
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 37.
редовној сједници одржаној 9. јула 2014. године, усваја

ЗАКОН
О ОТКЛАЊАЊУ И УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА

НАСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА У ПЕРИОДУ
АПРИЛ–МАЈ 2014. ГОДИНЕ

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописују се мјере и начин отклањања и ублажавања посљедица насталих
од поплава и клизишта (у даљем тексту: елементарне непогоде) на подручју Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) у периоду април–мај 2014.
године и утврђују обавезе надлежних органа јавне управе у спровођењу прописаних мјера.

Члан 2
(Дефиниције)

(1) Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
a) „стамбени објекат“ је објекат у којем је у вријеме настанка поплаве или

клизишта из члана 1 овог закона становао његов власник, сувласник или
носилац права грађења, односно посједник који је ту имао пријављено
пребивалиште или боравиште, а за који је орган јавне управе путем стручне
комисије утврдио да је толико оштећен у поплавама или клизиштима да је
потпуно или дјелимично неуслован за живот;

b) „корисник права на санацију или изградњу стамбеног објекта“ је лице које је
Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања регистровало као
носиоца породичног домаћинства које је због поплава или клизишта у
априлу и мају 2014. године морало потпуно напустити свој стамбени објекат
или је један дио његовог стамбеног објекта постао неуслован или опасан за
становање;

c) „санација стамбених објеката“ је вршење грађевинских и других радова на
оспособљавању објеката који су усљед поплава или клизишта оштећени у
тој мјери да су дјелимично неусловни за живот;

d) „изградња стамбеног објекта“ је изградња стамбеног објекта на истој
локацији на којој је објекат већ постојао или изградња стамбеног објекта на
новој парцели;
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e) „санација водопривредних и комуналних објеката и водне инфраструктуре“
је вршење грађевинских и других радова на оспособљавању објеката који су
усљед елементарних непогода оштећени у тој мјери да не испуњавају своју
намјену и функцију.

(2) Дефиниције из става 1 тачака а) и b) овог члана су критеријуми за остваривање права
на отклањање или ублажавање посљедица насталих елементарним непогодама.

Члан 3
(Циљ доношења закона)

Циљ доношења овог закона је отклањање штета по хитној процедури на стамбеним,
инфраструктурним и водопривредним објектима на подручју Дистрикта, који су потпуно
или дјелимично оштећени у елементарним непогодама које су захватиле Дистрикт.

Члан 4
(Програм Владе)

(1) Мјере за отклањање и ублажавање посљедица насталих елементарним непогодама
утврђују се Програмом за отклањање и ублажавање посљедица насталих елементарним
непогодама (у даљем тексту: Програм) који доноси Влада, уз сагласност Скупштине Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Скупштина).

(2) Програм мора садржавати:
a) локацију подручја на којима се спроводе мјере;
b) анализу затеченог стања и настале штете;
c) списак корисника;
d) предлог мјера за опремање стамбених објеката најнужнијим намјештајем и

апаратима за домаћинство;
e) начин и обим спровођења мјера, као и критеријуме за спровођење;
f) рокове спровођења мјера;
g) надлежна тијела за координацију и носиоце извршења појединих мјера;
h) процјену потребних финансијских средстава и изворе финансирања;
i) периодични механизам контроле трошења средстава;
j) и друге потребне елементе.

(3) Програм се израђује на основу извјештаја и налаза надлежних органа јавне управе
Дистрикта.

Члан 5
(Хитност поступака)

(1) Спровођење мјера врши Влада Дистрикта у складу с Програмом из члана 4 овог закона
по процедури набавке радова, робе и услуга која је предвиђена за случајеве крајње
хитности проузроковане непредвидивим догађајима, а у смислу Закона о јавним
набавкама.



(2) Оправданост поступка из става 1 овог члана заснива се на потреби хитног извођења
радова, набавке робе и услуга како би се у што краћем року корисницима који су због
елементарних непогода у цијелости или дјелимично остали без стамбених објеката што
прије омогућили услови за живот и становање и извршила поправка на водопривредним и
инфраструктурним објектима који се налазе на подручјима обухваћеним елементарним
непогодама како би се ови објекти довели у функционално стање чиме би се што прије
заштитили животи и имовина од могућих нових елементарних непогода.

(3) Хитност поступка односи се и на услуге деминирања на поплављеним подручјима и
подручјима угроженим клизиштима на којима су уочена помјерања мина усљед
елементарних непогода.

ДИО ДРУГИ – ОТКЛАЊАЊЕ И УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА

ПОГЛАВЉЕ I. ОТКЛАЊАЊЕ И УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА НА
СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 6
(Утврђивање права)

(1) Кориснику се овим законом омогућава право:
a) на санацију стамбеног објекта или изградњу новог стамбеног објекта на

постојећој локацији;
b) изградњу новог стамбеног објекта на новој локацији са припадајућом

инфраструктуром и на земљишту које одобри Влада Дистрикта, на предлог
Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове.

(2) Санација стамбеног објекта може се вршити поправком или исплатом новчаних
средстава.

(3) Право на исплату новчаних средстава ради санације припада и кориснику који је
санацију извршио властитим средствима уколико је прије санације надлежна комисија
утврдила чињенично стање на оштећеном стамбеном објекту.

(4) За санацију стамбених објеката се прибавља предмјер радова умјесто одобрења за
грађење.

(5) За изградњу стамбеног објекта на новој локацији Канцеларија за управљање јавном
имовином је дужна да покрене поступак доношења одлуке о утврђивању јавног
интереса за додјелу некретнина, без накнаде.

(6) Одлуку из става 5 овог члана доноси Скупштина на предлог Владе.

(7) Након доношења одлуке из става 5 овог члана Канцеларија за управљање јавном
имовином је дужна да спроведе поступак закључења уговора о преносу права грађења
или преносу права власништва на земљишту ради изградње стамбеног објекта.



Члан 7
(Стандарди за изградњу стамбених објеката)

Изградња и санација стамбених објеката вршиће се у складу са Стандардима за обнову и
изградњу стамбених јединица и објеката у сврху збрињавања повратника („Службени
гласник БиХ“ број 74/12).

Члан 8
(Одобрење за грађење)

(1) Одјељење за јавну безбједност надлежно је за издавање одобрења за грађење за
изградњу стамбеног објекта утврђеног у Програму.

(2) У случају изградње стамбеног објекта из члана 6 става 1 тачке а) овог закона корисник
уз захтјев за издавање одобрења за грађење прилаже:
a) локационе услове;
b) доказ о праву власништва или праву грађења;
c) главни пројекат.

(3) У случају изградње стамбеног објекта из члана 6 ставa 1 тачкe b) овог закона корисник
уз захтјев за издавање одобрења за грађење прилаже:

а) локационе услове;
b) доказ о праву власништва, праву грађења или уговор о додјели земљишта;
c) главни пројекат, за објекте до 100 м2 није потребна ревизија.

(4) За локацију на којој се граде стамбени објекти надлежни органи управе ће
обезбиједити:
a) план парцелације;
b) заједничку електроенергетску сагласност за локацију, која се односи на

локацију на којој ће бити изграђени сви објекти у складу са овим законом,
односно Програмом;

c) заједничку комуналну сагласност за локацију, која се односи на локацију на
којој ће бити изграђени сви објекти у складу са овим законом, односно
Програмом;

d) заједничку ПТТ сагласност за локацију, која се односи на локацију на којој
ће бити изграђени сви објекти у складу са овим законом, односно
Програмом.

(5) Документацију из ставова 2 и 3 овог члана издају по службеној дужности надлежни
органи јавне управе Дистрикта и достављају кориснику.

(6) Одобрења за грађење издају се на име крајњег корисника.

(7) Уз захтјев за издавање локационих услова није потребно приложити идејни пројекат.

(8) Надлежна одјељења Владе прибављају потребна одобрења за изградњу пратећих
инфраструктурних објеката.



Члан 9
(Примјена других прописа)

(1) На санацију и изградњу нових стамбених објеката, које се спроводе на основу овог
закона, не примјењују се прописи којима се уређује просторно уређење, градња и
легализација бесправно изграђених објеката, те посебни прописи који утичу на
прописивање услова за грађење грађевина, ако овим законом није другачије прописано.

(2) За стамбене објекте из става 1 овог члана не плаћају се административне нити друге
таксе и накнаде предвиђене посебним прописима.

Члан 10
(Финансирање стамбених објеката)

Финансирање свих трошкова у вези са изградњом стамбених објеката с пратећом
инфраструктуром, трошкова преноса права власништва, укњижбе уговора и других
трошкова врши се из средстава буџета Дистрикта.

Члан 11
(Употребна дозвола)

(1) Употребну дозволу за новоизграђени стамбени објекат издаје Одјељење за јавну
безбједност.

(2) Уз захтјев за издавање дозволе из става 1 овога члана подносилац захтјева прилаже:
a) геодетски снимак изграђеног објекта;
b) одобрење за грађење;
c) пројекат на основу којег је изграђен објекат;
d) изјаву о извршеном надзору над грађењем.

(3) Употребна дозвола за новоизграђени стамбени објекат издаје се на основу претходно
обављеног техничког прегледа, уколико је објекат изграђен у складу са одобрењем за
грађење.

(4) Технички преглед из става 3 овог члана врши комисија именована рјешењем шефа
Одјељења за јавну безбједност.

Члан 12
(Надзор над извођењем радова)

Стручни надзор над извођењем радова на стамбеним објектима именује градоначелник на
предлог шефа Одјељења за јавну безбједност.



ПОГЛАВЉЕ II. ОТКЛАЊАЊЕ И УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЉЕДИЦА НА
ИНФРАСТРУКТУРНИМ И ВОДОПРИВРЕДНИМ ОБЈЕКТИМА

Члан 13
(Санација на путевима и мостовима)

(1) Поступак санације штете на јавним и некатегорисаним путевима, настале као
посљедица елементарне непогоде проглашене на подручју Дистрикта, спроводи се кроз
оперативне и техничке елементе поступка, у складу с Програмом.

(2) С циљем отклањања штета на путевима и мостовима насталих као посљедица
елементарних непогода, исти се током или непосредно након престанка елементарне
непогоде могу градити без одобрења за грађење.

(3) Грађевина из става 2 овог члана може постати сталан објекат под условом да се за њу
прибави одобрење за грађење у року предвиђеном Законом о просторном планирању.

(4) За поступак санације из става 1 овог члана надлежно је ЈП „Путеви Брчко“ Брчко.

Члан 14
(Отклањање посљедица елементарне непогоде на водопривредним и

комуналним објектима и водној инфраструктури)

(1) Поступак отклањања посљедица елементарних непогода на водопривредним и
комуналним објектима и водној инфраструктури, укључујући оштећену водоводну
мрежу, насталих као посљедица елементарне непогоде проглашене на подручју
Дистрикта, спроводи се кроз оперативне и техничке елементе поступка, у складу с
Програмом.

(2) Поступак отклањања посљедица из става 1 овог члана спроводе органи и институције
Дистрикта надлежни за ове области.

(3) За извођење радова на отклањању посљедица елементарних непогода на
водопривредним и комуналним објектима и водној инфраструктури може се прибавити
предмјер радова умјесто одобрења за грађење.

Члан 15
(Санација клизишта)

(1) Поступак санације штета насталих усљед појаве клизишта спроводе органи и
институције Дистрикта надлежни за ове области.

(2) У зависности од сложености штете настале након појаве клизишта надлежни орган
прибавља:

a) локационе услове, предмјер радова или једноставнији пројекат, за штете
већих размјера;

b) предмјер радова, за штете мањих размјера.



Члан 16
(Финансирање)

Финансијска средства за отклањање штета из чланова 13, 14 и 15 овог закона обезбјеђују
се из средстава буџета Дистрикта у висини коју одлуком одреди Влада.

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17
(Рок важења закона)

Овај закон доноси се с роком важења од једне године почевши од дана његовог
ступања на снагу.

Члан 18
(Усвајање Програма)

(1) Органи јавне управе дужни су у складу са својом надлежности да предложе Влади
Дистрикта предлоге Програма мјера из члана 4 овог закона, најкасније у року од седам
дана од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања је дужно да обједини
достављене предлоге програма из става 1 овог члана и достави Влади на доношење.

Члан 19
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-322/14
Брчко, 9. јула 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


