
На основу чланa 8 Закона о Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ
(Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, бројеви 1/00 и 17/04 ), и Одлуке о
давању овлаштења Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ
број: 01-02-218/17 од 13. 9. 2017. године, Законодавна комисија Скупштине
Брчко дистрикта БиХ на 40. сједници одржаној 25. 4. 2018. godine утврдила је
пречишћени текст Закона о откупу станова на којима постоји станарско право у
Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ,
број 10/02 ) са измјенама и допунама Закона о откупу станова на којима постоји
станарско право у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ, бројеви: 17/04, 41/06, 19/07, 2/08).

Broj: 01.3-05-463/18
Brčko, 25. априла 2018 godine

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ЗАКОНОДАВНЕ КОМИСИЈЕ

Љубиша Лукић, с. р.

З А К О Н
О ОТКУПУ СТАНОВА НА КОЈИМА ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)

И. ОПЋЕ ОДРЕДБЕ

Члан1.

(1) Овим законом уређују се услови и поступак откупа станова на којима постоји
станарско право заједно са заједничким дијеловима и уређајима зграде, као
и престанак станарског права у складу са овим законом.

(2) Овај закон се примјењује на станове на територији Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), који су носиоцима станарског права
дати на кориштење од правних лица са сједиштем у Дистрикту, ентитету
Босне и Херцеговине или у једној од бивших република СФРЈ.

Члан 2.

У смислу овога закона израз:

1) “Стамбена зграда” означава зграду која је у цјелини или већим дијелом
намјењена или се користи за становање.

2) “Стан” означава једну или више просторија намјењених и прикладних за
становање, с помоћним просторијама које, по правилу, чине једну



2

грађевинску цјелину и имају посебан улаз, односно заједничке и помоћне
просторије које су претворене у стан складу с важећим прописима.

3) “Помоћне просторије” означавају просторије или скуп просторија које су
додијељене уз стан, укључујући и гараже које су додијељене рјешењем
надлежног органа и користе се искључиво као гараже. Гараже које не
испуњавају услове предвиђене овим ставком не подлијежу примјени овог
закона.

4) “Откуп стана” означава продају стана на којем постоји станарско право,
носиоцу станарског права и другим лицима одређеним овим законом.

5) “Заједничким дијеловима и уређајима зграде” сматрају се, у смислу овог
закона, дијелови и уређаји који служе згради као цјелини или посебним
дијеловима зграде, а нарочито: темељи, главни зидови, кров, степениште,
димњаци, лифтови, фасада, подрум, таван, ходници, свјетларници,
праонице и сушионице, просторије за смеће, просторије за кућни савјет и
кућепазитеља, електрична, громобранска, канализациона, водоводна и
телефонска мрежа, котловнице, гасне и топловодне инсталације и
телефонске антене.

6) “Носиоцем станарског права” сматра се лице којој је давалац стана на
коришћење додијелио стан и које је закључило уговор о коришћењу стана,
односно лице којему је правомоћном судском пресудом стан додијељен, као
и особа којој је то својство признато актом надлежног органа у складу са
Законом о стамбеним односима (“Службени лист СР БиХ” бр.14/84, 12/87 и
13/89).

7) “Чланом ужег породичног домаћинства носиоца станарског права” сматра се:
супружник носиоца станарског права, његова дјеца (рођена у браку или ван
брака, посвојена и пасторчад), његови родитељи, браћа и сестре, као и лица
која је по закону дужан издржавати, уколико с њим трајно живе у заједничком
домаћинству.

8) “Купац” означава носиоца станарског права, као и члана његовог породичног
домаћинства.

9) “Продавач” означава Дистрикт

10)“Уговор” означава уговор о откупу стана закључен у складу с овим законом.

11) “Суд” означава Основни суд Дистрикта.

Члан 3.

Стан се откупљује са заједничким дијеловима и уређајима зграде који служе
згради као цјелини.

Гараже дефинисане овим законом се откупљују се на начин прописан овим
законом, с тим што корисници гаража немају право на попусте предвиђене
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чланом 14 овог закона нити право на периодичну отплату цијене гараже
предвиђене чланом 15 ставом 3 и чланом 16 овог закона.

Члан 4.

(1) Одредбе овог закона не односе се на откуп станова:

1. који се налазе у објектима за које је покренут поступак ради рушења
објекта,

2. који су намијењени за становање лица која обављају службене
дјелатности у складу са законом и за вријеме обављања службене
дјелатности.

3. Службени намјенски станови” су они станови којима управља, располаже
Брчко дистрикт БиХ и који посебном одлуком градоначелника могу бити
дати на коришћење појединим носиоцима извршних, законодавних и
судских функција на подручју Брчко дистрикта БиХ за вријеме трајања
повјерене им дужности/функције, односно другим правним и физичким
лицима које обављају послове од користи и за рачун Брчко дистрикта
БиХ, све док траје уговорена обвеза.

Станови који се додјељују на привремено коришћење кориснику сталне
социјалне помоћи и у стању социјалне потребе спадају у категорију
”службених намјенских станова”.

Члан 5.

(1) Стан на којем је спорно станарско право, не може се откупити до
правоснажног окончања спора.

(2) Уговор о откупу стана који је по одредбама овог закона изузет од откупа
ништав је, као и уговор закључен без испуњења услова предвиђених овим
законом.

Члан 6.

Градоначелник ће основати канцеларију за приватизацију станова (у даљем
тексту:“канцеларија”) у Пододјељуњу за стамбена питања Одјељења за јавне
послове, у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу овога закона.

ИИ. ПРАВО НА ОТКУП СТАНА

Члан 7.

(1) Купац може поднијети захтјев за откуп стана канцеларији, а канцеларија је
дужна да прода стан.
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(2) Захтјев из става 1 овог члана подноси се у писменом облику, у року од пет
година од дана ступања на снагу Закона о откупу станова на којима постоји
станарско право у Брчко дистрикту БиХ, односно до 1. септембра 2007.
године, или у року од три мјесеца од дана окончања управног поступка за
утврђивање носиоца станарског права, односно окончања судског поступка.

(3) Ако канцеларија одбије захтјев за откуп стана у року од три мјесеца од дана
подношења захтјева за откуп стана, купац може да поднесе предлог суду да
у ванпарничном поступку донесе рјешење које замјењује уговор о откупу
стана.

(4) Изнимно, рок за закључење уговора за стан за који, у вријеме одређено за
подношење захтјева за откуп стана, нису одређене све чињенице битне за
продају стана, почиње тећи од дана када се ове чињенице утврде.

(5) Чињенице битне за откуп стана оцјењују се у вријеме закључења уговора.

Члан 8.

(1) Носиоц станарског права на стан, који је у складу с посебним прописима који
су се примјењивали на територији Дистрикта, проглашен напуштеним или
носилац станарског права који је напустио стан у раздобљу од 30. априла
1991. до 19. децембра 1998. године у случају да стан није званично
проглашен напуштеним, има право на откуп стана без обзира да ли је ступио
у посјед стана.

(2) Ако је носилац станарског права откупио стан, а није ступио у посјед стана,
право на продају тог стана стиче након ступања у посјед стана.

(3) Уговор о продаји стана закључен супротно ставу 2. овог члана, је ништав.

Члан 9.

(1) Ако станарско право имају брачни другови, право на откуп стана имају
заједнички, а један од њих има право на откуп стана уз сагласност другог.

(2) Стан, под условима из овог закона, могу откупити и чланови ужег породичног
домаћинства носиоца станарског права, уз његову сагласност или
заједнички у случају његове смрти.

(3) У случајевима у којима је носилац станарског права или друго лице из става
1. овог члана које је започело поступак откупа, умрло прије него што је
поступак завршен, право да наставе поступак и откупе стан прелази на
њихове насљеднике.

Члан 10.

(1) Када станарско право имају сустанари, стан откупљују заједно, сваки у
дијелу на којем има станарско право, ако се другачије не споразумију.
Потписи на споразуму између сустанара се овјеравају.
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(2) Ако један или више сустанара не поднесе захтјев за откуп свога дијела стана
у року одређеном овим законом, преостали сустанари имају право да откупе
тај дио.

(3) Уколико сустанари не постигну споразум о откупу преосталог сустанарског
дијела стана, о томе одлучује суд у изванпарничном поступку, водећи рачуна
о стамбеним потребама и разлозима правичности.

Члан 11.

(1) Носилац станарског права, његов супружник или члан ужег породичног
домаћинства могу под условима из овог закона откупити само један стан.

(2) Уколико је лице из става 1. овог члана већ откупило један стан на којем
постоји станарско право на територији Босне и Херцеговине и бивше СФРЈ,
уговор о откупу стана на којем постоји станарско право у Дистрикту је
ништав.

ИИИ. ЦИЈЕНА СТАНА

Члан 12.

(1) Цијена стана утврђује се на сљедећи начин:

1. 40 КМ за м2 стана изграђеног до 1950. године,
2. 80 КМ за м2 стана изграђеног између 1951.и1960. године,
3. 100 КМ за м2 стана изграђеног између 1961.и 1970. године,
4. 115 КМ за м2 стана изграђеног између 1971.и 1980. године,
5. 135 КМ за м2 стана изграђеног између 1981.и 1992. године.

(2) Цијена за м² стана и изграђен послије 1992. године утврђује се на сљедећи
начин:

a) станови изграђени надзиђивањем или претварањем помоћних просторија
у станове откупљују се по тржишној цијени умањеној за 50%;

b) за станове у новоизграђеним зградама утврђује се откупна цијена у
висини тржишне цијене умањене за 20%.

Тржишна цијена м² стана из овога ставка одређује се посебним прописом који
доноси градоначелник.

(3) Цијена стана из претходног става умањује се сразмјерно сувласничком
дијелу на предметном стану, што подносилац захтјева за откуп стана
доказује правно ваљаним уговором.
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(4) Откуп стана из претходних ставова може да се изврши након уношења у
јавни стамбени фонд Брчко дистрикта БиХ.

(5) Вриједност стана из ставака 1 и 2 овога члана умањује се за коефицијент
положајне погодности стана према постојећим утврђеним стамбеним зонама
и спратности стана.

Коефицијент положајне погодности стана износи:

- Стамбена зона 1………………………………………………………… К= 1,00
- Стамбена зона 2………………………………………………………… К= 0,90
- Стамбена зона 3………………………………………………………… К= 0,80
- Стамбена зона 4………………………………………………………… К= 0,70

Коефицијент спратности стана износи:

- Станови до 5 спратова укључујући и 5 спрат ………………………. К=1,00
- Станови изнад 5. спрата с лифтом……………….……………………. К=0,95
- Станови изнад 5. спрата без лифта……………….……………………..К=0,85
- Станови тавански ……………………………….……………………. К=0,75
- Подрумски станови ………………………..………………………….. К=0,65

Члан 12а

Носиоцу станарског права на стану који му је додијелио Брчко дистрикт у
замјену за порушени стан на основу уговора о оснивању права грађења између
Брчко дистрикта БиХ и корисника, утврђује се цијена стана од 135 КМ за 1м²

Откуп стана из става 1 овога члана не може се извршити до његовог уношења у
јавни стамбени фонд Брчко дистрикта БиХ.

Члан 12б

Носиоцу станарског права на стану изграђеном послије 1992. године, који му је
додијелио Брчко дистрикт БиХ, у замјену за уништени стан, утврђује се цијена у
износу од 135 КМ за 1м². Откуп стана из става 1 овог члана не може се
извршити до његовог уношења у јавни стамбени фонд Брчко дистрикта БиХ.

Члан 13.

(1) У поступку откупа стана у складу с овим законом, могу се користити
цертификати, ваучери и купони за стару девизну штедњу, издати носиоцу
станарског права и члановима његовог породичног домаћинства у складу с
прописима ентитета Босне и Херцеговине.

(2) Утврђена цијена стана умањује се за 10% на основу коришћења
цертификата и ваучера у поступку откупа стана, а највише у висини од 400
КМ.
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(3) Купони старе девизне штедње се могу користити у висини до 10% од
утврђене откупне цијене стана, под условом да цертификати и ваучери нису
кориштени.

Члан 14.

(1) Попуст од 100% на вриједност стана признаје се кад стан купује:

1. малољетно дијете или дијете на редовном школовању, које нема
ни једног родитеља,

2. лице које је инвалид 80% - 100% тјелесног оштећења или инвалид
И. категорије инвалидности, а које живи само или с члановима ужег
породичног домаћинства и који немају никаквих властитих прихода.

(2) Попуст од 50% признаје се кад стан купује:

1. носилац станарског права који је у вријеме ступања на снагу овог закона
самохрани родитељ (усвојилац) предшколског дјетета (усвојеника), дјетета
(усвојеника), на редовном школовању или дјетета (усвојеника) које је
носилац породичне пензије ,и с којим живи у породичном домаћинству.

2. удовац или удовица лица погинулог и/или несталог у ратним догађањима
након 31. марта 1992. године,

3. носилац станарског права старији од 65 година у вријеме ступања на
снагу овога закона.

(3)Доприноси лица из става 1. и 2. овог члана за одржавање стамбене зграде,
станова и других посебних дијелова зграде, биће одређени посебним законом.

ИВ. СРЕДСТВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА ЦИЈЕНЕ СТАНА

Члан 15.

(1) Плаћање цијене стана у новцу може се уговорити одједном или оброчном
отплатом, према избору купца.

(2) Ако је плаћање цијене стана уговорено одједном, рок исплате не може бити
дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

(3) У случају плаћања одједном у готовом новцу, купцу се одобрава додатни
попуст од 20%.

Члан 16.

(1) Рок отплате у ратама не може бити дужо од 20 година, а плаћање се врши у
једнаким мјесечним ратама са 6% годишње камате и с оснивањем хипотеке
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у корист Дистрикта, уз додатни попуст од 1% за сваку годину раније отплате
од максимално прописаног рока, кад је уговорен откуп стана у мјесечним
ратама.

(2) Новчано потраживање засновано на уговору о откупу стана, може се
пренијети трећем лицу заједно с хипотеком.

(3) У случају пријеноса из става 2. овог члана, услови из уговора се не смију
мијењати.

V. УГОВОР О ОТКУПУ

Члан 17.

(1) Уговор о откупу стана закључује се у писменој форми и садржи
нарочито:

-уговорне стране;
-вријеме и мјесто закључења;
-податке о стану који је предмет уговора;
-податке о доказима из члана 7. овог закона и испуњењу других

предуслова за откуп;
-цијену;
-изјаву продавца да дозвољава укњижење права власништва;
-изјаву купца да дозвољава заснивање хипотеке, ако се ради о оброчној

отплати;
-услове, начин и рокове извршења уговора.

(2) Уговор о продаји стана уз оброчну отплату, мора садржавати изјаву купца
којом дозвољава у корист продавца укњижење заложног права
(хипотеке) на купљеном стану за износ цијене и камате.

(3) Уговор о приватизацији гаража садржи све елементе предвиђене овим
чланом и посебно се овјерава код суда.

Члан 18.

Потписи на уговору о откупу стана овјеравају се пред судом.

Члан 19.

Ваљано закључени уговор о откупу стана, овјерен од суда је правни основ за
стицање права власништва на стан који је предмет уговора, права
сувласништва на заједничким дијеловима и уређајима зграде и права грађења
на припадајућем земљишту, под условима и на начин одређен Законом о
власништву и другим стварним правима Брчко дистрикта БиХ.
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VI. УПИС ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА СТАН

Члан 20.

(1) Право власништва на стан и друга права из чланка 19. овог закона купац
стиче уписом у земљишне књиге.

(2) Уколико је купац уговорио оброчну отплату цијене стана, право на упис
власништва у земљишне књиге стиче даном отплате првог оброка, а
истовремено се заснива хипотека у корист Дистрикта.

(3) Ако некретнина није уписана у земљишне књиге, право власништва на стан
стиче се уписом у књигу положених уговора коју води суд.

(4) Образовање и вођење књиге положених уговора уређује се посебним
прописом.

Члан 21.

Даном стицања својине на стан престаје станарско право носиоца станарског
права на стан који је откупљен.

Члан 22.

На уговоре о откупу стана закључене под условима из овог закона, не плаћа се
порез на промет.

ВИИ. НАЧИН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 23.

(1) Средства остварена продајом станова на којима постоји станарско право,
уплаћују се на јединствени рачун Трезора на начин који омогућава тачну
идентификацију ових средстава у оквиру јединственог рачуна Трезора.

(2) Средства остварена продајом станова користе се у складу са одредбама
Закона о буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и Закона о трезору
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, и то искључиво за сљедеће намјене:
- 40 % укупног примљеног износа користи се за одржавање стамбених

зграда у Дистрикту на начин одређен одредбама Закона о одржавању
стамбених зграда у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине;

- 60 % укупног примљеног износа користи се за трошкове поступка откупа
станова, обнову порушених станова, реконструкцију оштећених станова,
као и за друге сличне намјене, предвиђене посебним прописима.

Члан 24.

(1) Неоткупљени станови бивше ЈНА, откупљују се сукладно овом закону.
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(2) У случају откупљених станова бивше ЈНА на основу Закона о осигурању у
ЈНА и Закона о измјенама и допунама закона о правима и дужностима
савезних органа у погледу средстава у друштвеном власништву које они
користе (Сл. лист СФРЈ бр. 84/90), када цјелокупна цијена у складу с
одредбама уговора није исплаћена, преостали дио цијене се исплаћује у
складу с анексом уговора, којим ће се регулисати плаћање преосталих рата
и заснивање хипотеке.

ВИИИ. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

(1) Уговори, односно рјешења о коришћењу станова који су закључени у складу
са одредбама важећих закона о стамбеним односима, престају да важе
најкасније у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона,
односно са 1. септембром 2007. године, или након истека рока од три
мјесеца по окончању управног поступка за утврђивање носиоца станарског
права, односно по окончању судског поступка.

(2) Уколико је захтјев за откуп стана поднесен у складу са Законом, уговори,
односно рјешења о коришћењу станова који су закључени у складу са
одредбама важећих закона о стамбеним односима, важе и по истеку рока од
пет година од дана ступања на снагу овог закона, односно и послије 1.
септембра 2007. године, али само до доношења одлуке по захтјеву за откуп
стана, односно до доношења правоснажног рјешења у ванпарничном
поступку.

(3) Истеком рокова из ставова 1 и 2 овог члана Дистрикт слободно располаже
становима за које нису закључени уговори о откупу стана.

(4) Ступањем на снагу овог закона на становима у својини Дистрикта не може
се стећи станарско право, осим у случају преноса станарског права у складу
с члановима 20 и 22 Закона о стамбеним односима СР БиХ (Службени лист
СР БиХ, бројеви 14/84, 12/87 и 13/89).

Члан 26.

Станови који су били предмет национализације и конфискације, као и станови у
приватном власништву који нису национализовани, а на којима је стечено
станарско право, откупљиваће се у складу са одредбама овог закона.

Члан 27.

(1) Градоначелник је дужан у року од 3 (три) мјесеца од дана ступања на снагу
овога закона да поднесе Скупштини Дистрикта предлог закона из члана 23.
овог закона, као и да донесе пропис за примјену члана 12. став 3. овог
закона.
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(2) Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ће у року од 3
(три) мјесеца од дана ступања на снагу овог закона донијети пропис из
члана 20. став 4. овог закона.

Члан 27а

Канцеларија за приватизацију станова вршиће приватизацију гаража и уредиће
начин и поступак приватизације у складу са овим законом.

Član 28
(Ступање на снагу)

Закон о откупу станова на којима постоји станарско право у Брчко дистрикту
Босне и Херцеговине је ступио на снагу 31. августа 2002. године, а његове
измјене и допуне 8. јуна 2004. године, 30. децембра 2006. године, 17. јула 2007.
године и 20. фебруара 2008. године.


