
  

У складу са чланом 8 Закона о Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ 
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 1/00 и 17/04) и Одлуком о давању 
овлаштења Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ број: 01-02-218/17 
од 13.09.2017. године, Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ je на 55. 
сједници одржаној 27.11.2018. године утврдила пречишћени текст Закона о 
легализацији бесправно изграђених грађевина („Службени гласник Брчко дистрикта 
БиХ“ број 21/03) са измјенама и допунама Закона о легализацији бесправно 
изградјених грађевина („Службени Брчко дистрикта БиХ“ бројеви: 3/04, 29/04 и  
19/07). 

Број: 01.3.-05-1581/18                                                                                                                                                              
Брчко, 27.11.2018. године                                          

                                                                                              ПРЕДСЈЕДAВАЈУЋИ 

      ЗАКОНОДАВНЕ КОМИСИЈЕ                                                                      

                                                                                                  Љубиша Лукић, c. p. 

 

 
З А К О Н 

О  ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА  
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) 

 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 

Овим законом регулишу се услови и начин легализације бесправно изграђених 
грађевина на подручју Брчко дистрикта БиХ, изузев  оних које су изграђене  на 
подручју обухваћеном Регулационим планом пијаце «Аризона». 

 

Члан 2 

(1) Под “легализацијом бесправно изграђених грађевина”, у смислу овог закона,  
сматра се спровођење поступка легализације у којем се доноси: 

a) рјешење  о легализацији бесправно изграђене грађевине,  уколико су 
испуњени услови предвиђени овим законом, или  

б)рјешење о рушењу бесправно изграђене грађевине,  уколико нису                                                   
испуњени услови предвиђени овим законом. 
 
(2) Под “грађењем”, у смислу овог закона, сматрају се радови дефинисани законом 
којим се уређује просторно уређење у дистрикту. 
  
(3) Под “грађевином”, у смислу овог закона, сматрају се:  

a)зграде свих врста (стамбене, стамбено-пословне, пословне, економске,  
привредне, помоћне и др.), под условом да је за њихову изградњу неопходно 
прибављање одобрења за грађење; 

б) саобраћајнице, саобраћајне површине и саобраћајне грађевине; 
ц) грађевине и инсталације за захватање, производњу и дистрибуцију воде за 

пиће, санитарне и технолошке воде и за пречишћавање и одвођење отпадних и 
оборинских вода;  

д) индустријска и друга постројења трајно повезана с тлом, која немају карактер 
зграде.  
(4) Под “бесправно изграђеном грађевином”, у смислу овог закона, сматрају се  
грађевине из става 3 овог члана или њихов дио, чије је грађење почело до дана 
извођења аерофотограметријског снимања на територији Брчко дистрикта, уколико је, 
према прописима који су били на снази на дан почетка грађења, за такво грађење било 
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потребно  одобрење за грађење које је издао надлежни орган, а такво  одобрење није 
издато. 
(5) Под  “почетком грађења”, у смислу овог закона, сматра се дан: 

а) када је за грађевину која има темеље - извршен ископ темеља; 
б) када су за грађевину која нема темеље - извршени други радови на земљишту 

у циљу припреме за непосредни почетак грађења, односно постављања грађевине 
(чишћење терена, равнање, насипање и сл.).   
(6) Ужим урбаним подручјем сматра се подручје које је као такво одређено 
урбанистичким планом. 
 
 
II. ПОСТУПАК ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 3 
Поступак легализације спроводи Одјељење за просторно планирање и имовинско-
правне послове Владе Брчко дистрикта (у даљем тексту: Одјељење) на основу овог 
закона и Закона о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 
(«Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине» број 3/00). 
 

Члан 4  

(1) Поступак легализације се покреће на захтјев овлашћеног лица. 
(2) Овлашћеним лицем, у смислу овог закона, сматра се власник бесправно изграђене  
грађевине, односно лице које он овласти.  
(3) Захтјеви за легализацију моћи ће да се поднесу  до 31. децембра 2004. године. 
Протеком овог рока губи се право на подношење захтјева.  
 

Члан 5  

Одјељење доноси рјешење по захтјеву за легализацију и доставља га странци најкасније 
у року од 1 године рачунајући од дана предаје уредног захтјева за легализацију. 

Члан 6  

(1) Уз захтјев за легализацију прилажу се: 

a) копија катастарског плана и земљишно-књижни извадак; 

б)  грађевинско-архитектонски пројекат  грађевине у размјери 1:50 и то: 

 основа приземља и спратова, 
 најмање један пресјек кроз објекат, 
 двије фасаде, 
 технички опис,      
 доказ о статичкој стабилности објекта; 

ц) доказ о праву власништва или праву коришћења земљишта ради грађења, 
односно праву грађења. 

(2) Захтјев се подноси на типском обрасцу чији ће садржај утврдити шеф одјељења 
својим актом, одмах по ступању на снагу овог закона.  

(3) Уколико подносилац захтјева није у могућности да приложи неки од докумената из 
тачака б) и в) става 1 овог члана, дужан је да наведе разлоге за то. У зависности од 
природе недостајуће документације, Одјељење ће прекинути поступак или оставити 
подносиоцу захтјева  накнадни рок за достављање документације. Уколико и по 
протеку накнадно остављеног  рока не буде достављена тражена документација, 
захтјев ће се одбацити као непотпун.   

Члан 7 

Одјељење ће  донијети  рјешење о легализацији, уколико бесправно изграђена 
грађевина задовољава: 
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a) захтјеве одговарајућег просторно-планског документа предвиђеног законом; 
б)  прописане грађевинске стандарде;  
ц)  услове предвиђене посебним законима. 

 

Члан  8 

Изузетно од одредбе претходног члана, Одјељење ће донијети рјешење о легализацији 
бесправно изграђене грађевине која се налази на простору за који није донесен 
одговарајући просторно-плански докуменат, под условом да таква грађевина: 

a) налази се ван ужег урбаног подручја; 

б) по својој намјени, изгледу и положају уклапа се у систем објеката на           
подручју на којем се налази; 

в) задовољава прописане грађевинске стандарде; 

г) задовољава услове предвиђене посебним законима. 

(2) Одлука о захтјеву за легализацију се доноси на основу мишљења посебне стручне 
комисије, о испуњености услова из претходног става. Влада именује  стручну 
комисију која ће радити под предсједавањем шефа Одјељења, а састојаће се  од 
јавних радника дистрикта који посједују потребна стручна знања. 

 

Члан  9 

(1) Рјешењем о легализацији се утврђује да бесправно изграђени објекат задовољава 
све законске услове за градњу и оно производи исто правно дејство као одобрење за 
грађење издато у складу са одредбама закона  који уређује просторно уређење у Брчко 
дистрикту.  

(2) Рјешењем о легализацији одређују се услови под којима се изградња недовршене 
бесправно изграђене грађевине може да заврши. 

(3) Рјешењем о легализацији одређује се износ накнаде за уређење грађевинског 
земљишта.  

Члан  10 

(1) Уколико намјена бесправно изграђене грађевине која се налази у ужем урбаном 
подручју и за коју је уредно поднесен захтјев за легализацију није у складу с 
намјеном подручја утврђеном одговарајућим просторно-планским документом, 
Одјељење може да иницира измјену  тог документа.  

(2) Уколико Одјељење не иницира измјену одговарајућег просторно-планског 
документа из става 1 овог члана у року од 30 дана од дана подношења захтјева за 
легализацију,  одбиће се захтјев  и донијети рјешење о рушењу.  

(3) У случају из става 1 овог члана, Одјељење ће прекинути поступак по захтјеву за 
легализацију до истека рока за иницирање измјене одговарајућег просторно-
планског документа,  или до доношења одлуке о измјени одговарајућег просторно-
планског документа, ако је таква измјена иницирана.  

Члан 11 

Уколико се бесправно изграђена грађевина налази на подручју за које не постоји 
одговарајући просторно-плански докуменaт, Одјељење ће прекинути  поступак по 
таквом захтјеву за легализацију све до усвајања одговарајућег просторно-планског 
документа предвиђеног законом.  Истом одлуком ће се одредити радови који се могу 
предузети на грађевини у циљу њене заштите од временских утицаја.  

 

Члан 12 
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(1) Уколико лице овлашћено за подношење захтјева за легализацију не посједује доказ 
о праву власништва или праву коришћења земљишта ради грађења, односно праву 
грађења, дужно је умјесто тога да поднесе доказ да је пред судом или другим 
надлежним органом покренут поступак у коме ће се утврдити његово право 
власништва или право коришћења земљишта ради грађења, односно право 
грађења.  

(2) У случају из претходног става овог члана, поступак по захтјеву за легализацију ће се 
прекинути док се поступак из претходног става не оконча правоснажном одлуком.   

(3) Изузетно од одредаба става 2 овог члана, Одјељење ће донијети дјелимично 
рјешење којим утврђује да ли бесправно изграђена грађевина испуњава  услове из 
члана 7, односно члана 8 овог закона, под условом да је бесправно изграђена 
грађевина изграђена на земљишту у власништву Брчко дистрикта на коме не 
постоји право коришћења ради грађења, односно право грађења неког трећег лица, 
осим правних лица у власништву Брчко дистрикта. 

(4) Уколико Одјељење рјешењем из претходног става утврди да бесправно изграђена 
грађевина испуњава  услове из члана 7, односно члана 8  овог закона, уговором 
између дистрикта и власника бесправно изграђене грађевине основаће се право 
грађења у корист власника бесправно изграђене грађевине.  

(5) Уговором из претходног става уредиће се сви имовинско-правни односи, 
укључујући и накнаду за оснивање права  грађења, чија висина ће бити одређена у 
складу с критеријумима које утврди Скупштина Брчко дистрикта.  

(6) Право грађења из става 4 овог члана биће основано на грађевинској парцели чија 
величина испуњава минимум урбанистичко-техничких услова одређених рјешењем 
из става 3 овог члана.    

(7) Одјељење доноси рјешење о легализацији у року од 30 дана од дана закључења 
уговора из става 4 овог закона. 

 

Члан 13 

(1) Одјељење ће донијети рјешење о рушењу бесправно изграђене грађевине уколико: 

a) овлашћено лице не поднесе  захтјев за легализацију у року прописаном овим 
законом;  

б)  Одјељење одбаци захтјев за легализацију; 

в) Одјељење одбије захтјев за легализацију јер нису испуњени услови предвиђени 
чланом 7, чланом 8 и  чланом 15 овог закона. 

(2) Поступак рушења бесправно изграђене грађевине из претходног става спровешће се 
у складу с важећим прописима Брчко дистрикта. 

 

Члан 14 

Одјељење ће наложити реконструкцију, односно дјелимично рушење бесправно 
изграђене грађевине из претходног става, уколико на тај начин може да се постигне 
уклапање такве бесправно изграђене грађевине  у распоред и систем објеката подручја 
на коме се налази.  

III. ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 15 

(1) Накнаде које је подносилац захтјева обавезан да плати у поступку легализације 
утврђују се у складу с важећим прописима Брчко дистрикта.  
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(2) Уколико бесправно изграђена грађевина испуњава услове предвиђене чланом 7, 
односно чланом 8 овог закона, Одјељење ће позвати подносиоца захтјева за 
легализацију да у року од 30 дана достави Одјељењу доказ да је плаћена накнада из 
претходног става, односно да је закључен уговор из члана 17 овог закона.  

(3) Уколико подносилац захтјева за легализацију не достави доказ из претходног става 
у предвиђеном року, Одјељење ће одбити захтјев за легализацију.  

 

Члан 16 

Подносилац захтјева за легализацију, коме је издато рјешење о легализацији, плаћа 
50% од утврђеног износа накнаде за уређење грађевинског земљишта, уколико укупан 
приход по члану  домаћинства власника бесправно изграђене грађевине износи мање 
од 100 КМ мјесечно. 

                                                                       Члан 17 

(1) Подносилац захтјева за легализацију коме је издато рјешење о легализацији може 
да плати накнаду за уређење грађевинског земљишта одједном, у цијелом износу, 
или у 24 једнаке рате с роком отплате од двије године. 

(2) Уговором о отплаћивању одредиће се услови плаћања, начин плаћања и средства 
обезбјеђења, уколико дође до плаћања на рате.  

(3) Подносилац који изабере да накнаду из претходног става плати одједном има право 
на попуст у износу од 40% од  износа накнаде коју је дужан да плати.  

(4) Средства која ће се прикупити у току процеса легализације у буџет Брчко 
дистрикта, усмјераваће се намјенски и то 50% за наставак пројекта санације, 
реконструкције и изградње стамбених објеката, а 50% за изградњу инфраструктуре 
на подручју Брчко дистрикта БиХ. 

IV.    ИЗРАДА ПЛАНОВА 

Члан 18 

Скупштина Брчко дистрикта ће у року од  6 мјесеци од дана ступања на снагу овог 
закона усвојити одговарајуће просторно-планске документе за урбана подручја Брчко 
дистрикта која нису обухваћена таквим документима, а на којима се налазе бесправно 
изграђене грађевине. 

Члан 19 

Израда просторно-планских докумената из претходног члана овог закона, као и  
измјена просторно-планских докумената предвиђена чланом 10 овог закона, биће 
обављена на начин који омогућава издавање рјешења о легализацији за што већи број 
бесправно изграђених грађевина. 

 V.   ЕВИДЕНЦИЈА  БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА 

Члан 20 

(1) Одјељење ће сачинити евиденцију бесправно изграђених грађевина у року од 30 
дана од дана ступања на снагу овог закона. 
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(2) Одјељење ће евиденцију из става 1 овог члана израдити  на основу података утврђених 
аерофотограметријским снимком предвиђеним ставом 4 члана 2 овог закона. 

(3) Аерофотограметријско снимање из претходног става извршиће се најкасније у року 
од 20 дана од дана ступања на снагу овог закона.   

 

Члан 21 

(1) Одјељење  ће сачинити евиденцију бесправно изграђених грађевина за које буде 
издато рјешење о легализацији  у складу са одредбама овог закона.  

(2) Одјељење ће бесправно изграђене грађевине из претходног става уцртати у 
постојећу планску документацију. 

(3) Евиденција из става 1 овог члана  сачињава се у току поступка легализације.  

VI.  ЈАВНОСТ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 22  

(1) Одјељење је у сваком тренутку дужно да информише подносиоца захтјева о свим   
чињеницама везаним за његов предмет. 

(2) Шеф Oдјељења прописује начин остваривања обавезе из претходног става одмах по 
ступању на снагу овог закона. 

Члан 23 

Одјељење је о спровођењу овог закона дужно да подноси извјештај Скупштини Брчко 
дистрикта свака 3 мјесеца. 

VII.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24 

(1) Новчаном казном до 1.000 КМ  казниће се градитељ бесправно изграђене 
грађевине, односно његов правни сљедбеник, ако у року одређеном рјешењем 
Одјељења не поруши или не уклони бесправно изграђену грађевину. 

 

Члан 25 

(1) Новчаном казном до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно и физичко лице 
које изводи радове на изградњи грађевине или радове на грађевини из става 4 
члана 2 овог закона.  

(2) Новчаном казном до 5.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу за 
прекршај из претходног става.  

 

Члан 26 

(1) Новчаном казном до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако узме у 
закуп или дâ у закуп бесправно изграђену грађевину или просторије бесправно 
изграђене грађевине. 

(2) Новчаном казном до 5.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу за 
прекршај из претходног става.  

Члан 27 

(1) Новчаном казном до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице које без 
одобрења надлежног одјељења изврши прикључење бесправно изграђене 
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грађевине на канализациону, водоводну, електричну или телеграфско-телефонску 
мрежу. 

(2) За прекршај из претходног става појединац ће се казнити новчаном казном до 1.000 
КМ, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном до 5.000 КМ. 

 
VIII.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28 

(1) Надлежна инспекција ће запечатити све бесправно изграђене грађевине на којима  
започети радови нису завршени у року од 8 дана од дана ступања на снагу овог 
закона. 

(2) Надлежна инспекција ће донијети рјешење о рушењу сваке грађевине чија градња 
започне, односно грађевине на којој се започета градња настави,  након ступања на 
снагу овог закона, а без претходно прибављеног одобрења за грађење. 

(3) Као изузетак од одредаба из става 1 и става 2 овог члана, надлежна инспекција ће 
одобрити радове неопходне за заштиту бесправно изграђене грађевине од 
пропадања.  

(4) Градоначелник уређује начин на који ће се вршити печаћење бесправно изграђених 
грађевина из става 1 овог члана. 

 Члан 29 

Градоначелник, односно шеф Одјељења ће донијети подзаконске акте предвиђене 
овим законом одмах  по ступању на снагу овог закона.  

 
Члан 30 

 
Закон о легализацији бесправно изграђених грађевина ступио је на снагу 24. октобра 
2003. године, а његове измјене и допуне: 18. фебруара 2004. године, 7. септембра 2004. 
године и 17. јула 2007. године. 


