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Одјељење за јавну безбједност Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, рјешавајући у
обновљеном поступку по захтјеву Ћирковић Динка из Брчког, за издавање одобрења за грађење, у
Брчко дистрикту БиХ, на основу члана 100. до 109. Закона о просторном планирању и грађењу
(“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ", број 29/'08, 18/'17), као и члана 187. Закона о управном
поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст (''Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ'', број 48/11, 21/18), доноси:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобрењу за грађење
I ОДОБРАВА СЕ ЋИРКОВИЋ ДИНКУ из Брчког, извршена изградња објекта за смјештај
житарица, у урбаном подручју „Сандићи“, Брчко дистрикт БиХ, на земљишту означеном као к.ч.
број 1180 уписаном у ККУ број 38 к.о. Сандићи, под условима у рјешењу о локационим условима
број: УП-I-22-06-000774/10 од 21.07.2010. године, димензије објекта 30,00x20,00 м, спратности П+0
до П+1, Главног пројекта урађеног од стране „Пројект“ д.о.о. Брчко, одговорни пројектант Мирјана
Ерић, дипл.инж.арх., број пројекта: 18-05/08 од маја 2008. године, ревизија урађена од стране
именоване комисије „Н-инг“ д.о.о. Брчко, бр. Тк-48/08-1 од 15.07.2008. године, као и условима из
приложених сагласности.
II Поред услова из претходне тачке, изведена изградња предметног објекта, морала се градити,
односно сви радови су морали бити изведени тако да буду задовољени важећи технички прописи,
нормативи, стандарди, као и остали прописи који регулишу грађење те врсте објеката односно
извођење те врсте радова.
III Инвеститор је дужан, одмах након коначности овог рјешења, а прије почетка кориштења
предметног објекта, поднијети захтјев код овог Одјељења за технички преглед и издавање
одобрења за употребу истог објекта.
IV Не може се извршити технички преглед предметног објекта и изведених радова, нити се може
издати одобрење за употребу, док се не изврши геодетско снимање истог објекта
V Инвеститор у поступку издавања предметног одобрења за грађење уплатио је:
1. административне таксе у износу од 310,00 КМ, обрачунате на основу члана 19. тарифни бр.
1; 3. и 14. Закона о административним таксама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број 21/'05; 19/'07; 2/'08; 17/'09 и 08/´13) и доказ
о томе приложио је спису предмета.
2. накнаду за започету изградњу предметног објекта у износу од 2.142,00 КМ, обрачунату на
основу члана 6. Правилника о накнади за грађевине изграђене без одобрења за грађење
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 51/`10), а докази о томе приложени су у
спис предмета.

