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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 
пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина 
Брчко дистрикта БиХ, на 60. редовној сједници одржаној 11. марта 2020. 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“, бројеви 29/08, 18/17, 48/18 и 54/18), у члану 6 у ставу 2 брише се 
интерпункцијски знак тачка и додаје зарез и текст који гласи: „ако овим законом 
није другачије одређено.“ 
 

Члан 2 

У члану 11 брише се интерпункцијски знак тачка и додаје зарез и текст који гласи: 
„ако овим законом није другачије одређено.“ 
 

 

Члан 3 

У члану 40 иза става 3 додају се нови ставови 4 и 5 који гласе: 
„(4) Уколико Влада не одобри предлог документа просторног планирања дужна је 
да наведе разлоге неодобравања и да да смјернице за дораду документа. 
Изузетно, смјернице за дораду документа просторног планирања Влада може 
дати и у било којој другој фази израде документа, уколико су исте засноване на 
програмским документима Владе или Скупштине Брчко дистрикта. 
“(5) У случају из става 4 овог члана, носилац припреме плана примјењује на 
одговарајући начин одредбе ГЛАВЕ V овог закона.” 
 
Досадашњи ставови 4, 5 и 6 постају ставови 6, 7, и 8. 
 
 

Члан 4 

У члану 42 мијења се став 2 који гласи: 
„(2) Обавезна измјена или допуна докумената просторног планирања врши се 
након доношења новог документа просторног планирања ширег подручја, за 
документе ужег подручја у обухвату тог документа, уколико су исти неусаглашени.“ 
 
 

Члан 5 

Иза члана 46 додаје се нови члан 46а, који гласи: 
 

“Члан 46а 
(1) Изузетно од члана 46, локациони услови за изградњу инфраструктурних 
система као што су: саобраћајна инфраструктура, инсталације воде, канализације, 
гасовода, струје, телекомуникација и других подземних и надземних инсталација, 
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као и пратећих објеката инфраструктуре (трафостанице, шахтови, ормари и 
слично), издају се на основу документа просторног планирања или на основу 
идејног пројекта инвеститора, који садржи геодетски снимак постојећег стања 
локације, укључујући и постојеће подземне инсталације, уколико их има, као и 
разлоге одступања од трасе/локације утврђене планом или уколико поменута 
инфраструктура није планирана просторно-планским документима. 
(2) Локациони услови из става 1 овог члана издају се под условом да изградња 
инфраструктурних система, као и пратећих објеката инфраструктуре, не 
онемогућава или не отежава изградњу других објеката планираних одговарајућим 
документом просторног планирања, а службено лице које води поступак сачињава 
записник о стању на лицу мјеста. 
(3) Локациони услови садрже опис локације, извод из докумената просторног 
планирања, са уцртаном локацијом, односно, трасом инфраструктурног система 
или пратећег објекта инфраструктуре и урбанистичко-техничке услове у складу са 
идејним пројектом.  
(4) Локациони услови за изградњу кружних и других раскрсница издају се у складу 
са идејним пројектом из става 1, уз претходну сагласност одјељења надлежног за 
управљање у оквиру дјелатности изградње и реконструкције путева на подручју 
Брчко дистрикта. 
 (5) Приликом израде докумената просторног планирања, надлежно одјељење 
доставља локационе услове из овог члана носиоцу израде одговарајућег 
документа просторног планирања, о чему води посебну евиденцију.” 
 
 

Члан 6 

Иза члана 47 додаје се нови члан 47а, који гласи: 
 

“Члан 47а 
(1) Одредбе члана 46а примјењиваће се ако је на локацији започето грађење 
инфраструктурних система или пратећих објеката инфраструктуре. 
(2) Одредбе истог члана примјењиваће се и у случају да су инфраструктурни 
системи или пратећи објекти инфраструктуре изграђени без одобрења за грађење 
или је одобрење за грађење престало да важи.”                                             

 
 

Члан 7 

У члану 49 у ставу 6 брише се интерпункцијски знак тачка и додаје зарез и текст 
који гласи: „изузев код издавања локационих услова за објекте из члана 95 овог 
закона." 
 

Члан 8 

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