
PRIJEDLOG 

 
BOSNA I HERCEGOVINA 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Tuzlanski kanton 

OPĆINA GRAČANICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj:      ________________ 

Gračanica, _____.03.2019.god.                            
 

            Na osnovu člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH“, broj: 25/03 i 16/04)    i člana 

16. Statuta Općine Gračanica („Sl. glasnik Općine Gračanica”, broj: 4/09 i 11/18), Općinsko vijeće Gračanica, 
na sjednici održanoj dana  _______ 2019. godine.  d o n o s i  

 

O D L U K U 
o utvrđivanju prosječne konačne cijene m

2
 korisne stambene površine 

na području općine Gračanica 

  

Član 1. 

            Ovom odlukom utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine, 
ostvarena u prethodnoj godini,  na području Općine Gračanica.  

Član 2. 

            Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisnog stambenog prostora na području Općine Gračanica, 

ostvarena u 2018.god. iznosi  850,00 KM i služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade iz osnova 

prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti izgrađene komunalne infrastrukture koje 

mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika 
nekretnina – renta. 

Član 3. 

          Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj: : 01-31-01159/2018 od 29.03.2018.god 

 

Član 4. 

            Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gračanica». 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

 

 Za izračunavanje visine naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i 
pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture,  koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta a koje 

nisu rezultat ulaganja sredstava korisnika nekretnine-renta,  kao osnovica služi prosječna konačna građevinska 
cijena iz prethodne godine m2 korisne stambene površine na području općine. 

            Članom 66. Zakona o građevinskom zemljištu F BiH („Sl. novine F BiH“, broj: 25/03 i 16/04) 

propisano je da prosječnu konačnu građevinsku cijenu utvrđuje odlukom Općinsko vijeće svake godine, a 
najkasnije do 31. marta godine u kojoj će se primjenjivati.  

            Federalni zavod za statistiku,  izdao je saopštenje o prosječnoj cijeni prodatih novih stanova u 

2018.godini u Federaciji BiH  u IV tromjesečju i prema tim podacima prosječna cijena m2  novog stana u 
Federaciji  BiH iznosi 1.732,1 KM.  Za grad Sarajevo cijena iznosi 1.877,9 KM/ m2,  a za ostale općine 

Federacuje BiH  1.473,2 KM/ m2. Prema podacima Federalnog  zavoda za statistiku prosječna cijena m2  novog 
stana u 2018.godini približna je cijeni iz 2017. godine.          

 Od građevinskih firmi koje se bave izgradnjom stanova Služba je pismeno zatražila podatke o 
prosječnoj cijeni m2 novog stana, ali ove godine nije pristigao nijedan odgovor na upućeni upit. 

U susjednim općinama su već utvrdili cijenu m2 korisne stambene površine ili su  pripremili prijedloge Odluka 
za općinska vijećai to:  

 - U Općini Gradačac je Općinskom vijeću upućen prijedlog za prosječnu konačnu cijenu m2 korisne 
stambene površine u iznosu od  850,00 KM; 

            - U Općini Srebrenik je Općinskom vijeću upućen prijedlog za prosječnu konačnu cijenu m2 korisne 
stambene površine u iznosu od  800,00 KM; 

            - U Općini  Lukavac  je Općinskom vijeću upućen prijedlog za prosječnu konačnu cijenu m2 korisne 
stambene površine u iznosu od  850,00 KM; 

               Razmatrajući  podatke Zavoda za statistiku  i predložene prosječne  cijene  u susujednim općinama 
Služba smatra da  realna prosječna konačna cijena m2 korisne stambene površine za općinu Gračanica u 2017. 
godini   iznosi  850,00 KM   pa  predlaže  Općinskom vijeću da predloženu  Odluku usvoji.  

  

 

 

 

 

 

 

 


