
 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени 

гласник Републике Српске'' број 97/16), члана 69. став 1, члана 80. став 1, члана 125. став 2. 

и члана 134. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 03/16), члана 41. Став 1. тачка 2. Статута општине Брод 

("Службени гласник Општине  Брод“ бр. 7/17), и члана 111. и 112. Пословника Скупштине 

Општине Брод ("Службени гласник општине Брод" бр. 9/17), Скупштина Општине Брод на 

25. редовној сједници одржаној дана 28.02.2019. године,    д о н о с и 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

Члан 1. 

Члан 1. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту – Пречишћен текст 

(„Службени гласник Општине Брод“ бр.9/18) (у даљем тексту“Одлуке“) мијења се и граси: 

Овом Одлуком уређују се услови и начин располагања градским грађевинским 

земљиштем и осталим грађевинским земљиштем у својини Општине Брод (у даљем тексту 

„Општине“), начин легализације бесправно изграђених објеката и начин утврђивања 

легалности изграђених објеката, основ и мјерила за обрачун накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта, накнаде за ренту и начин плаћања накнада, урбанистичка 

правила уређења простора и изградње објеката, услови за изградњу помоћних објеката и 

постављање привремених објеката и уређаја, начин издавања локацијских услова за сјечу 

стабала, уређење фасада, критерији за израду градилишних ограда, као и друга питања од 
значаја за уређење простора и грађење објеката на територији Општине. 

Члан 2. 

Члан 2. Одлуке мијења се и гласи: 

Поред Закона о уређењу простора и грађењу, Закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката, подзаконских аката донесених на основу ових закона и ове Одлуке, 

уређење простора Општине уређује се у складу са прописима из области заштите животне 

средине, коришћења пољопривредног и грађевинског земљишта, шума, вода, саобраћаја, 

енергетике, заштите културно-историјског насљеђа и природе, заштите од елементарних 
непогода и техничких опасности. 

Члан 3. 

У члану 13а. став (1). Одлуке, ријечи „Закона о уређењу простора и грађењу, 

односно до 16.маја 2013.године“ замјењују се ријечима „Закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката, односно до 18.07.2018.године“. 

 

Члан 4. 

 У члану 13а. став (4). Одлуке, мијења се и гласи: 

Захтјев за легализацију бесправно изграђених објеката може се поднијети без 

временског ограничења. Поступци легализације објеката започети до дана ступања на снагу 

Закона о легализацији бесправно изграђених објеката, по захтјевима који су поднесени до 31. 

децембра 2016.године, окончаће се по одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, осим 

уколико су одредбе  Закона о легализацији бесправно изграђених објеката, повољније за 

инвеститора. 

Члан 5. 

У члану 13а. став (5). Одлуке, иза ријечи „Закона о уређењу простора и грађењу“ 

додају се ријечи „и Закона о легализацији бесправно изграђених објеката“. 

Члан 6. 

 У члану 13б. ставови (2), (3), (4), (5) и (6), бришу се. 



 

 

Члан 7. 

У члану 13в. Одлуке додају се нови ставови (1), (2), (3), (4) и (5), постојећи став (1) и (2), 

постају ставови (6) и (7): 

(1). Инвеститор, односно власник објекта који је предмет легализације дужан је платити 

накнаду за уређење градског грађевинског земљишта и ренту, обрачунате у поступку 

издавања рјешења о накнадном издавању грађевинске дозволе бесправно изграђеног 

објекта у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и прописима 

донесеним на основу предње наведеног Закона. 

(2). Инвеститор, односно власник објекта плаћа накнаду за уређење грађевинског 

земљишта и ренту обрачунату за корисну површину објекта или дијела објекта који је 

предмет легализације. 

(3). Ако инвеститор, односно власник бесправног објекта захтјев за легализацију не 

поднесе у року од шест мјесеци рачунајући од дана ступања на снагу Закона о 

легализацији бесправно изграђебих објеката, односно 18.01.2019.године, осим накнада 

из става (1). овог члана додатно плаћа и накнаду за легализацију која износи 20% од 

обрачунатог износа накнада из става (1). овог члана. 

(4). У случају кад је предмет легализације објекат за који се у складу са Законом о уређењу 

простора и грађењу не обрачунава накнада за уређење градског грађевинског 

земљишта и рента, накнада за легализацију износи 2% од предрачунске вриједности 

тог објекта, израчуната на основу предмјера и предрачуна свих радова из главног 

пројекта. 

(5). Накнаде прописане овим чланом утврђују се рјешењем које по службеној дужности 

доноси орган Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и 

екологију надлежан за комуналне послове, након што орган истог Одјељења надлежан 

за послове издавања накнадне грађевинске дозволе утврди да су испуњени сви други 

услови и достави потребне податке за обрачун ових накнада. 

Члан 8. 

У члану 13г. став (4) мијења се и гласи: 

(4) За привремено задржавање објеката из става (1). овог члана инвеститор плаћа накнаду 

која износи 35% од накнада обрачунатих у складу са чланом 11. Закона о легализацији 

бесправно изграђених објеката. 

Члан 9. 

У члану 13г. став (5). и (10). бришу се. Досадашњи ставови (6), (7), (8) и (9) постају ставови 

(5), (6), (7) и (8). 

Члан 10. 

У члану 25. став (2), текст у загради „(Кп=0,90)“ брише се. 

 

Члан 11. 

Члан 28. Одлуке мијења се и гласи: 

(1) Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента ( у даљем тексту: 

накнаде) може се плаћати у ратама у зависности од намјене објекта и висине 

утврђених накнада, на следећи начин:  

а) Индивидуални стамбени и индивидуални стамбено-пословни објекти до 400 m
2
 

бруто грађевинске површине: 

1) за накнаде утврђене у износу од 2.000,00 - 5.000,00 КМ, 30% прије издавања 

грађевинске дозволе и 70% на одгођено плаћање у 12 једнаких мјесечних рата,  



 

 

2) за накнаде утврђене у износу преко 5.000,00 КМ, 30% прије издавања 

грађевинске дозволе и 70% на одгођено плаћање у 18 једнаких мјесечних рата, 

уз упис заложног права (хипотеке) на земљишту или обезбијеђења банкарске 

гаранције.  

б) Производни објекти:  

1) за накнаде утврђене у износу до 10.000,00 – 50.000,00 КМ, 50% прије издавања 

грађевинске дозволе и 50% на одгођено плаћање у 12 једнаких мјесечних рата, 

уз упис заложног права (хипотеке) на земљишту или обезбијеђења банкарске 

гаранције. 

2) за накнаде утврђене у износу преко 50.000,00 КМ, 30% прије издавања 

грађевинске дозволе и 70 % на одгођено плаћање у 12 једнаких мјесечних рата, 

уз упис заложног права (хипотеке) на земљишту или обезбијеђења банкарске 

гаранције.  

в). Индивидуални стамбени и индивидуални стамбено-пословни објекти преко 400 m
2
 

бруто грађевинске површине, стамбени и стамбено-пословни објекти 

вишепородичног становања и пословни објекти за накнаде утврђене у износу 

преко 10.000,00 КМ, 50% прије издавања грађевинске дозволе и 50 % на одгођено 

плаћање у 12 једнаких мјесечних рата, уз упис заложног права (хипотеке) на 

земљишту или обезбијеђења банкарске гаранције. 

(2) Износе који су испод прагова наведеним у ставу (1). овог члана, инвеститор плаћа 

накнаде у цјелости без одгођеног плаћања. 

(3) Инвеститор се не може књижити у јавним књигама док не исплати, у цијелости, 

накнаду трошкова уређења и ренту, према уговору. 

(4) Уколико инвеститор поднесе захтјев за издавање употребне дозволе за предметни 

објекат прије исплате посљедње рате накнада, све преостале обавезе по основу 

плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте, доспијевају на 

наплату даном подношења захтјева за издавање употребне дозволе. 

Члан 12. 

Члан 29. Одлуке, брише се. 

Члан 13. 

 Члан 30. Одлуке, мијења се и гласи: 

(1) Инвеститор је дужан закључити уговор о начину плаћања накнада под условима 

наведеним у претходном члану. 

(2) Уколико инвеститор не обезбиједи инструменте плаћања, упис заложног права 

(хипотеке) на земљишту или банкарске гаранције, дужан је утврђени износ накнада 

платити одједном, прије издавања грађевинске дозволе. 

(3) Уговор из претходног става у име општине потписује Начелник општине. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘‘Службеном гласнику 

Општине Брод”. 

 

Број: 01-022-21/19                             Потпредсједник СО-е  

Датум: 28.02.2019.год       Милош Станишић 

 


