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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ОДР ЖА ВА ЊУ ЗГРА ДА

Про гла ша вам За кон о одр жа ва њу згра да, ко ји је На род -
на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де се тој сјед -
ни ци, одр жа ној 23. сеп тем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро -
да 4. ок то бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко -
ном о одр жа ва њу згра да ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни
ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-2479/11 Пред сјед ник
6. ок то бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ОДР ЖА ВА ЊУ ЗГРА ДА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се одр жа ва ње стам бе них згра да,
стам бе но-по слов них згра да, стам бе них згра да са га ра жа ма
и по слов них згра да (у да љем тек сту: згра да).

Члан 2.

(1) Одр жа ва ње згра де, у сми слу овог за ко на, об у хва та
из во ђе ње ра до ва ре дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња
ста но ва, по слов них про сто ри ја и га ра жа као по себ них
дије ло ва згра де (у да љем тек сту: по се бан дио згра де), те
ра до ва ре дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња за јед нич ких
ди је ло ва згра де.

(2) Одр жа ва њем згра де обез бје ђу ју се функ ци о нал ност
и без бјед ност згра де као цје ли не и ње них за јед нич ких
дије ло ва.

Члан 3.

Пој мо ви упо три је бље ни у овом за ко ну, у сми слу овог
за ко на, има ју сље де ће зна че ње:

а) стам бе на згра да је згра да у ко јој је нај ма ње је дан по -
се бан дио на ми је њен ста но ва њу и са њом чи ни гра ђе вин -
ску или функ ци о нал ну цје ли ну,

б) по слов на згра да је згра да у ко јој је нај ма ње је дан по -
се бан дио на ми је њен оба вља њу по слов них дје лат но сти и
са њом чи ни гра ђе вин ску или функ ци о нал ну цје ли ну,

в) стам бе но-по слов на згра да је згра да у ко јој је је дан
дио на ми је њен за ста но ва ње, а дру ги за оба вља ње по слов -
них дје лат но сти и за јед но чи не гра ђе вин ску цје ли ну,

г) стам бе на згра да или стам бе но-по слов на згра да са га -
ра жом је згра да ко ја у свом са ста ву има и за себ не га ра же
или га ра жне про сто ри је,

д) стан је јед на или ви ше про сто ри ја на ми је ње них и по -
доб них за ста но ва ње, са по моћ ним про сто ри ја ма ко је, по
пра ви лу, чи не јед ну гра ђе вин ску цје ли ну и има ју за се бан
улаз,

ђ) по слов на про сто ри ја је јед на или ви ше про сто ри ја
на ми је ње них вр ше њу по слов не дје лат но сти ко је, по пра ви -
лу, чи не гра ђе вин ску цје ли ну и има ју за се бан улаз,

е) га ра жа је про сто ри ја ко ја има за се бан улаз, а на ми је -
ње на је за смје штај јед ног или ви ше мо тор них во зи ла,

ж) за јед нич ки ди је ло ви згра де су ди је ло ви и уре ђа ји
ко ји слу же згра ди као цје ли ни или по себ ним ди је ло ви ма
згра де, а на ро чи то: те ме љи, глав ни зи до ви, кров, сте пе ни -
ште, дим ња ци, лиф то ви, фа са да, по друм, та ван, ход ни ци,
свје тлар ни ци, пра о ни це и су ши о ни це, про сто ри је за сме ће,
про сто ри је за са стан ке за јед ни це ета жних вла сни ка и ку ће -
па зи те ља, елек трич на, гро мо бран ска, ка на ли за ци о на, во -
до вод на и те ле фон ска мре жа, га сне и то пло вод не ин ста ла -
ци је и те ле ви зиј ске ан те не, ну жни про ла зи, ха у стор ски
про ла зи и сте пе ни це,

з) ета жни вла сник је вла сник ста на, по слов не про сто -
ри је или га ра же као по себ ног ди је ла згра де, као и но си лац
пра ва рас по ла га ња на по себ ном ди је лу згра де у др жав ној
сво ји ни и

и) за јед ни ца ета жних вла сни ка (у да љем тек сту: за јед -
ни ца) пред ста вља по се бан об лик ор га ни зо ва ња ета жних
вла сни ка ко ја се осни ва уго во ром ра ди оба вља ња по сло ва
упра вља ња за јед нич ким ди је ло ви ма згра де као имо ви ном
у су вла сни штву и за јед нич ким ко ри шће њем за јед ни ча ра.

Члан 4.

(1) За јед нич ки ди је ло ви и уре ђа ји згра де су не дје љи ва
и не по ди је ље на имо ви на ета жних вла сни ка ко ја пред ста -
вља основ су вла снич ке за јед ни це са јед на ким оби мом пра -
ва и оба ве за (у да љем тек сту: за јед ни ча ри), у скла ду са за -
ко ном и њи хо вим ме ђу соб ним уго во ром.

(2) За јед нич ка сво ји на из ста ва 1. овог чла на је у за ви -
сном од но су пре ма за себ ној ета жној сво ји ни и нео дво ји ва
је од ње.

(3) Ета жна сво ји на не мо же по сто ја ти на ди је ло ви ма
згра де ко ји слу же као за јед нич ки или им се на мје на про ти -
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ви ис кљу чи вој упо тре би са мо у ко рист од ре ђе ног по себ ног
ди је ла згра де.

Члан 5.

(1) Ета жни вла сни ци има ју пра во да ко ри сте за јед нич -
ке ди је ло ве згра де.

(2) По себ ни и за јед нич ки ди је ло ви згра де ко ри сте се у
скла ду са ње го вом свр хом и на мје ном са по себ ном па -
жњом до брог до ма ћи на и при вред ни ка.

(3) Ли це ко је на мјер но или крај њом не па жњом про -
узро ку је ште ту на по себ ном или за јед нич ком ди је лу згра -
де ду жно је на док на ди ти на ста лу ште ту.

Члан 6.

(1) О одр жа ва њу и фи нан си ра њу одр жа ва ња згра де
одлу чу ју ета жни вла сни ци, на на чин и под усло ви ма утвр -
ђе ним овим за ко ном, њи хо вим уго во ри ма и дру гим ак ти ма
за јед ни це.

(2) Тро шко ве ре дов ног одр жа ва ња за јед нич ких ди је ло -
ва згра де и по себ ног ди је ла згра де ета жни вла сник мо же
уго во ром пре ни је ти на ко ри сни ка, као што је за ку пац, но -
си лац ста нар ског пра ва, при вре ме ни ко ри сник и слич но.

II - ОДР ЖА ВА ЊЕ ЗГРА ДЕ

1. Одр жа ва ње по себ них ди је ло ва згра де

Члан 7.

По се бан дио згра де одр жа ва и фи нан си ра ета жни вла -
сник.

Члан 8.

(1) О из во ђе њу ра до ва ре дов ног одр жа ва ња по себ ног
ди је ла згра де од лу чу је ета жни вла сник са мо стал но.

(2) Тро шко ве ре дов ног одр жа ва ња по себ ног ди је ла
згра де ета жни вла сник мо же уго во ром пре ни је ти на ко ри -
сни ка (за ку пац, но си лац ста нар ског пра ва и дру ги ко ри -
сни ци).

Члан 9.

Ета жни вла сник мо же о свом тро шку, без прет ход ног
одо бре ња оста лих ета жних вла сни ка, у скла ду са од ред ба -
ма За ко на о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 55/10), из вр ши ти пре прав ке
у ста ну или дру гом по себ ном ди је лу згра де ко ји су у ње го -
вом вла сни штву, укљу чу ју ћи и про мје ну на мје не, под сље -
де ћим усло ви ма:

а) при ли ком из во ђе ња ра до ва из ста ва 1. овог чла на
ета жни вла сник не сми је про у зро ко ва ти оште ће ња згра де и
дру гих ди је ло ва не по крет но сти, ни ти по вре ду оних ин те -
ре са оста лих ета жних вла сни ка ко ји за слу жу ју за шти ту, а
на ро чи то про мје ну вањ ског из гле да згра де, те про у зро ко ва -
ти опа сност за си гур ност ли ца, згра де или дру гих ства ри,

б) ако је за про мје ну нео п ход но за ди ра ње у за јед нич ке
ди је ло ве не по крет но сти, то је до пу ште но са мо ако је та ква
про мје на уоби ча је на и кад се од но си на дио за јед нич ке
имо ви не ко ји је у не по сред ној функ ци ји или ди рект ном
кон так ту по себ ног ди је ла ета жног вла сни ка ко ји тра жи
про мје ну, а од но си се на отва ра ње до дат них отво ра, по ста -
вља ње во до ва за ра свје ту, гас, енер ги ју, во ду, ка на ли за ци ју,
те ле фо ни ју, ра диј ских или те ле ви зиј ских ан те на и слич но,

в) ра ди про мје не из ста ва 1. овог чла на ни је до пу ште но
за ди ра ње у оне ди је ло ве не по крет но сти ко ји су као по се -
бан дио у сво ји ни дру гог вла сни ка без ње го вог одо бре ња,
осим за из во ђе ње ра до ва ко ји ма се трај но не по вре ђу је ње -
го во пра во или чи ни трај на ште та, с тим да је ту ште ту ета -
жни вла сник ко ји из во ди ра до ве ду жан од мах от кло ни ти
или пра вич но на док на ди ти,

г) ако је за из во ђе ње ра до ва из ста ва 1. овог чла на по -
треб на до зво ла над ле жног ор га на из да та у скла ду са гра ђе -
вин ским про пи си ма, дру ги ета жни вла сник ко ји ту про мје -
ну мо ра да тр пи од го ва ра за ште ту ко ју би про у зро ко вао
сво јим рад ња ма ко ји ма се оне мо гу ћа ва из во ђе ње ра до ва и

д) за сву ште ту ко ју дру ги ета жни вла сник пре тр пи
због из во ђе ња ра до ва из ста ва 1. овог чла на од го ва ра ета -
жни вла сник на чи јем по себ ном ди је лу се ра до ви из во де.

Члан 10.

(1) Ета жни вла сник ду жан је да вр ши ин ве сти ци о но
одр жа ва ње свог по себ ног ди је ла згра де, на на чин и под
усло ви ма про пи са ним овим за ко ном.

(2) Ин ве сти ци о но одр жа ва ње по себ ног ди је ла згра де
об у хва та по прав ке или за мје ну:

а) ин ста ла ци ја цен трал ног гри ја ња у ста ну,

б) плин ских ин ста ла ци ја и гриј них ти је ла у ста ну,

в) ин ста ла ци ја и уре ђа ја за цен трал но гри ја ње во де у
ста ну,

г) те ле фон ских и елек тро ин ста ла ци ја у ста ну и

д) ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је у ста ну.

(3) Ра до ви из ста ва 2. овог чла на об у хва та ју и дру ге ра -
до ве у ста ну ко ји су од ути ца ја на ко ри шће ње оста лих по -
себ них ди је ло ва згра де.

Члан 11.

(1) Ква ро ве из чла на 10. став 2. овог за ко на ко ји ма се
на но си ште та дру гим по себ ним или за јед нич ким ди је ло ви -
ма згра де или до во ди у пи та ње њи хо во функ ци о ни са ње
ета жни вла сник је ду жан да от кло ни без од ла га ња.

(2) Ште ту ко ја је на ста ла као по сље ди ца ква ра из ста ва
1. овог чла на ета жни вла сник је ду жан да по пра ви или на -
док на ди.

2. Одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва

Члан 12.

За јед нич ке ди је ло ве згра де одр жа ва ју и фи нан си ра ју
ета жни вла сни ци за јед нич ки.

Члан 13.

Ре дов но одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва згра де об у -
хва та по прав ке и за мје не и слич не по сло ве, а то су:

а) ре дов но сер ви си ра ње лиф то ва,

б) по прав ке или за мје на ауто ма та за за јед нич ко освје -
тље ње, пре ки да ча, си ја ли ца и дру ге слич не по прав ке,

в) де ра ти за ци ја, дез ин сек ци ја и дез ин фек ци ја за јед нич -
ких про сто ри ја у згра ди,

г) ре дов ни пре гле ди и сер ви си ра ње хи дро фор ских по -
стро је ња у згра ди, ин ста ла ци ја цен трал ног гри ја ња (ко тлар -
ни ца, под ста ни ца, мре же са гриј ним ти је ли ма, вен ти ла, дим -
ња ка цен трал ног гри ја ња и дру гих ин ста ла ци ја), ин ста ла ци -
ја и уре ђа ја за га ше ње по жа ра у згра ди, гро мо бран ских ин -
ста ла ци ја, ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је у згра ди,
елек тро ин ста ла ци ја, уре ђа ја за ну жно св је тло, уре ђа ја и
опре ме за кли ма ти за ци ју и вен ти ла ци ју згра де,

д) чи шће ње олу ка и олуч них ци је ви згра де,

ђ) по прав ка или за мје на око ва, бра ва, ка та на ца и дру -
гих уре ђа ја за за тва ра ње ор ма ра за стру јо мје ре, во до мје ре,
те ле фон ске и те ле ви зиј ске ин ста ла ци је у згра ди,

е) кре че ње за јед нич ких про сто ри ја,

ж) фар ба ње ци јев не мре же, гриј них ти је ла и дру гих
уре ђа ја у за јед нич ким ди је ло ви ма згра де,

з) одр жа ва ње хи ги је не у за јед нич ким ди је ло ви ма згра -
де (чи шће ње и пра ње ула за, за јед нич ких про сто ри ја, сте пе -
ни шта, ход ни ка, за ста кље них по вр ши на и дру гих за јед нич -
ких ди је ло ва),

и) чи шће ње и одр жа ва ње тро то а ра око згра де, од но сно
на си па, усје ка, ри го ла и слич них по вр ши на и

ј) дру ги ра до ви ко ји ма се обе зб jеђује ре дов но одр жа ва -
ње згра де на за до во ља ва ју ћем ни воу упо тре бљи во сти.

Члан 14.

(1) Ин ве сти ци о но одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва
згра де об у хва та одр жа ва ње:

а) кров не кон струк ци је и дру гих кон струк тив них еле -
ме на та згра де,

б) кров ног по кри ва ча и дру гих еле ме на та кро ва (дим -
ња ци, вен ти ла ци о ни ка на ли, кров ни отво ри, кров ни свје -
тлар ни ци, ли ме не оп шив ке и ува ле, слив ни ци, од во ди и
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дру ги еле мен ти кро ва, за јед нич ке ло ђе и те ра се и дру ги
дије ло ви кро ва),

в) лиф та са при па да ју ћим ди је ло ви ма (ку ћи ца, лиф тов -
ско ок но са ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма), као и ис пи ти ва ње
ис прав но сти са из да ва њем упо треб не до зво ле у скла ду са
ва же ћим про пи си ма о лиф то ви ма,

г) олу ка, олуч них ци је ви и дру гих еле ме на та за од вод
во де са кро ва и за шти ту згра де од про до ра во де,

д) хо ри зон тал не и вер ти кал не хи дро и зо ла ци је,

ђ) во до вод не и ка на ли за ци о не мре же од при кључ ка на
град ску во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу, сен гру па или
дру гог из лив ног мjеста до при кључ ка на са ни тар ни уре ђај
(си фон су до пе ре, уми ва о ни ка и слич них еле ме на та) у згра ди,

е) вен ти ла ци о них ци је ви ка на ли за ци о не мре же и њи хо -
вих гла ва на кро ву згра де,

ж) елек тро ин ста ла ци је згра де до стру јо мјер ног ор ма ра,

з) ин ста ла ци ја цен трал ног гри ја ња, гриј них ти је ла у
згра ди, ди је ло ва то плот них по стро је ња и уре ђа ја згра де са
пу ње њем, пра жње њем и озра чи ва њем то пло вод не мре же,
као и по прав ка или за мје на ин ста ла ци је за гас,

и) пумп ног по стро је ња за из ба ци ва ње во де (от пад не,
под зем не и ки шне) са при па да ју ћим ди је ло ви ма (про сто -
ри ја са ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма),

ј) хи дро фор ског или дру гог пумп ног по стро је ња за
снаб ди је ва ње згра де во дом или за сма ње ње при ти ска во де,
са при па да ју ћим ди је ло ви ма и ин ста ла ци ја ма,

к) до тра ја лих ме тал них, ста кле них и дру гих огра да на
кро ву, сте пе ни шту, те ра са ма, ло ђа ма и дру гим за јед нич ким
ди је ло ви ма згра де,

л) ка на ла за сме ће у згра ди,

љ) до тра ја лих по до ва, пла фо на и зи до ва у за јед нич ким
ди је ло ви ма згра де,

м) др ве них и ме тал них ди је ло ва на про зо ри ма и вра ти -
ма за јед нич ких про сто ри ја згра де,

н) оште ће них и до тра ја лих фа са да, фа сад них обло га и
еле ме на та фа са де и дру гих спољ них ди је ло ва згра де са
при о ри те том за шти те фа са де од про до ра во де и вла ге,

њ) ин ста ла ци ја и уре ђа ја за уз бу њи ва ње у згра ди,

о) гро мо бра на, ин тер фо на, ка блов ских и ПТТ ин ста ла -
ци ја, ан тен ских уре ђа ја и њи хо вих ди је ло ва у згра ди,

п) хи дра на та, хи дрант ских цри је ва и дру гих хи дрант -
ских ди је ло ва у згра ди,

р) ин ста ла ци ја и уре ђа ја за цен трал но за гри ја ва ње во де
за за јед нич ке про сто ри је ко је при па да ју згра ди,

с) про тив по жар ног сте пе ни шта згра де и ин ста ла ци ја и
уре ђа ја за за шти ту од по жа ра,

т) ка за на на чвр сто го ри во у за јед нич ким ди је ло ви ма
згра де,

ћ) са ни тар них уре ђа ја у за јед нич ким ди је ло ви ма згра -
де и

у) уре ђа ја за ну жно освје тље ње и уре ђа ја за ре зер вну
елек тро е нер ги ју (агре га та).

(2) При је из во ђе ња ра до ва из ста ва 1. овог чла на по -
треб но је при ба ви ти од го ва ра ју ће одо бре ње про пи са но За -
ко ном о уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу, у слу ча ју ка да је оно
по треб но.

Члан 15.

Ра до ви ре дов ног и ин ве сти ци о ног одр жа ва ња за јед -
нич ких ди је ло ва згра де утвр ђу ју се про гра мом одр жа ва ња.

3. Ра до ви хит них ин тер вен ци ја

Члан 16.

(1) Ра до ви ма хит них ин тер вен ци ја сма тра ју се ра до ви
ко ји се на згра ди из вр ша ва ју без од ла га ња ра ди за шти те
жи во та и здра вља љу ди, њи хо ве си гур но сти, за шти те имо -
ви не од оште ће ња и до во ђе ње згра де, ње них ди је ло ва, уре -
ђа ја, ин ста ла ци ја и опре ме у ста ње ис прав но сти, упо тре -
бљи во сти и си гур но сти, а на ро чи то:

а) осло ба ђа ње ли ца и ства ри из за гла вље ног лиф та и
ње го вог по нов ног ста вља ња у по гон,

б) ски да ње мал те ра, фа сад них обло га и дру гих еле ме -
на та фа са де и кро ва за ко је се утвр ди да угро жа ва ју
безбјед ност љу ди и имо ви не,

в) по прав ке или за мје не ди је ло ва кров ног по кри ва ча
ра ди за шти те од про ки шња ва ња, од но сно про до ра во де и
дру гих ат мос фер ских па да ви на,

г) ски да ње или по прав ка оште ће них ди је ло ва згра де,
на бал ко ну, те ра си, ло ђи и сте пе ни шту згра де за ко је се
утвр ди да угро жа ва ју без бјед ност љу ди и имо ви не,

д) по прав ка и за мје на во до вод не и ка на ли за ци о не ци је -
ви у згра ди или ста ну ка да до ђе до пр ска ња ње них ди је ло ва,

ђ) по прав ке или за мје на хи дро фо ра и ње го вих ди је ло ва
ка да због ква ра згра да оста не без во де,

е) од гу ши ва ње ка на ли за ци о не мре же у згра ди или ста -
ну и од но ше ње из лив них оста та ка и дез ин фек ци ја про сто -
ри ја у згра ди или ста ну,

ж) из ба ци ва ње под зем них и слив них во да из по друм -
ских и дру гих про сто ри ја у згра ди,

з) от кла ња ње узро ка не стан ка стру је због ква ра на
елек тро ин ста ла ци ји згра де од стру јо мјер ног ор ма ра до
раз вод не та бле у ста ну, од но сно си ја лич ног мје ста у за јед -
нич ким про сто ри ја ма,

и) утвр ђи ва ње и от кла ња ње узро ка елек три зи ра ња уре -
ђа ја и ин ста ла ци ја у згра ди и ста ну,

ј) по прав ке или за мје не ци јев не мре же, гриј них ти је ла
и ди је ло ва то пло вод них, од но сно плин ских по стро је ња
згра де, због пр ска ња ди је ло ва мре же, гриј них ти је ла и то -
пло вод ног, од но сно плин ског си сте ма и

к) от кла ња ње ква ро ва и не до ста та ка ко ји мо гу до ве сти
до по жа ра.

(2) Ета жни вла сник је ду жан да без од ла га ња омо гу ћи
из во ђе ње ра до ва из ста ва 1. овог чла на у ди је лу ко ји се од -
но си на ње гов по себ ни дио згра де или кад се ти ра до ви мо -
ра ју из ве сти из про сто ра ње го вог по себ ног ди је ла згра де.

Члан 17.

(1) Из во ђе ње ра до ва хит них ин тер вен ци ја на згра ди
ета жни вла сни ци ду жни су по вје ри ти пред у зе ћу спе ци ја -
ли зо ва ном за из во ђе ње те вр сте ра до ва, као и обез би је ди ти
ли ца ко ја ће би ти овла шће на да на ру че из во ђе ње тих ра до -
ва од мах по ука за ној по тре би.

(2) Пред сјед ник за јед ни це је овла шћен да без од ла га ња
на ру чи из во ђе ње ра до ва из чла на 16. овог за ко на или да
овла сти ли це ко је ће то у слу ча ју ње го вог од су ство ва ња
учи ни ти.

III - УПРА ВЉА ЊЕ ЗГРА ДОМ

Члан 18.

(1) Згра дом упра вља за јед ни ца.

(2) Ета жни вла сни ци су ду жни да уче ству ју у упра вља -
њу не по крет но шћу по оп штим пра ви ли ма о упра вља њу су -
вла снич ком ства ри, те да од ре де ли це ко је ће оба вља ти по -
сло ве за јед нич ког управ ни ка и да осну ју за јед нич ку ре зер ву.

(3) Упра вља ње згра дом, у сми слу овог за ко на, сма тра
се од лу чи ва ње о ко ри шће њу и одр жа ва њу за јед нич ких
дије ло ва згра де, о обез бје ђи ва њу и ко ри шће њу фи нан сиј -
ских сред ста ва за одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва згра де
и о дру гим пи та њи ма од зна ча ја за ко ри шће ње и одр жа ва -
ње згра де.

Члан 19.

(1) За јед ни ца се осни ва за јед ну или ви ше згра да или
дио згра де, као што је ла ме ла или улаз ко ји пред ста вља
гра ђе вин ску или функ ци о нал ну цје ли ну, у ро ку од го ди ну
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Ако се за јед ни ца не осну је у ро ку из ста ва 1. овог
чла на, над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве име -
ну је по слов но спо соб но фи зич ко или прав но ли це као при -
вре ме ног за ступ ни ка ета жних вла сни ка, од но сно при вре -
ме ног управ ни ка, све док се за јед ни ца не осну је у скла ду
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са од ред ба ма овог за ко на или док суд у ван пар нич ном по -
ступ ку не име ну је при вре ме ног управ ни ка, на при је длог
би ло ко јег ета жног вла сни ка или на при је длог при вре ме -
ног управ ни ка.

Члан 20.

(1) Уго во ром о осни ва њу за јед ни це уре ђу ју се ме ђу соб -
на пра ва и оба ве зе ета жних вла сни ка у по гле ду упра вља ња
згра дом, те у по гле ду оби ма, на чи на ко ри шће ња и одр жа -
ва ња по себ них ди је ло ва згра де и за јед нич ких ди је ло ва
згра де и ди је ло ва згра де ко ји слу же згра ди као цје ли ни или
не ким ње ним по себ ним ди је ло ви ма.

(2) Пра ва и оба ве зе утвр ђе не уго во ром из ста ва 1. овог
чла на од но се се и на ка сни јег сти ца о ца сво ји не по себ ног
ди је ла.

(3) Уго вор о осни ва њу за јед ни це мо же се ми је ња ти са -
мо уз пи сме ни при ста нак оних ета жних вла сни ка чи ја се
пра ва ми је ња ју.

(4) За јед ни ца се мо же осно ва ти кад нај ма ње 51% ета -
жних вла сни ка пот пи ше уго вор о осни ва њу за јед ни це.

Члан 21.

Уго вор о осни ва њу за јед ни це са др жи:

а) име на, пре зи ме на, ЈМБГ и адре се свих за јед ни ча ра,

б) на зив фир ме, ЈИБ и сје ди ште за јед ни ча ра, кад ни је
фи зич ко ли це,

в) на зив и сје ди ште за јед ни це,

г) ци ље ве осни ва ња и дје лат ност за јед ни це,

д) пот пи се осни ва ча са је дин стве ним ма тич ним бро је -
ви ма,

ђ) пред ста вља ње и за сту па ње,

е) пра ва и оба ве зе чла но ва за јед ни це,

ж) ор га не за јед ни це, на чин њи хо вог опо зи ва и из бо ра,
овла шће ња, тра ја ње њи хо вог ман да та, кво рум, на чин ра да,
до но ше ње од лу ка и слич но,

з) на чин рас по ла га ња и ко ри шће ња сред ста ва за јед ни це,

и) на чин до но ше ња про гра ма одр жа ва ња згра де,

ј) на чин до но ше ња фи нан сиј ског пла на и го ди шњег
обра чу на за јед ни це,

к) на чин усва ја ња фи нан сиј ског из вје шта ја и из вје шта -
ја о одр жа ва њу згра де,

л) уку пан из нос тро шко ва осни ва ња, од но сно про ци је -
ње ни из нос свих тро шко ва у ве зи са осни ва њем,

љ) од го вор ност за оба ве зе и

м) дру га пи та ња од зна ча ја за упра вља ње згра дом, од -
но сно за одр жа ва ње и ко ри шће ње за јед нич ких ди је ло ва
згра де.

Члан 22.

За јед ни ца је над ле жна за:

а) обез бје ђи ва ње сред ста ва за одр жа ва ње за јед нич ких
ди је ло ва и уре ђа ја згра де и дру ге тро шко ве упра вља ња
згра дом,

б) одр жа ва ње за јед нич ких ди је ло ва и уре ђа ја згра де,

в) ко ри шће ње за јед нич ких ди је ло ва згра де и

г) дру ге по сло ве од ре ђе не уго во ром о осни ва њу за јед -
ни це ко ји се од но се на упра вља ње згра дом.

Члан 23.

(1) За јед ни ца је прав но ли це у по сло ви ма ко ји се од но -
се на упра вља ње згра дом и упи су је се у ре ги стар за јед ни -
ца код оп штин ског, од но сно град ског ор га на упра ве над ле -
жног за стам бе не по сло ве.

(2) У ре ги стар за јед ни ца упи су ју се осни ва ње и пре ста -
нак за јед ни це, ста ту сне про мје не, од но сно про мје не об ли -
ка ор га ни зо ва ња за јед ни це и по да ци о за јед ни ци зна чај ни
за прав ни про мет.

(3) Упис за јед ни це вр ши се по пра ви ли ма управ ног по -
ступ ка, а на на чин и под усло ви ма про пи са ним Пра вил ни -
ком о упи су у ре ги стар за јед ни ца са обра сци ма ака та за је -

дин стве ну при мје ну овог за ко на, ко ји до но си ми ни стар
над ле жан за стам бе не по сло ве у ро ку од три мје се ца од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(4) За јед ни ца има пе чат и ра чун.

Члан 24.

(1) Згра дом упра вља скуп шти на ета жних вла сни ка (у
да љем тек сту: скуп шти на), ко ју чи не сви ета жни вла сни ци
са јед на ким пра ви ма и оба ве за ма, без об зи ра на то да ли су
би ли пот пи сни ци уго во ра о осни ва њу за јед ни це.

(2) За јед ни ца ко ја има ви ше од де сет ета жних вла сни ка
мо же има ти управ ни ка и управ ни од бор.

(3) У за јед ни ци ко ја не ма управ ни од бор ње го ва пра ва
и ду жно сти вр ши скуп шти на.

(4) За јед ни ца се кон сти ту и ше на пр вој сјед ни ци скуп -
шти не из бо ром ор га на упра вља ња за јед ни цом.

Члан 25.

Скуп шти на је над ле жна да:

а) би ра пред сјед ни ка скуп шти не,

б) име ну је управ ни од бор,

в) до но си про грам ин ве сти ци о ног и ре дов ног одр жа ва -
ња згра де,

г) до но си фи нан сиј ски план и го ди шњи об ра чун за јед -
ни це,

д) усва ја го ди шњи из вје штај одр жа ва ња згра де,

ђ) до но си од лу ку о оси гу ра њу згра де,

е) до но си до пун ска пра ви ла одр жа ва ња ре да у згра ди,

ж) од лу чу је о ври јед но сти бо да за акон та ци ју тро шко -
ва одр жа ва ња,

з) од лу чу је о ви си ни на кна де за рад пред сјед ни ка скуп -
шти не и чла но ве управ ног од бо ра и дру гих ли ца ко ја се ан -
га жу ју за оба вља ње по сло ва у за јед ни ци,

и) до но си од лу ку о ко ри шће њу за јед нич ких про сто ри -
ја згра де,

ј) до но си од лу ку о пре тва ра њу та ван ских про сто ри ја у
стам бе не про сто ре или на до град њу ко сог кро ва са стам бе -
ним про сто ром над по сто је ћим рав ним кро вом згра де и

к) од лу чу је и о дру гим пи та њи ма утвр ђе ним овим за ко -
ном.

Члан 26.

(1) Скуп шти на би ра пред сјед ни ка скуп шти не на пе ри -
од од че ти ри го ди не.

(2) Пред сјед ник скуп шти не са зи ва и во ди сјед ни це
скуп шти не.

(3) Скуп шти на мо же сми је ни ти пред сјед ни ка скуп шти -
не у сва ко до ба ако он гру бо за не ма ру је сво је ду жно сти
утвр ђе не овим за ко ном, уз от ка зни рок од три мје се ца и
иза бра ти но вог пред сјед ни ка.

Члан 27.

(1) Сјед ни це скуп шти не за јед ни це са зи ва ју се по по -
тре би, а нај ма ње два пу та го ди шње.

(2) Пред сјед ник скуп шти не је ду жан да нај ма ње осам
да на при је одр жа ва ња сјед ни це скуп шти не, у пи са ној фор -
ми са днев ним ре дом, оба ви је сти све ета жне вла сни ке о
тер ми ну одр жа ва ња скуп шти не.

(3) Ини ци ја ти ву за са зи ва ње сјед ни це скуп шти не мо же
да ти и 10% ета жних вла сни ка.

Члан 28.

(1) За одр жа ва ње сјед ни це скуп шти не по треб на је нат -
по ло вич на ве ћи на свих ета жних вла сни ка.

(2) Од лу ке скуп шти не оба ве зу ју ета жне вла сни ке и
управ ни од бор.

(3) Сва ки ета жни вла сник има је дан глас.

(4) Ако вла сни штво на по себ ном ди је лу згра де има ви -
ше ли ца за јед но, пра во гла са има ју је дин стве но, пу тем ли -
ца ко је они од ре де.
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Члан 29.

(1) За до но ше ње од лу ка скуп шти не ко је се од но се на
оба вља ње по сло ва ре дов ног упра вља ња згра дом по треб на
је натпо ло вич на са гла сност од укуп ног бро ја ета жних вла -
сни ка.

(2) За до но ше ње од лу ка скуп шти не ко је пре ла зе окви ре
ре дов ног упра вља ња згра дом, као што је про мје на на мје не
или из да ва ње у за куп за јед нич ких про сто ри ја, за сни ва ње
хи по те ке, за сни ва ње слу жбе но сти, ве ће по прав ке или пре -
прав ке ко је ни су ре дов но одр жа ва ње, до град ња и на до град -
ња згра де по треб на је са гла сност свих ета жних вла сни ка.

(3) Ако се не по стиг не са гла сност ета жних вла сни ка и
од лу ка не до не се у скла ду са ст. 1. или 2. овог чла на, кад за
пред у зи ма ње по сло ва по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло зи,
сва ки ета жни вла сник мо же тра жи ти да о то ме од лу чи суд.

(4) Ако је из во ђе ње ра до ва ко ји ни су ре дов но одр жа ва -
ње или до град ња и на до град ња згра де нео п ход но да би се
обез би је ди ла на ру ше на функ ци о нал ност згра де као цје ли -
не или ње них по је ди них ди је ло ва или да би се спри је чи ло
да ље про па да ње и на но ше ње ште те згра ди као цје ли ни или
ње ним по је ди ним ди је ло ви ма, за јед ни ца мо же до ни је ти
од лу ку са дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро -
ја ета жних вла сни ка ако су за из во ђе ње тих ра до ва обез -
бије ђе на сред ства та ко да се не зах ти је ва ју по себ на сред -
ства од ета жних вла сни ка.

(5) У слу ча ју кад је од лу ка до не се на на на чин из ста ва
4. овог чла на, ета жни вла сник ко ји је гла сао про тив до но -
ше ња та кве од лу ке мо же тра жи ти да о то ме од лу чи суд.

(6) Ета жни вла сник про тив чи је во ље је од лу чи ла ве ћи -
на ета жних вла сни ка или је то од лу чио суд мо же тра жи ти
оси гу ра ње за бу ду ћу ште ту.

Члан 30.

(1) Управ ни од бор за јед ни це има пред сјед ни ка и че ти -
ри чла на ко ји се би ра ју на пе ри од од че ти ри го ди не.

(2) Управ ни од бор до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва.

Члан 31.

Управ ни од бор за јед ни це оба вља сље де ће по сло ве:

а) би ра пред сјед ни ка управ ног од бо ра згра де,

б) из вр ша ва од лу ке скуп шти не за јед ни це,

в) пред ла же го ди шњи про грам одр жа ва ња згра де и ста -
ра се о ње го вој ре а ли за ци ји,

г) под но си из вје штај скуп шти ни о ре а ли за ци ји про гра -
ма одр жа ва ња,

д) под но си фи нан сиј ски из вје штај скуп шти ни за јед ни це,

ђ) за кљу чу је уго во ре у име за јед ни це,

е) из ми ру је оба ве зе у име и за ра чун за јед ни це,

ж) ор га ни зу је на пла те и при јем упла та у ко рист за јед -
ни це,

з) под но си ту жбе над ле жним ор га ни ма про тив ета жних
вла сни ка ко ји не из вр ша ва ју сво је оба ве зе,

и) пред ла же скуп шти ни на чин ко ри шће ња за јед нич ких
про сто ри ја згра де,

ј) ан га жу је по ука за ној по тре би пред у зе ће за пред у зи -
ма ње хит них ин тер вен ци ја,

к) пред ла же скуп шти ни ври јед ност бо да за акон та ци ју
тро шко ва одр жа ва ња пре ма про гра му и

л) пред ла же скуп шти ни оси гу ра ва ју ће дру штво за оси -
гу ра ње згра де.

Члан 32.

Пред сјед ник управ ног од бо ра за сту па за јед ни цу пред
ор га ни ма упра ве и пред пра во суд ним ор га ни ма и у прав -
ним по сло ви ма са тре ћим ли ци ма у ве за ни са одр жа ва њем
и ко ри шће њем згра де.

IV - TРОШКОВИ ОДР ЖА ВА ЊА ЗГРА ДЕ

Члан 33.

За оба ве зе ко је пре у зме за јед ни ца за одр жа ва ње од го ва -
ра ју суп си ди јар но ета жни вла сни ци у скла ду са кри те ри ју -

ми ма пла ћа ња тро шко ва одр жа ва ња утвр ђе ним овим за ко -
ном.

Члан 34.

(1) Тро шко ве ин ве сти ци о ног и ре дов ног одр жа ва ња и
хит них ин тер вен ци ја на за јед нич ким ди је ло ви ма згра де
сно се ета жни вла сни ци сра змјер но уче шћу по вр ши на сво -
јих по себ них ди је ло ва згра де пре ма ствар но учи ње ним
тро шко ви ма, осим ако уго во ром о осни ва њу за јед ни це ни -
је дру га чи је од ре ђе но.

(2) Тро шко ви ре дов ног одр жа ва ња згра де су тро шко ви
на ста ли ре дов ном упо тре бом, од но сно одр жа ва њем тех -
нич ке ис прав но сти и по сло ви обез бје ђи ва ња ре дов них хи -
ги јен ских усло ва.

(3) Тро шко ви ин ве сти ци о ног одр жа ва ња су ван ред ни
тро шко ви за по бољ ша ње ври јед но сти и ква ли те та за јед -
нич ких ди је ло ва згра де у пла ни ра ним слу ча је ви ма.

(4) Ако се не мо же по сти ћи пот пу на са гла сност у ве зи
са усло ви ма и на чи ном под ми ре ња тро шко ва ин ве сти ци о -
ног одр жа ва ња или до при но са за јед нич кој ре зер ви, мо же
се пред над ле жним су дом по кре ну ти ван пар нич ни по сту -
пак ра ди до но ше ња рје ше ња ко је за мје њу је од лу ку скуп -
шти не.

Члан 35.

(1) Ета жни вла сни ци су ду жни као акон та ци ју за тро -
шко ве одр жа ва ња, по бољ ша ње ква ли те та згра де и за ства -
ра ње за јед нич ке ре зер ве из чла на 34. овог за ко на пла ћа ти,
нај ка сни је до пет на е стог у мје се цу за те ку ћи мје сец, мје -
сеч ни из нос на ра чун за јед ни це, ко ји утвр ђу је скуп шти на
за јед ни це на на чин од ре ђен овим за ко ном, а ко ји не мо же
би ти ма њи од 0,2 кон вер ти бил них марaка по 1 м² ко ри сне
по вр ши не.

(2) Ета жни вла сни ци по слов них про сто ри ја и ста но ва у
ко ји ма се оба вља по слов на дје лат ност у стам бе ним и стам -
бе но-по слов ним згра да ма на кна ду из ста ва 1. овог чла на
пла ћа ју у дво стру ком из но су.

Члан 36.

(1) О при хо ди ма, рас хо ди ма и утро шку сред ста ва на
име одр жа ва ња стам бе не згра де во ди се еви ден ци ја.

(2) У еви ден ци ји из ста ва 1. овог чла на ис ка зу ју се по да -
ци о оства ре ним при хо ди ма, о оства ре ним рас хо ди ма за одр -
жа ва ње згра де, о го то вин ским упла та ма, упла та ма пре ко жи -
ро ра чу на за јед ни це ра ди одр жа ва ња стам бе не згра де.

(3) О при хо ди ма и рас хо ди ма и утро шку сред ста ва из
ста ва 1. овог чла на управ ни од бор под но си из вје штај скуп -
шти ни за јед ни це нај ма ње јед ном го ди шње.

(4) Пра во уви да у из вје штај из ста ва 3. овог чла на има -
ју сви ета жни вла сни ци у за јед ни ци.

V - ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПО СЛО ВА ОДР ЖА ВА ЊА

Члан 37.

(1) О на чи ну ор га ни зо ва ња по сло ва одр жа ва ња згра де
од лу чу је управ ни од бор за јед ни це.

(2) Оба вља ње по сло ва одр жа ва ња згра де мо же се усту -
пи ти јав ном, од но сно дру гом пред у зе ћу или пред у зет ни ку
ре ги стро ва ном за оба вља ње та кве вр сте дје лат но сти, од но -
сно на дру ги на чин ко ји обез бје ђу је њи хо во ор га ни зо ва но
из во ђе ње (кућ ни мај стор, ку ће па зи тељ и сл.).

Члан 38.

(1) За оба вља ње по сло ва одр жа ва ња стам бе не згра де
за кљу чу је се уго вор.

(2) За по сло ве ин ве сти ци о ног одр жа ва ња за јед нич ких
дије ло ва згра де уго вор из ста ва 1. овог чла на оба ве зно се
за кљу чу је са спе ци ја ли зо ва ним ли ци ма ре ги стро ва ним за
та кву вр сту ра до ва.

Члан 39.

(1) Ако управ ни од бор згра де не обез би је ди бла го вре -
ме но из во ђе ње ра до ва хит них ин тер вен ци ја на стам бе ној
згра ди из чла на 16. овог за ко на, из во ђе ње ових ра до ва
обез бје ђу је оп штин ски, од но сно град ски ор ган упра ве над -
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ле жан за стам бе не по сло ве по слу жбе ној ду жно сти или на -
ло гу ор га на над ле жног за вр ше ње по сло ва над зо ра, а на те -
рет стам бе не згра де.

(2) Тро шко ве ра до ва из ста ва 1. овог чла на за јед ни ца
пла ћа оп шти ни, од но сно гра ду на осно ву ра чу на за из ве де -
не ра до ве, ко ји има сна гу вје ро до стој не ис пра ве.

Члан 40.

(1) Ета жни вла сни ци, од но сно ко ри сни ци по себ них ди -
је ло ва згра де ду жни су до зво ли ти не сме та но оба вља ње ра -
до ва хит них ин тер вен ци ја на сво јим по себ ним ди је ло ви ма.

(2) Из во ђач ра до ва ду жан је на кон из вр ше не хит не ин -
тер вен ци је до ве сти по се бан дио згра де у ста ње у ко јем је
био при је из во ђе ња ра до ва.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 41.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 300 КМ до 3.000 КМ
ка зни ће се за пре кр шај ета жни вла сник, од но сно ко ри сник
по себ ног ди је ла згра де ако:

а) ко ри сти по се бан или за јед нич ки дио згра де на на чин
ко ји је су про тан ње го вој свр си и на мје ни или ко јим се про -
у зро ку је ште та у згра ди, од но сно ње ним по себ ним и за јед -
нич ким ди је ло ви ма или оме та ју оста ли ко ри сни ци у мир -
ном ко ри шће њу по себ них, од но сно за јед нич ких ди је ло ва
згра де (члан 5),

б) не омо гу ћи из свог по себ ног ди је ла згра де оба вља ње
нео п ход них ра до ва у мје ри ко ја је по треб на за от кла ња ње
ра до ва хит них ин тер вен ци ја ра ди от кла ња ња опа сно сти по
жи вот и здра вље љу ди и ма те ри јал них до ба ра (члан 16),

в) не вр ши ин ве сти ци о но одр жа ва ње свог по себ ног ди -
је ла згра де, од но сно ако без од ла га ња не от кло ни квар у
свом по себ ном ди је лу згра де ко јим се на но си ште та дру -
гим по себ ним или за јед нич ким ди је ло ви ма згра де или до -
во ди у пи та ње њи хо во функ ци о ни са ње (члан 10),

г) због нео прав да них раз ло га из бје га ва осни ва ње за јед -
ни це (члан 4. и члан 18. став 2) и

д) не ис пу ња ва оба ве зе из од лу ка за јед ни це ко је се од -
но се на пла ћа ње тро шко ва одр жа ва ња згра де (члан 34).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су од
500 КМ до 1.500 КМ ако је ета жни вла сник или ко ри сник
по себ ног ди је ла згра де прав но ли це.

Члан 42.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 1.000 КМ до 5.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај за јед ни ца ако не обез би је ди да
се бла го вре ме но из вр ше ра до ви хит них ин тер вен ци ја на
одр жа ва њу стам бе не згра де ко ји ма се спре ча ва угро жа ва -
ње жи во та и здра вља љу ди и без бјед ност око ли не (члан 16.
и члан 38. став 1).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це у за јед ни ци ета жних вла сни ка нов ча ном ка -
зном у из но су од 300 КМ до 1.500 КМ.

Члан 43.

(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 1.000 КМ до 5.000
КМ ка зни ће се за пре кр шај из во ђач ра до ва ако на кон из во -
ђе ња ра до ва хит них ин тер вен ци ја не до ве де по се бан дио
згра де у ста ње у ко јем је био при је из во ђе ња ра до ва, од но -
сно у ста ње ис прав но сти (члан 40. став 2).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це код из во ђа ча ра до ва нов ча ном ка зном у из но -
су од 500 КМ до 1.500 КМ.

Члан 44.

Нов ча ном ка зном у из но су од 300 КМ до 1.500 КМ ка -
зни ће се за пре кр шај пред сјед ник за јед ни це ако:

а) на да ту ини ци ја ти ву ета жних вла сни ка не са зо ве
сјед ни цу скуп шти не за јед ни це или сјед ни це не са зи ва у
скла ду са овим за ко ном (члан 27) и

б) са мо стал но ко ри сти, рас по ла же и упра вља за јед нич -
ком имо ви ном на ште ту оста лих ета жних вла сни ка или до -
но си од лу ке су прот но овом за ко ну (чл. 5. и 29).

VII - НАД ЗОР НАД ОДР ЖА ВА ЊЕМ

Члан 45.

(1) Управ ни над зор над при мје ном овог за ко на и про -
пи са до не се них на осно ву овог за ко на вр ши Ми ни стар ство
за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју.

(2) Ин спек циј ски над зор и кон тро лу над спро во ђе њем
овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву овог за ко на вр -
ши над ле жни ур ба ни стич ко-гра ђе вин ски ин спек то ри и ко -
му нал на по ли ци ја у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, и то:

а) ур ба ни стич ко-гра ђе вин ска ин спек ци ја за по сло ве
ин спек циј ског над зо ра над из град њом и ко ри шће њем згра -
да у сми слу од ре да ба За ко на о ин спек ци ја ма у Ре пу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
74/10) и по себ них од ре да ба о над зо ру из За ко на о уре ђе њу
про сто ра и гра ђе њу и

б) ко му нал на по ли ци ја за по сло ве кон тро ле над одр жа -
ва њем и ко ри шће њем по себ ног ди је ла згра де или ди је ло ва
и уре ђа ја згра де ко ји слу же згра ди као цје ли ни, а ко ји се
од но се на ка на ли за ци о ну и во до вод ну мре жу, га сне и то -
пло вод не ин ста ла ци је, елек тро и гро мо бран ске ин ста ла ци -
је, дим ња ке, одр жа ва ње хи ги је не про сто ри ја, зе ле них по -
вр ши на, про сто ри је за сме ће и од во же ње сме ћа и дру го.

(3) По ука за ној по тре би или на за хтјев ор га на из ста ва
2. овог чла на ин спек циј ски над зор мо же из вр ши ти и дру га
ин спек ци ја.

Члан 46.

У вр ше њу кон тро ле над спро во ђе њем овог за ко на и
про пи са до не се них на осно ву ње га над ле жна ко му нал на
по ли ци ја, по ред овла шће ња из За ко на о ко му нал ној по ли -
ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/03),
овла шће на је и да:

а) на ре ди за јед ни ци да се без од ла га ња или у оста вље -
ном ро ку из вр ше ра до ви хит них ин тер вен ци ја ко ји ма се
спре ча ва угро жа ва ње жи во та и здра вља љу ди и без бјед -
ност око ли не, за шти та имо ви не од оште ће ња и до во ђе ње
згра де, ње них ди је ло ва, уре ђа ја, ин ста ла ци ја и опре ме у
ста ње ис прав но сти, упо тре бљи во сти и си гур но сти,

б) на ре ди ета жном вла сни ку да без од ла га ња и о свом
тро шку из ве де ра до ве на от кла ња њу ква ра у свом по себ -
ном ди је лу згра де ко јим се на но си ште та дру гим по себ ним
или за јед нич ким ди је ло ви ма згра де или до во ди у пи та ње
њи хо во функ ци о ни са ње, те да по пра ви или на док на ди
ште ту ко ја је на ста ла као по сље ди ца тог ква ра на дру гим
по себ ним или за јед нич ким ди је ло ви ма згра де,

в) на ре ди ета жном вла сни ку да од мах или у од ре ђе но
ври је ме омо гу ћи из во ђе ње ра до ва хит них ин тер вен ци ја,
ин ве сти ци о ног или те ку ћег одр жа ва ња за јед нич ких ди је -
ло ва или уре ђа ја згра де у ди је лу ко ји про ла зи кроз ње гов
по себ ни дио или кад је нео п ход но да се ти ра до ви из ве ду
из ње го вог по себ ног ди је ла згра де,

г) на ре ди ета жном вла сни ку да од мах или у оста вље -
ном ро ку укло ни ства ри и пред ме те из за јед нич ких ди је ло -
ва згра де ко ји ни су на ми је ње ни за од ла га ње та квих ства ри
или кад се њи хо вим од ла га њем оста ли ета жни вла сни ци
спре ча ва ју у ко ри шће њу за јед нич ке имо ви не,

д) пред у зи ма и дру ге мје ре и рад ње пред ви ђе не овим
за ко ном и За ко ном о ко му нал ној по ли ци ји.

VI II - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 47.

(1) Ра ди обез бје ђи ва ња сред ста ва за из во ђе ње ра до ва
из чла на 16. овог за ко на, оп шти на, од но сно град мо же про -
пи са ти по себ ну на кна ду за ета жне вла сни ке у за јед ни ца ма
осно ва ним пре ма од ред ба ма овог за ко на.

(2) Са гла сност на ви си ну на кна де из ста ва 1. овог чла -
на да је ми ни стар ство над ле жно за област ста но ва ња.

Члан 48.

(1) Од ред бе Пра вил ни ка о упи су у ре ги стар за јед ни ца
ета жних вла сни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
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ске”, број 74/03) и обра сци ака та до не се ни на осно ву овог
пра вил ни ка ко ји ни су у су прот но сти са овим за ко ном при -
мје њи ва ће се до до но ше ња но вог пра вил ни ка из чла на 23.
овог за ко на.

(2) За јед ни це ко је су осно ва не и ор га ни зо ва не пре ма
од ред ба ма про пи са ко ји су би ли на сна зи до сту па ња на
сна гу овог за ко на ду жне су да у на ред них 12 мје се ци од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на ускла де сво ја ак та са од -
ред ба ма овог за ко на.

Члан 49.

По сту пак по кре нут код су да, од но сно ор га на упра ве до
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, по ко ме ни је донeсена
пра во сна жна од лу ка, окон ча ће се по од ред ба ма за ко на ко -
ји је био на сна зи у ври је ме по кре та ња по ступ ка.

Члан 50.

Сту па њем на сна гу овог за ко на престајe да ва жи За кон
о одр жа ва њу стам бе них згра да (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 16/02 и 65/03).

Члан 51.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1416/11 Предсједник
23. сеп тем бра 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1802

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 182. и чла на 186. ст. 1. и 2. По слов ни ка На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а на кон раз ма тра ња При -
је дло га стра те ги је раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа и
пред у зет ни штва у Ре пу бли ци Срп ској, за пе ри од 2011-
2013. го ди на, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на
Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп тем бра 2011. го ди не, до -
ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усва ја Стра те -
ги ју раз во ја ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни штва
у Ре пу бли ци Срп ској, за пе ри од 2011-2013. го ди на.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1459/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1803

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 28. ст. 1. и 4. За ко на о пра во бра ни ла штву
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 16/05, 77/06 и 119/08), а на кон раз ма тра ња Из вје -
шта ја Ко ми си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

За за мје ни ка пра во бра ни о ца Ре пу бли ке Срп ске иза бра -
на је Сла ђа на Ко сма јац у сје ди шту за мје ни ка Ис точ но Са -
ра је во.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1467/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1804

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 28. ст. 1. и 4. За ко на о пра во бра ни ла штву
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 16/05, 77/06 и 119/08), а на кон раз ма тра ња Из вје -
шта ја Ко ми си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп -
тем бра 2011. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

За за мје ни ка пра во бра ни о ца Ре пу бли ке Срп ске иза бран
је Ни ко ла То ма ше вић у сје ди шту за мје ни ка Ба ња Лу ка.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1468/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1805

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 11. став 2. За ко на о Аген ци ји за бан кар -
ство Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 67/07), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми -
си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп тем бра 2011.
го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у

ОД  Л У  К У

I

За ди рек то ра Аген ци је за бан кар ство Ре пу бли ке Срп ске
иза бра на је Сла ви ца Ињац.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1469/11 Предсједник
29. септембра 2011. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1806

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 8. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чла на 56. став 1. тач ка 5., чла на 182. и чла на 186.
ст. 1. и 2. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број  31/11), а
у ве зи са чла ном 11. став 2. За ко на о Аген ци ји за бан кар -
ство Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 67/07), а на кон раз ма тра ња Из вје шта ја Ко ми -
си је за из бор и име но ва ње, На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске, на Де се тој сјед ни ци, одр жа ној 29. сеп тем бра 2011.
го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ у
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