
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 2/10), Скупштина
Брчко дистрикта БиХ на 12. редовној сједници одржаној 24. маја 2017. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ

Члан 1
У Закону о просторном планирању и грађењу („Службени гласник Брчко

дистрикта БиХ“ број 29/08) у члану 16 ставу 5, ријечи: „који престаје да важи његовим
спровођењем, односно истеком временског периода“ бришу се.

Иза става 5 додају се нови ставови 6 и 7 који гласе:
„(6) Стратегија, просторни план и урбанистички план важе и након истека периода на
који су донесени, до доношења нових.
(7) Важење планова за спровођење може се продужити одлуком Скупштине Брчко
дистрикта БиХ за још десет година уз претходну анализу оправданости њиховог
продужења.“

Досадашњи став 6 постаје став 8.

Члан 2
У члану 107 Закона о просторном планирању и грађењу иза става 1 додаје се нови

став 2 који гласи:

„(2) Уз захтјев за издавање одобрења за грађење за постављање привремених грађевина
на јавним површинама инвеститор прилаже:

a) локационе услове, коначне у управном поступку;
b) уговор о закупу јавне површине ради постављања привремене грађевине;
c) оригинал или овјерену фотокопију катастарског плана;
d) три примјерка главног пројекта;
e) извјештај о обављеној ревизији главног пројекта у складу с чланом 89 овог закона

ако је потребна;
f) извјештај о извршеној нострификацији у случајевима из члана 77 овог закона;
g) друге прилоге одређене посебним законима.“

Досадашњи став 2 постаје став 3.

Члан 3
Овај закон ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ.
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