipr aoicjnsieHTa npocropHor ypel)eita H3aaxce ce:
a) y npocTopnjaMa Hocnoiia npimpeMe uoicjTsieHTa npo- 

eropHor ypel)eita h Ha iteroBoj HirrepHeT crpaHHiiji,
6) y npocTopHjaMa Hocnoiia H3paae aoxyMeHTa npocrop- 

Hor ypel)eita,
b) y npocTopnjaMa y KojHMa ce oupocaBajy CTpyuHe pa- 

cnpaBe huh opyraM npocTopHMa (uomobh Kyurype, npeaBopja 
jaBimx ycTaHOBa h cjihhho) h

r) y npocTopnjaMa MjecmDC 3ajeuHima, y cuyuajy Kaaa 
ce Ha jaBHH yBHa H3aaacy Hanpra cnpoBea6eimx aoKjTsieHara 
npocropHor ypel)eita.

(6) HocHuaii H3paae aoicyMeHTa npocTopHor ypel)eita 
o6aBe3an je aa Ha CBaKOM Mjeciy Ha KojeM je H3uoxcen Haiipr 
UOKjnsieHTa npocTopHor ypel)eH.a o6aBHjecrH jaBHocT aa ce ae-



TaiLHHje HHcjjopMaifflje, o6jauiH>eH>a h noMoh y (j)opMyjiHcaH>y 
npHMjc^aSa Mory jio6htm koa HOCHOua npHnpcMC h Hocnoua 
H3pafle flOKyMeHTa.

(7) 1 IpHMj c/i 6c, npHjc,ajio3H h MHnubeH>a o HaupTy aoKy- 
Menra ynHcyjy ce y CBecKy ca HyMcpncaHHM CTpaHHpaMa, Koja 
ce Hana3H y npocTopnjH y Kojoj ce Hanpr H3Jiaace hjih ce y 
nncaHoj hjih ejieicrpoHCKoj (j*opMH aocTaBjtajy HOCHOiiy npn- 
npeMe aoKyMCHTa npocTOpHor ypeI)CH,a Kojn je o6aBC3aH aa 
hx npocJiHjeflH HOCHopy napaae aoKyMeirra npocTopHor ype- 
tjciba.

(8) HocHJiau; npHnpeMe aoKyMeHara H3 uiaHa 26. TaiKa a) 
obot 3aK0Ha nyxcaH je fla opraHH3yje jaBHe npe3eHTanHje Haiip- 
Ta jiOKyMCHTa no noflpjfHjHMa.

(9) HaiipT flOKyMeirra H3 cTaBa 8. obot HJiaHa cTaBJta ce Ha 
jaBHH yBHji y cjcjimhit^  jc/iHHHna jiOKajme caMoynpaBe h iy  ce 
npHKynjLajy npHMjejiše, npHjeflji03H h cyrecTHje 3ainrrepeco- 
bbhhx jiHiia, Ha ocHOBy nera ce npHnpeMa MHnuLeH>e o HaiipTy 
HOKyMCHTa h rnajLe HOCHOiiy H3pa/ic.

(10) Ako jejiHHHiie noicaJiHe caMoynpaBe He flocraBe mh- 
nuLeiLe H3 CTaBa 9. obot HjiaHa y poicy o/i ocbm jiaHa oji jiaHa 
3aTBapaH.a jaBHor yBnaa, CMaTpahe ce aa HeMa npHMjeaa6a Ha 
noHyljeHa iuiaHCKa pjenieH>a.”.

Hnan 7.
y  HjiaHy 49. cthb 7. 6pHme ce.

HjiaH 8.
y  HjiaHy 50. y CTaBy 1. pnjeHH: “Hajayace y poicy oa 30 

aaHa” 3aMjeH>yjy ce pnjeHHMa: “h aocraBjba Ha/uieaoioj CKyn- 
hithhh Haj/iy2ce y poicy o/i 60 jiaHa oji jiaHa o/ipacaHe jaBHe 
pacnpaBe”.

y  CTasy 5. pnjen: “yrapljHBaH>a” 3aMjeH.yje ce pHjenjy: 
“nocTaBjLaiLa”.

Hjian 9.
y  HjiaHy 62. y cTaay 2. Tamca b) MHjeiLa ce h niacH:
“b) M3jaBC BJiacHHKa cycjenHHx o6jeKara h napnejia o 

njiamipaHoj H3ipamLH npeMa ctpjihhom MHHULeH>y h yp6a- 
HHCTHHKO-TeXHHHKHM yCJIOBHMa, flaTe Ha 3BnHCHHK koji opra- 
Ha hjih nociaajbeHe opraHy ca OBjepemiM noTimcHMa.”

HjiaH 10.
y  4nany 78. nocjinje eraBa 7. no/iajy ce hobh ct. 8. h 9, 

Kojn niace:
“(8) y  cjiynajy Ka/ia Ha rpaljeBHHCKOM 3eMJLHmTy, Koje 

ce onpeMa cpencTBHMa HHBecTHTopa y CKjia/iy ca cthbom 1. 
obot HjiaHa, noeroje H3ipaljeHH o6jeKTH Kojn cy npenBH^eim 
3a pymeH>e hjih ano HHcy H3Be/ieiiH hckh npyrH pa/iOBH Kojn 
ce CMarpajy npimpeMaiLeM rpa/icKor rpaljeBHHCKor 3cmjlh- 
nrra, a Koje je Heonxo/iHO H3BecTH y CKjia/iy ca cnpoBe/i6eHHM 
HOKyMCH'i OM npocTopHor ypctjCH>a, HHBeCTHTopy ce npH3Hajy 
th pa/ioBH Kao cTBapHH TponncoBH H3 cTaBa 5. obot HjiaHa, o/i- 
hocho npH3Hajy ce cbh TpomKOBH Koje 6h HMana h je/iHHHiia 
jiOKajme caMoynpaBe jia caMa Bpmn ypeljeibe tot rpa/iCKor 
rpa êBHHCKor 3eMjLHnrra, a no npocjeHHHM TpacnmHHM imje- 
HaMa Koje ce yTBptjyjy Ha hbhhh nponHcaH npaBHJiHHKOM H3 
HjiaHa 73. ctbb 5. obor  3axoHa.

(9) Vkojihko je Ha HCToj rpatjeBHHCKoj napiiejin iuiaHHpa- 
ho rpafjeibe BHme o6jeicaTa 3a Koje ce rpatjeaHHCKe no3BOJie 
Mory H3/iaBHm 11 oj cjiHHaHHO, HHBecTHTopy ce npH3Hajy craap- 
hh TpoimcoBH 3a onpeMaH>e Te rpatjeBHHCKe napiiejie jio njmor 
H3HOca, Kpo3 yMaH.eH>e Haimajia 3a ypctjcibc o6panyHaTHx 3a 
CBe njiaimpaHe o6jeicre y nocTymcy H3jiaBaiba h>hxobhx ipalje- 
BHHCKHX JI03BOJia.”.

MjiaH 11.
IIocjiHje HjiaHa 90. jiojiaje ce hobh hjibh 90a, Kojn rjiacn: 

“HjiaH 90a.
(1) PanH ycnocTaBjLaiLa jiyropoHHor, cBeo6yxBarHor h yc- 

MjepeHor nojiCTHiiaiLa y yjiaraH>e o6HOBe nocrojeher (jionjia 
CTaM6eHHx h HecTaM6eHHx 3ipajia y  jaBHOM h npHBarHOM BJia- 
cmnnTBy, HapojiHa CKymnTHHa jiohoch CTpaTenijy jiyropoH- 
hot nojiCTimaiba o6HOBe 3ipajia y  Peny6jiiniH CpncKoj.

(2) CipaTerHja H3 cTaBa 1. obot H JiaH a jiohoch ce Ha ne- 
pnoji jio 2050. rojiHHe h o6aBe3HO ce aacypnpa eaaK C  Tpn ro- 
jIHHe, a o6yxBara:

a) npenieji (JiOHjia CTaM6cmix h HecTaM6eHHx 3rpajia y 
jaBHOM h npHBHTHOM BjiacHHmray, npeMa narpe6H Ha 0CH0By 
CTaTHCTHHKor y3opicoBaH>a,

6) yrapl}HBaibe TpomKOBHO onTHMajiHe aHaaH3C npHCTyna 
o6hobh 3rpajia, 3Bbhcho oji BpcTe 3rpajic h KJiHMarcKe 30He,

b) nojiHTHKe h Mjepe 3a nojiCTHiiaH>e TponncoBHO onTHMaJi- 
hhx BejiHKHx pajiOBa o6hobc 3rpajia, yKJLyHyjyhH nocTeneHe 
Bejnnce pajioBe o6hobc,

r) nperjieji nojiHTmca h Mjepa Koje cy ycMjepeHe Ha cer- 
MeHTe (jiOHjia 3rpajia ca HajjionmjHM eHeprercKHM icapaKTepH- 
CTHKaMa,

n) npenieji HHHiinj anma 3a npoMOBHcaibe naMeimDc 
TexHOJiorHja h jio6po noBe3amix 3rpajia h 3ajejiHmia, Kao h 
BjemTHHa h o6pa30BaH>a y rpal)eBHHCKOM ceicropy h ceicropy 
eHeprercKe ecjnncacHOCTH,

5) jiyropoimy nojmrHicy nepcneicrHBa ycMjepaBaH>a ojiJiy- 
ica nojejiHHaHa, rpal)eBHHCKe HHjiyCTpnje h (jiHHaHCHjckhx hh- 
ennyiiHja o yjiaraH>HMa,

e) npoiijeHy OHeKHBamDC jmiTejia eHepimje h mnpy KopncT 
icoja ce 3acmiBa Ha noica3HMa.

(3) C ijHJLeM npHicyiuLaH>a nojjarKa o eHeprercKHM Ka- 
paKTepHCTHKaMa CTaM6eHHX h HecTaM6eHHX 3ipajia y jaBHOM 
h npHBaiHOM BJiacmmiTBy H3 CTaaa 2. raHKa a) obot HJiaHa, 
Kao h M3pajic ujiaiiOBa h H3Bjemraja o pcajiM30BaimM MjcpaMa 
eHeprercKe e (jnncacHo cth h ocraapemiM yniTejiaMa, (jiopMHpa 
ce JejiHHcraemi peimcrap o eHeprercicHM KapaKTepHCTHKaMa 
3ipajia (y najLeM TeKcry: Peimerap).

(4) Peimcrap H3 CTaBa 3. obot HjiaHa bojih cDohji 3a 3aimm- 
iy  acHBorme cpejiHHe h eHeprercicy etjnncacHocT Peny6jimce 
CpncKe (y jiajbeM TeKCTy: Oohji), a Ha 0CH0By nojiaraica Kojn 
ce ®OHjiy jiocraBjLajy y nocTymcy H3jiaBaiba eHepreTCKHx 
iiepTHtjiHKaTa hjih ce nojianH o 3ipanaMa jiocTaajLajy ®OHjiy 
nyreM oprana jcjiHiiHiia jioicajiHe caMoynpaBe hjih peny6jiim- 
khx opraHa ynpaBe y 3aBHCHoeim oji Bpere 3rpajie, a Ha Ha- 
hhh h y nocTymcy Kojn ce jieTaJLHHje ypet)yjy IIpaBHjiHHKOM 
o ycnocTaBJLaH>y h Boljeiby Peimerpa, Kojn jiohoch ®ohji, y3 
nperxojiHy carjiacHoer Mmmcrapcraa.

(5) HaHHH ycnocTaBJLaH>a h Boljeiba Peimerpa, BpcTe 3ipa- 
na 3a Koje ce jmoce nonanH, BpcTe nojiaraKa Kojn ce yHOce y 
Peimcrap, noerynaK jiocTaBJbaiba h yHomeH.a nojiaTaKa y Pe- 
imcrap, H3raeji o6paciia 3a jiocTaBjbaibe nojianca, jmecHHiiH y 
nocTynicy, Kopiimhcibc h ji0CTynH0CT nojiarica jaBHOcra h CBa 
jipyra nM'raiba oji 3Hanaja 3a ycnocTaBJbaH.e, Boljcibc h ojipaca- 
Baibe Peimcrpa jieraJLHHje ce ypetjyjy npaBHjiHHKOM H3 CTaBa
4. obot HJiaHa.”.

HjiaH 12.
Y >uiaHy 91. c r a B  4. MHjeiba ce h raacn:
“(4) IIpaBHO JiHiie Koje Bpnm eHepreTCKH nperaeji 3rpajie h 

penoBHH nperaeji cncTeMa 3a rpHjBH>e, xjialjeH>e Hjm KjiHMarH- 
3aiinjy 3ipajie Bjiacmncy 3ipajie jjoeraBjLa, y imcaHoj tjiopMH, 
npenopyKe 3a eKOHOMCKH HcnjiaiHBe H3MjeHe CHCTeMa pajiH 
noBehaiba H>HxoBe eHepreTCKe eijnncacHocTH 3a CBe cncTeMe 
rpHjaH>a hjih KOM̂ HHOBaHor CHCTeMa rpHjaH>a H BeHTMJiaiimje 
npocropa HOMmiajiHe CHare Behe oji 70 kW h CHereMa KJiHMa- 
TH3aiiHje Hjm KOM6HHOBamix cHcreMa kjniMaim3aiiHje h bch- 
THjiaimje HOMHHajiHe CHare Behe oji 70 kW.”

Y eraBy 5. pnjemi: “3a 3anrrHTy acHBOTHe cpejiHHe h eHep- 
rercicy eijiHKacHocT (y jiajLeM TeKery: ®ohji)” 6pHiny ce.

nocjmje CTaBa 7. jiojiajy ce hobh ct. 8. h 9, Kojn raace:
“(8) C iiHJbeM ycnocraBJLaH>a h opraHH30BaH>a pejiOBHor 

nperaejia TexmriKHX cnereMa 3ip£me Kojn cjiyxce 3a rpHjaH>e> 
BeHTHjiaiiHjy Hjm xjiatjeibe arpajie, a pajlH 3ajipacaBaH>a 
npojeicroBaHor hhbob Hjm nooojbmaiba eHepreTCKe eijiHKa- 
chocth, MHHHcrap jiohoch IIpaBHjiHHK o pejiOBHHM iiperaejiH- 
Ma TexHHHKHx CHCTeMa 3a rpiijaibc, BeHTHJiaiiHjy h xnat)eH>e 
3ipaae-

(9) IIpaBHjiHHKOM H3 CTasa 8. obot Hjiana jieTajLHHje ce 
npoimcyje nocTjmaK 3a BpmeiLe nperaejia TexHHHKHx cHereMa



y nocTynKy eHepreTCKor nperaefla 3ipafle, nocTjnaK Bpme&a 
peflOBHHX nperaega thx CHCTeMa, JiHua Koja Mory BpnnrrH npe- 
raefl, HaHHH Bpmema nperaefla h napafla H3Bjenrraja o H3Bpme- 
hom nperaejty, He3aBHcaH chctcm KOHTpojie H3BjeinTaja, (jiop- 
MHpame 6a3e noflaraKa 3a eHepreTCKe nperaefle TexHHHKHX 
CHCTeMa 3ipajie h npyra nHTaH.a oji 3Hanaja 3a eHepreTCKH 
nperaeji TexHHHKHx cncTeMa 3rpaae.”.

JlocaflaimtH ctbb 8. nocTaje cTaB 10.

HiiaH 13.
y  HJiaHy 94. y CTaBy 2. nocJiHje pnjeHH: “eHepreTCKH npe- 

raeji” 3aneTa h pnjeHH: “MHHHCTapcTBy” 6pHniy ce.

Mjian 14.
y  HJiaHy 96. y tbhkh ac) 6 p o j: “200” 3aM jeibyje ce 6pojeM : “50”.

Mjian 15.
y  HJiaHy 110. nocjinje CTaBa 4. jiojiaje ce hobh ctbb 5, Kojn 

rjiacn:
“(5) H3y3eTHO oji cTaBa 2. obot HJiaHa, 3a o6jeKTe 3a Koje 

6h no h>hxobom 3Hanajy h cjioscchocth rpal)eBHHCKy no3BOJiy 
Morao H3;iaiM najyie>KiiH opraH jejiHimne jiOKajme caMoynpa- 
Be, a 3a Koje ipal)eBHHCKy ao3BOJiy H3jjaje MHHHCTapcTBO 36or 
Tora hito ce o6jeKar Hajia3H y 3anrrHTHoj 30hh Hjm 3amTHT- 
hom nojacy, H3pajiy TexHH*iKe noKyMCiiTaiiMjc mojkc BpmHiH 
h npaBHO jnme ca jihiichiiom 3a M3pajiy tcxhkhkc HOKyMCHTa- 
iinjc 3a o6jeKre 3a Koje rpal)CBnncKy go3BOJiy H3jiajc na/uiOKiin 
opraH jejiHHHiie jiOKajme caMoynpaBe.”.

/jocajiaimbH ct. 5, 6. h 7. nociajy  ct. 6, 7. h 8.
IIocjiHje flocanamiBer CTaBa 7, Kojn nocraje CTaB 8, nojiaje 

ce hobh craB 9, Kojn raacn:
“(9) H3y3eTHO og ciaaa. 1. obot njiaHa, M3pajiy npnjiora 

Hjm ejia6opar 3amiHTe 03 noxcapa Kojn hhhh 3H0 raaBHor npo- 
jeicra H3 miaHa 101. craB 2. Tamca xc) obot 3aKOHa Bpmc aniia 
Koja HMajy nHiiCHiiy, ô hocho OBJiamhcibc 3a H3pany Te (jia3c 
TexHHHKe 30KyMeHTaiiHje, CTeHeHy y CKJiany ca npoimcHMa 0 
3amTHTH 03 noacapa.”.

MjiaH 16.
y  HjiaHy 112. y CTasy 3. y tbhkh a) pnjeHH: “ochobhhm 

CTynMjHMa npBor iiHKJiyca Kojn Tpaje HeTHpH toamhc, a HHjHM 
3aBpmeTKOM ce cthhc 240 ECTS 6oaoBa” 3aMjeH.yjy ce pnje- 
HHMa: “apyiHM HHKJiycoM crynHja, a HHjHM 3aBpmerKOM ce 
CTHne HajMamc 300 ECTS 6o;iOBa”.

IIocjiHje CTaBa 3. ;io;iajy ce hobm ct. 4. h 5, Kojn raace:
“(4) H3y3eTHo 03 cTaBa 1. obot naaHa, peBH3Hja npHaora 

Hjm e3a6opar 3aiirrHTe 03 noacapa, Kao 3Hjeaa TexHHHKe 30Ky- 
MeirraiiHje y CMHCJiy naaHa 101. CTaB 2. Tamca xc) obot 3aKOHa, 
Bpmn ce y CK3aay ca nponMCMMa o 3amTHTH 03 noxcapa.

(5) H3y3crH0 03 CTaBa 2. obot nnaHa, 3a o6je ia e  3a Koje 
6h no h>hxobom 3Hanajy h C30xceH0CTH rpal)eBHiiCKy 303B0Jiy 
Morao h333tm Ha33eacHH opraH jc3Hiimic 30Ka3He caMoynpa- 
Be, a 3a Koje rpaljeBHHCKy 303BOJiy H3aaje MmmcTapcTBO 36or 
Tora mTO ce o6jeKar Ha3a3H y 3amTHiHoj 30hh H3H 3amTHTHOM 
nojacy, peBH3Hjy TexHHmce 30KyMeHTaiiHje Moace BpmHTH h 
npaBHO 3Hiie ca 3HiieHiiOM 3a peBH3Hjy TexHH4Ke 30KyMeirra- 
MMjc 3a o6jeKTe 3a Koje rpaI)CBMHCKy 303BOJiy naaaje Haaaeacim 
opraH jeam m iie aoaajme caMoynpaBe.”.

HaaH 17.
n o can je  4naHa 114. aoaaje ce hobm aaaH 114a, Kojn raacn: 

“TaaH 114a.
(1) Ilopea caapacaja ogpeljeHor aaaHOM 114. oBor 3axoHa, 

3BBpmHH H3Bjenrraj o KOHTpoan yKyime TexHM4Ke aoicyMeH- 
Taimje o6aBe3HO caapam h MHinjLeH>e peBHaeirra 3a 3H cy 
npojeKiHa pjemeiba Koja ce oaHOce Ha npHKJby4Cibc o6jeicra h 
KopMiulieme jaBHe h KOMyHajme HHij)pacrpyKi'ype mpsSjejia. y 
acaaay ca jioKaunjcKHM ycaoBHMa h 3a hh TexHH4Ka pjemema 
h npHMHjeibeHH TexHH4KH CHCi eMH HcnyH>aBajy nponncaHe 
ycaoBe 3a npeaBHl)eiiy HaMjeHy o6jeicra.

(2) 3a o6jeicre 3a Koje y CKaaay ca oapea6aMa obot 3aKOHa 
HHje o6aBe3Ha peBH3Hja TexirH4Ke 30KyMeirraiiHje npojeKTairr

aaje H3jaBy o caraacHociM npojeKTHHX pjemema h HcnyH>eHO- 
cth ycaoBa y  CMHCJiy CTaBa 1. OBor 4naHa.

(3) H3Bjeiirraj o peBH3Hjn TexHH4Ke 3oicyMeirraiiHje, 03- 
hocho H3jaBa npojeKTaHTa, ca4HH>eHH y cK3a3y ca ctbbom 1. 
OBor 43aHa 3aMjeH>yjy 3pyre 30Ka3e koJh cy y  nocrynKy H3ga- 
Bama rpaljCBHHCKC 303B03e npoimcaHH Ha 0CH0By noce6HHx 
3axoHa KojHMa je  ypđ)CH pa3  npe3y3eha Koja ynpaBjbajy jaB- 
hom h KOMyHaHHOM HH4>pacTpyKTypoM.

(4) y  cny4ajy H3 craBa 1. oBor 43aHa, peBnaeHT h npojeK- 
Tairr o6jeKTa CHOce connaapHO ohtobophoct 3a mTery h 3py- 
re nocjbc^Hiic nacTaac ycjbe3 HenoTiiyHe h iiCKBaaMTCTiie 
TexHH4Ke 30KyMeirraiiHje y 4Hjoj H3pa3H cy y4ecTB0Ba3H.

(5) y  cjiy4ajy H3 cTaBa 2. oBor 43aHa, npojeKrairr choch 
o^roBopHOCT 3a nrreTy h 3pyre nocjbc^Hiic HacTaae ycjbe3 
HenoTiiyHe h HCKBaaHTCTiic TexHH4Ke 30KyMCiiTaimjc y  4Hjoj 
H3pa3H je  y4ecTBOBao.”.

HaaH 18.
y  43aHy 116. craB 6. MHjeiba ce h raacn:
“(6) H3y3eTHo 03 03pega6a OBor 3aKOHa, H3Bol)eH>e 3aHaT- 

ckhx pa^oBa Ha cbhm o6jeKTHMa, Te rpaljeibe HH3HBH3yanHHX 
CTaM6cHHx h HH3HBH3yajnmx CTaM6eH0-n0C30BHHx o6jeKara 
6pyTO rpaljCBHHCKC noBpnmHe 30 200 m2 h o6jeKara 3a Koje y  
CK3a3y ca 03pe36aMa oBor 3axoHa HHje noTpe6Ha rpaljeBHHCKa 
303B03a Moace BpmHTH h npe3y3eTHHK.”.

^EiaH 19.
y  43aHy 121. y  CTaBy 1. pnje4: “ogMax” 3aMjeibyje ce pnje- 

4HMa: “y  poxy 03 Tpn gaHa 03 gaHa HacTamca npoMjeHe”.

HaaH 20.
y  43aHy 128. y CTaBy 1. y tbhkh e) nocHHje pnje4H: “ 3a- 

niTHTH iKHBOTHe cpegm ie” pnjen: “h” 6pnme ce h gogaje Tanica.
Tanica ac) 6pnme ce.
y  cTaay 2. nocjmje pnje4H: “o6aBe3a” gogajy ce pnjeHH: 

“Kao h goica3e o n3ahaH>y gpyiHx HaicHaga hhh TaKCH nponn- 
caim x noce6imM 3aicoHHMa,” .

l̂riaH 21.
EaaBa V  “Jlerajnnaimja”, OgjejbaK “ 1. IIocTynaK nerajm- 

3aimje”, IIogogjejbaK “1.1. IIojaM 3erajm3aimje h nogHomeme 
3axTjeBa 3a 3erajm3armjy” h 43. 151,151a, 152. h 153.6pimiy ce.

IIogogjejLaK “1.2. 06jeKTH 3a Koje ce He Moace H3gaTH hhk- 
HagHa rpaljeBHHCKa go3B03a” h 43aH 154. 6pHniy ce.

1 logogjcjbaK “1.3. /JoKyMCHTaiiHja noTpe6Ha 3a 3erajm3a- 
imjy 3aBpmeHor o6jeKra” h 43. 155. h 156. 6pHmy ce.

IIogogjejbaK “1.4. Pjemeibe o HaKHagHOM H3gaBaiby rpatje- 
BHHCKe go3B03e He3aBpmeimx o6jeKaTa” h 43. 157. h 158. 
6pmiiy ce.

IIogogjejbaK “1.5. HaKHagHo H3gaBaH>e rpaljeBHHCKe 30- 
3B03e 3a o6jeicre jaBHe HmjipacTpyKType” h 43aH 159. 6pHniy 
ce.

OgjcjbaK “2. Hamiage y  nocTynicy 3era3H3aimje” h 43. 
160,160a, 1606. h 160b. 6pmny ce.

nogogjejbaK “2.1. yMaH>eH>e HaicHage 3a 3era3H3aimjy” 
6pmne ce.

nogogjejtaK “2.2. Ha4HH ngahama Haimage 3a 3erajm3a- 
HHjy” h 43aH 165. 6pHniy ce.

OgjcjtaK “3. npmipeMeHO 3agp»caBaibe 6ecnpaBHO H3ipa- 
I)eHHx o6jeKara” h 43. 166, 167. h 168. 6pmny ce.

HnaH 22.
y  43aHy 171. Hcnpeg pnjeHH: “y  Bpmeiby” gogaje ce 6poj 

1 y o6ocTpaHoj 3arpagH.
y  T34KH r) pnje4H: “oraacn  HeBaacehHM” 3aMjeH>yjy ce  

pnjeHHMa: “pjemeH>eM cthbh bhh cHare” .
Tanica p) MHjeiba ce h raacn:
“p) nogHece mnmHjaTHBy MHHHCTapcTBy 3a CTaBJbaibe 

bbh CHare Jimiemie npaBHOM 3Hiiy 3a Koje oimjeHH ga He Hcny- 
ibaBa yc30Be nponncane obhm 3aKOHOM, aKO npaBHO 3mje irnje 
nocTynH30 y CK3agy ca 43aH0M 121. OBor 3aKOHa,”.



IlocJinje cTaBa 1. floflaje ce hobh cTaB 2, Kojn rjiacn:
“(2) y  cjiynajy Kžm HajuiciKHH HHCneicrop Hapc/iH pyineH.e 

ofijeicra hjih H.eroBor /mjcjia hjih Ka/i 3a6paHH jiajhc h3bo!)ch>c 
pa/iOBa h rpaI)CH.c o6jeicra y CKjiajiy ca CTaBOM 1. obot njiaHa, 
HHCneicrop, pa/iH 3a6paHC npHCTyna, to rpa/iHJiHiHTC, o6jeicaT 
hjih jiho o6jeicra Ha Kojn ce Mjepa ojhioch, o6m texaB a oaroBa- 
pajyhoM TpaKOM HiicncioiHjc h cnyiK6ciiHM 3HaK0M.”.

HjiaH 23.
y  HjiaHy 177. Hcnpea pHjenH: “HoBiaHOM” ao/iaje ce 6poj 

1 y  o6ocTpaHoj 3arpaiiH.
Tanica ac) MHjeita ce h rjiacn:
“hc) rnjia  JiOKanHj ckc ycjiOBC, rpaI)CBHHCKy ao3BOJiy, yno- 

Tpe6Hy ao3BOjiy, o/ihocho ao3aojiy 3a yicjiaitaite o6jeicra hjih 
iteroBor /injejia cynpoTHO 0/ipc/i6aMa HjiaHa 56, HJiaHa 59. 
ct3b 1, HjiaHa 75, HjiaHa 131. craB 2, hji. 145. h 149. obot 3aKO- 
Ha h nponncHMa /lOHecemiM Ha 0CH0By obot 3aKOHa,”.

IIocjiHje CTaBa 1. /io/iajc ce hobh cthb 2, Kojn rjiacn:
“(2) HoBiaHOM KB3H0M ofl 500 KM /io 1.500 KM Ka3HHhe 

ce 3a npeKpmaj o/iroBopHO Jiniie y  Ha/iJie/KHOM opraHy ynpaBe, 
jaBHOM, KOMyHaJiHOM npe/iy3ehy hjih zipyroM HOCHOiiy jaBHHX 
OBjiamheita ^kojihko, y  CKjia/iy ca HjiaHOM 56. obot 3aKOHa, He 
floCTaBe TpaaceHe flOKa3e y  npoimcaHOM poicy hjih hx He /io- 
CTaBe y  npomicaHoj (jiopMH.”.

HnaH 24.
Y  Hjiany 180. y CTaBy 1. y TaHKH b) nocjiHje pnjcHH: “obot 

3aKOHa” h 3aneTe /io/iajy ce pnjemi: “o/ihocho yKOJimco 3aBpm- 
hh H3Bjenrraj o KOHTpojm yicyime tcxhhhkc /iOKyMeHTamije He 
ca/ip/KM MHmjteite peBH/ieHTa y CKJia/iy ca HJiaHOM 114a. obot 
3aKOHa”.

Hnan 25.
y  HjiaHy 185. y CTaBy 1. nocjinje pnjeHH: “njiaHa 124. CTaB

3. obot 3aKOHa” 3aneTa h pnjeHH: “ochm aico je  pnjen o o6jeK- 
THMa H3 HjiaHa 153. ctbb 7. obot 3aKOHa” 6pHniy ce.

IjiaH 26.
IIocjiHje HjiaHa 188. /io/iajc ce hobh hjibh 188a, Kojn rjiacn: 

“HjiaH 188a.
(1) HoBnaHOM KB3H0M o/i 3 .000 KM /io 10.000 KM Ka3Hiihe 

ce 3a npexpmaj npaBHO jiHiie Koje je  /io6hjio jnmeHuy y  CKJia/iy 
ca o/ipe/i6aMa obot 3aicoHa, a Koje, y  poicy nponHcaHOM hji3hom 
121. cTaB 1. obot 3axoHa, He o6aBHjecTH MmfflCTapcTBo o CBa- 
icoj npoMjemi ycjioBa 3a jnmeimy.

(2) HoBnaHOM Ka3HOM o/i 100 KM /io 500 KM Ka3Hnhe ce 
3a npeKpmaj H3 craBa 1. obot H JiaH a h o/iroBopHO jnme y npaB- 
HOM JIHIiy.”.

HjiaH 27.
y  HjiaHy 189. ctbb 3. Mnjeita ce h raacn:
“(3) jloKyMCUTH npocTopHor ypcl)ciha KojHMa je  y  Bpnje- 

Me CTynaita Ha CHary obot 3aKOHa HCTeKao njiaHCicH nepHO/i 
npHMjeityjy ce /io uoHomeita hobhx /joicyMeHaTa npocTopHor 
ypcl)cita npeMa o/ipe/i6aMa obot 3aKOHa, y  /iHjcjiy y  KOMe m icy  
y  cynpoTHOCTH ca /iOKyMeHTHMa npocTopHor ype5eita BHmer 
pe/ia Kojn cy y  npHMjeHH.”.

HjiaH 28.
IIocjiHje HjiaHa 193. /maaje ce hobh HjiaH 193a, Kojn raacn: 

“HjiaH 193 a.
JIimeHiie 3a peBH3Hjy rexHH4Ke aoKyMeHTaimje Koje cy 

(J)h3H4khm jmimMa H3aaTe y  nocTynicy peBH3nje H3 HJiaHa 193. 
obot 3aKOHa h jmueime 3a pcBH3njy TexHHmce aoKyMCHTaimjc 
Koje cy y  CKJiaay ca obhm 3aKOHOM y  peaoBHOM nocTynicy H3/ia- 
Te (j)K3M4KKM JIHimMa, OCTajy Ha CHa3H.”.

HjiaH 29.
y  HjiaHy 194. y  cTaBy 1. /io/iaje ce HOBa Tamca a), icoja rnacH:
“a) npoimc H3 4naHa 5b. obot 3aKOHa,”.
jjoca/iamite t. a), 6) h b) nocTajy t. 6), b) h r).

y  cTaBy 5. nocjmje TaHKe 6) /io/iaje ce HOBa TaHKa b), Koja 
niacH:

“b) npaBHJiHHK H3 HJiaHa 91. cthb 8. obot 3aKOHa,”. 
floca/iamite t. b) h r) nocrajy t. r) h /i).
IIocjiHje CTBBa 7. /io/iaje ce  hobh ctbb 8, Kojn rnacH:
“(8) O oh/i he y  poicy o/i mecT MjeceiiH o/i /iaHa CTynaita Ha 

CHary obot 3aKOHa /lomijeTH npaBKJiHMK H3 nnaHa 90a. ct3b  4. 
obot 3aKOHa.”.

MjiaH 30.
OBaj 33koh CTyna Ha CHary ocmot /iaHa o/i uaHa o6jaBjtn- 

Baita y  “Cjiyac6eHOM raacHHicy Peny6jiHKe CpncKe”.

Epoj: 02/1-021-924/19 IIpe/icje/iHHK
27. ceirreM6pa 2019. ro/iHHe Hapo/me cicymirrHHe, 
Eaaajij'Ka He/iejtKO My6pHjioBHh, c.p.

1633
Ha ocHOBy AMaH/iMaHa XL Tanna 2. Ha Vcthb Peny6jm- 

Ke CpncKe (“Cjiyxc6emi niacHHK Peny6nmce CpncKe”, 6poj 
28/94), /i o h o c h m

y  K A3
O IIPOI/IAIHi:il.y 3AKOHA O H3MJEHAMA H 

flO im iA M A  3AKOHA O 3AIIATC KO-IIPKviy3K I HHHKOJ 
flJEJIATHOCTH

nponiamaBaM 3aKDH o H3MjeHaMa h /ionyHaMa 3aKDHa 
o 3aHaTCKO-npe/iy3eTHH4Koj /qenaxHOCTH, Kojn je  Hapo/iHa 
cicymnTima Peny6jmKe Cpncxe ycBojiuia Ha IIIecToj pe/iOBHoj 
cje/immH, ompHcaHoj 27. ceirreM6pa 2019. roaHHe, a Biijehe 
Hapoaa 7. OKTo6pa 2019. roaime KOHcraroBajio m  ycBojemiM 
3aKOHOM o imijeHaMa h aonjmaMa 3aicoHa o 3aHarcKO-npe/iy- 
3enmmcoj fljejiaTHOCTH mije yrpoHceH BHrajimi HaiiHOHajnm hh- 
Tepec hh je/m or KOHCTHiyTHBHor Hapo/ia y  Peny6jnmH Cpncicoj.

Epoj: 01-020-3933/19 I Ipe/icje/iHHK
8. OKTo6pa2019. roflHHe PenyojiHKe,
EaH>ajiyKa )KejtKa I^BHjanoBHh, c.p.

3AKOH
O H3MJEHAMA H A O im iA V lA  3AKOIIA O 3AHATCKO- 

IIPK;iy3KIHHHKOJ ̂ JEJIATHOCTH

Hjihh 1.
y  3aKOHy o 3aHarcKO-npe/iy3eTmimcoj //jenaTHOCTH (“Cjiy- 

2c6emi raacHHK Peny6jmKe CpncKe”, 6p. 117/11 ,121/12 ,67 /13  
h 44/16) y  H JiaH y 4. y  CTaBy 5. pHjen: “HH/iycTpHjy” 3aMjeityje 
ce pnje4jy: “npHBpe/iy”.

Hjian 2.
y  4jiaHy 15. nocjmje eraBa 7. /|0/|ajy ce hobh ct. 8. h 9, 

Kojn niace:
“(8) Y TOicy nocjiOBaita npe/iy3eTHHKa, peiHCTpaimoHH 

opraH no cjiyac6eHoj /ijokhocth ejieKTpoHCKHM nyTeM o/| IIo- 
pecKe ynpaBe Peny6jiHKe CpncKe npH6aBjta, y  ijiopMH H3Bje- 
mTaja, HHiJiopMaimje h Hintemme o HcnyiteHOCTH ycjiOBa y 
Be3H ca HanHHOM o6aBjtaita npe/iy3erHH4Ke /jjenai HOc rH H3 
ct. 1, 2. h 4. obot HjiaHa, h to:

a) m  ce npe/iy3eTHHK perncTpoBaH y BH/ty ochobhot 33hh- 
Maita jihhho npnjaBHO y Je/iHHCTBeim CHCieM perHerpaiiHje, 
Kompojie h HamiaTe uonpimoca,

6) fla je  npc/iy3enfflK perHcipoBaH y  BH/iy flonjmcKor 3a- 
H H M am a 3anocneH ko/i /ipyror nocjio/iaBiia ca njmHM pa/iHHM 
BpeMeHOM h /ia Taj npe/iy3CTHHK He 3anouutaBa pa/iHHKC h

b) ua je  npe/iy3eTHHK perHCTpoBaH y  BHuy uouaraor 3aHH- 
Maita npHjaBHo paumnca y  JeuHHCTBemi chctcm perHerpauHje, 
Kompojie h Hanjiare uonpimoca.

(9) A ko ce yrap/|H ua npe/iy3eraHK He HcnyitaBa ycjiOBe 
H3 ct. 1, 2. h 4. obot HJiaHa, peimcTpaimoHH opraH nHcaHHM 
njreM o6aBjemTaBa na/uiem in HHcneiamjcKH opraH pa/iH npe- 
uy3HMaita /iajtHx pa/iitH.”.


