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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
              

Број:03-05-800/10                 П Р Е М И Ј Е Р 
 19.05.2010.године             Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

453 
 

На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији БиХ („Службене новине Федера-
ције БиХ“, број: 35/05) и члана 70. став 
(3) Закона о просторном уређењу и гр-
ађењу Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
15/09), Премијер Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, по овлаштењу Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде,  д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА  

И РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
СТРУЧНЕ ОЦЈЕНЕ У ПОСТУПКУ 
ИЗДАВАЊА УРБАНИСТИЧКЕ 

САГЛАСНОСТИ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се утврђују 
састав, критерији и начин избора чла-
нова, те надлежности и начин рада и 
финансирање комисије, на основу ко-
јег Кантон и јединице локалне самоуп-
раве доносе одлуке о формирању ко-
мисије за давање стручне оцјене у пос-
тупку издавања урбанистичке саглас-
ности (у даљем тексту: Комисија). 
 
Надлежност Комисије 
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Члан 2. 

 
Надлежност Комисије јесте дав-

ање стручне и аргументоване оцјене о 
урбанистичко-техничким и обликовн-
им, комуналним и околинским, инфр-
аструктурним, саобраћајним, технич-
ко-технолошким и другим битним ус-
ловима за изградњу објеката и извође-
ње других захвата у простору у подру-
чјима за која нису донесени документи 
просторног уређења или је истекао 
рок важности и примјене докумената 
просторног уређења који су прописа-
ни одредбама члана 69. став (3) Закона 
о просторном уређењу и грађењу Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
као основ за издавање урбанистичке 
сагласности (у даљем тексту: Закон).  
 
Права и обавезе Комисије 

 
Члан 3. 

 
Комисија може, путем Минист-

арства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем те-
ксту: Министарство) или надлежне оп-
штинске службе, сугерисати покрета-
ње иницијативе за израду измјена и 
допуна или нове просторно-планске 
документације, уз образложење, на ос-
нову којег Министарство или надлеж-
на општинска служба могу Скупшти-
ни кантона или општинском вијећу 
предложити Одлуку о приступању из-
ради неког просторно-планског акта. 
 

Члан 4. 
 

Комисија има право да од води-
теља поступка тражи увид у све доку-
менте и акта за које сматра да су битни  
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и мјеродавни за одлучивање и дефи-
нисање услова за издавање урбанисти-
чке сагласности за изградњу објекта и 
вршење других захвата у простору. 

Комисија има право и обавезу, 
уколико оцијени да предложено идеј-
но рјешење због квалитета и амбијен-
талне вриједности локације те значаја 
захвата у простору у дијелу или ције-
лости не може задовољити архитекто-
нско-урбанистичке и друге техничке 
услове, тражити измјену и допуну тог 
рјешења, уз навођење тачних и преци-
зних урбанистичко- техничких услова 
уз одређивање рока у којем се допуна 
мора урадити и презентирати Коми-
сији. 
 

Члан 5. 
 

 Комисија је обавезна водити за-
писник и донијети своју јасну и обра-
зложену писмену одлику. Уколико чл-
анови Комисије имају различита миш-
љења, одлука се доноси на основу оцје-
не већине чланова, а издвојена мишљ-
ења чланова Комисије се уносе у запи-
сник. 
 
Број, састав, стручни профил  
и начин плаћања чланова Комисије 
 

Члан 6. 
 

 Број чланова Комисије је услов-
љен сложеношћу захтјева који Комиси-
ја разматра и не смије бити мањи од 3 
ни већи од 5 чланова. 

Комисију именује Скупштина 
Кантона на приједлог Владе Кантона 
(по приједлогу надлежног министар-
ства) за објекте из надлежности мини-
старства, односно општинско вијеће 
на приједлог општинског начелника 
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(по приједлогу надлежне општинске 
службе) за објекте из надлежности је-
динице локалне самоуправе. 

Влада Кантона, односно општи-
нски начелник, ће доставити Скупшт-
ини Кантона, односно општинском 
вијећу свој приједлог са образложењем 
за именовање чланова Комисије и ње-
ног предсједника и приједлогом броја 
чланова Комисије. 

Трошкови рада Комисије регу-
лишу се посебним закључком Владе 
кантона на приједлог министарства, 
односно општинског начелника на пр-
иједлог надлежне општинске службе, 
уколико не буде утврђен јединствен 
обрачун и начин плаћања трошков а 
на подручју кантона. 

Трошкови рада Комисије обра-
чунавају се на терет подносиоца захтј-
ева за издавање урбанистичке саглас-
ности. 

Трошкови рада Комисије су из-
узетни трошкови који не представљају 
стварне трошкове утврђивања урбани-
стичке сагласности прописане у члану 
72 став (2) Закона. 
 

Члан 7. 
 
Састав чланова Комисије, њихо-

ва квалификација и стручност морају 
одговарати дјелокругу рада и надлеж-
ностима Комисије утврђеним у члану 
2. Овог Правилника. 

Комисију сачињавају поједини 
стручњаци из области просторног пл-
анирања и урбанизма, архитектонског 
пројектовања, саобраћаја, стамбено-ко-
муналне привреде, водопривреде, еко-
логије, културе и сличних дјелатности. 

Због задовољавања основне фу-
нкције и надлежности, у састав Коми-
сије мора бити именован најмање јед- 
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ан стручњак из области просторног 
планирања и урбанизма, односно из 
области архитектуре, грађевине или 
геодезије, који ће бити и предсједник 
Комисије. 

У Комисију могу бити именова-
на само лица са мјестом сталног бора-
вка на територији надлежне општине, 
која имају најмање ВСС и која нису на 
било који начин укључена у управни 
поступак током рјешавања по захтјеву 
инвеститора. 

Изузетно од претходног става, у 
општинама које немају кадар одгова-
рајуће стручности и квалификације, у 
Комисију се могу, путем јавног позива, 
именовати лица која немају мјесто ста-
лног боравка на територији надлежне 
општине. 
 
Начин и ток рада Комисије 
 

Члан 8. 
 

Све неопходне подлоге, изводе 
из развојних и пров едбених простор-
но-планских докумената, налазе, геод-
етске и друге снимке и податке утврђ-
ене на терену, као и изводе из законс-
ких прописа и друге потребне матери-
јале неопходне за аргументован и ст-
ручан рад Комисије, дужан је у догово-
ру са предсједником обезбиједити  ми-
нистар или помоћник начелника за 
послове урбанизма, односно водитељ 
поступка кога одреди његов претпос-
тављени руководилац. 
 

Члан 9. 
 

У циљу доношења одговарајуће 
одлуке, заузимања исправног става и 
свеобухватног анализирања захтјева и 
могућности за његово рјешавање, Ко- 
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мисија ће по потреби захтијевати и об-
илазак подручја и локације на којој се 
планира изградња нових садржаја и 
објеката, ради увида у степен изграђе-
ности ужег и ширег подручја, односно 
ради увида у вјеродостојност достављ-
ених података и односа планираног 
објекта према већ изграђеним објекти-
ма на терену. 
 

Члан 10. 
 

Комисија је дужна у року од на-
јвише 15 дана од пријема уредне, одн-
осно потпуне документације дати стр-
учну оцјену у поступку издавања ур-
банистичке сагласности. 

Датум и вријеме одржавања са-
станка Комисије утврђује предсједник 
Комисије. 

Комисија може пуноправно од-
лучивати само ако има натполовичну 
већину  и ако њеном раду присуствује 
најмање један дипл. инж. архитектуре, 
грађевине или геодезије и по један 
стручњак чија надлежност је нужна за 
дефинисање најбитнијих услова из чл-
ана 2. овог Правилника за сваки захтјев 
по којем се доноси одлука. 
 

Члан 11. 
 

У раду Комисије могу учество-
вати, али не могу одлучивати, они чл-
анови Комисије који су у ближем сро-
дству са инвеститором чији се захтјев 
разматра и чланови који су били ук-
ључени на било који начин у израду 
идејног рјешења или документа прос-
торног уређења који се разматра на 
радном састанку Комисије. 

Раду Комисије, поред чланова, 
водитеља поступка и записничара, мо-
гу присуствовати и представници инв- 
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еститора, других органа и институција 
по одобрењу предсједника Комисије, 
без права одлучивања. 

Предсједник Комисије и води-
тељ поступка могу одстранити из рада 
Комисије чланове и друге присутне 
уколико ометају рад Комисије. 
 
Садржај одлуке и записника о раду 
Комисије 
 

Члан 12. 
 

О цијелом току рада Комисије 
води се записник у којег се уносе поје-
диначна и издвојена мишљења члано-
ва Комисије по свим питања из надле-
жности и дјелокруга рада утврђених 
овим Правлником. 

Записник Комисије мора да са-
држи јасно и недвосмислено образло-
жење свих појединачних разлога и ус-
лова под којим Комисија даје позитив-
но стручно мишљење и стручну оцје-
ну за издавање урбанистичке сагласн-
ости, односно јасно и аргументовано 
образложење разлога због којих се од-
бија захтјев за издавање урбанистичке 
сагласности. 
 

Члан 13. 
 

Комисија мора бити јасна и ко-
нцизна са наведеним најбитнијим раз-
лозима и условима изнесеним у запис-
нику и мора садржати јасне стручне и 
техничке упуте и правну поуку о нач-
ину отклањања евентуалних недоста-
така и допуни захтјева којег је Коми-
сија разматрала. 

Комисија доноси стручну оцје-
ну која може бити: 
- позитивна са детаљним и прецизно 

дефинисаним подацима за израду  
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и издавање урбанистичко-технич-
ких  услов а, 

- негативна са детаљним образложе-
њем и 

- Комисија може тражити допуну за-
хтјева инвеститора или надлежне 
службе уколико оцијени да предо-
чена документација није довољна 
за доношење оцјене.  

 
Члан 14. 

 
Комисија може тражити допуну 

захтјева инвеститора или надлежне сл-
ужбе уколико оцијени да предочена до-
кументација није довољна за докумен-
тационо-аналитичке оцјене. 

Записници и одлуке Комисије 
се, касније и по потреби, достављају 
носиоцу израде просторно-планске до-
кументације прије почетка рада на из-
ради недостајуће просторнопланске 
документације или прије почетка рада 
на измјенама и допунама постојеће до-
кументације са истеклим роком важно-
сти. 
 

Члан 15. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.“ 
 

Број: 09-23-1-233/10        ПО ОВЛАШТЕЊУ 
24.05.2010.године      ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ 
   Г о р а ж д е                   П Р Е М И Ј Е Р 
                                           Назиф Уручи,с.р. 
 

На овај Правилник сагласност је дала 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде својом Одлуком број: 03 - 05-
800/10 од 19.05.2010.године. 
 

 


