
          
На основу члана 65. став 3.Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске"број 97/16) и члана 87.Статута 
општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“број4/17) Скупштина 
општине Градишка на сједници одржаној дана 14.06.2018. године,донијелај е 

 
ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 
 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине 
Градишка“ број: 6/14, 1/17, 7/17 и 3/18) у члану 61. ставови 2,3,4, и 5. се мијењају и 
гласе: 
 
„ (2) Киосци се могу постављати на јавним површинама или на земљишту у приватној 
својини. Киосци који се постављају на јавним површинама не могу се постављати на 
уређеним зеленим и парковским површинама. Киосци који се постављају поред 
тротоара лоцирају се тако да ни једним својим дијелом не прелазе на простор 
предвиђен за кретање пјешака. 
(3) Локације киоска који се постављају на јавним површинама или на земљишту у 
приватнојсвојини дијеле се на: 

 уже урбано подручје и 
 остала подручја 

(4) Под ужим урбаним подручјем за постављање киоска подразумијева се прва и друга  
зона градског грађевинског земљишта утврђене чланом 47. ове Одлуке и Партизанска 
улица. Под осталим подручјима за постављање киоска подразумјева се земљиште у 
осталим зонама градског грађевинског земљишта и земљиште ван обухвата зона 
градског грађевинског земљишта (ван урбаног подручја). 
(5) Киосци који се постављају у ужем урбаном подручју морају бити типски, димензија 
2,40 x 2,40 m , 2,40 x 3,00 m или 2,40 x 3,60 m, висине 2,80 m. Саставни дио ове Одлуке 
је изглед киоска са техничким описом.“ 
 

Члан 2. 
 
Иза члана 61. Одлуке додају се нови чл. 61 а., 61 б. и 61 в. који гласе:  
 
 

„ Члан 61 а. 
 
(1) Киосци који се постављају на јавним површинама се могу искључиво користити за 
продају штампе, цигарета, лутрије, књига, сувенира, цвијећа, брзе хране, воћа и 
поврћа. 
(2) У Видовданској улици није дозвољено постављање киоска за продају воћа и 
поврћа. 
      

Члан 61 б. 
 
Локације киоска на јавним површинама у ужем урбаном подручју су одређене 
графичким прилогом који је саставни дио ове Одлуке, а на земљишту у приватној 
својини у складу са чланом 75. став 3. ове Одлуке. 



 
Члан 61 в. 

 
(1) Киосци који се постављају ван зоне ужег урбаног подручја, поред дјелатности 
наведених у члану 61 а., се могу користити за обављање услужне или трговинске 
дјелатности уколико испуњавају услове предвиђене посебним прописима. Локација 
ових киоска мора бити удаљена најмање 2,00 m од улице или локалног пута, а од 
осталих саобраћајница у складу са Законом о јавним путевима.  
(2) Услови за постављање киоска у осталим подручјима утврђују се у складу са 
просторним могућностима, а на основу стручног мишљења Комисије за урбанизам и у 
складу са датим урбанистичко-техничким условима.“ 
 

Члан 3. 
 
Поднаслов 1.3 мијења се и гласи:„1.3. Баште“ 
 
 

Члан 4. 
 
Члан 63. мијења се и гласи: 
 
„ (1) Башта угоститељског објекта (у даљем тексту: башта) у смислу ове одлуке је 
монтажно-демонтажни објекат привременог карактера у функцији угоститељске 
дјелатности која се обавља у угоститељском објекту, и поставља се на површинама 
одређеним овом одлуком.  
(2)Башта се може поставити на јавним површинама, на земљишту у приватној својини 
или на земљишту за редовну употребу зграде.” 
 

Члан 5. 

 

Иза члана 63. додају се нови чл. 63 а, 63 б, 63 в , 63 г  и 63 д. који гласе: 

 

„ Члан 63 а. 

Башта може бити:  
 отвореног типа и 
 затвореног типа. 

 
Члан 63 б. 

 
(1) Башта отвореног типа може да садржи следеће елементе: столове и столице, 
сунцобране или тенде (беж или смеђе боје), жардињере до висине 0,5 m, монтажно-
демонтажну платформу направљену од металних профила, дрвета и итисона у циљу 
изравнања подлоге терена максималне висине до 15 cmи монтажно демонтажну 
конструкцију надстрешнице која мора бити направљена од лаких металних профила.  
(2) Отворене љетне баште се могу постављати испред угоститељских објеката, у 
складу са просторним могућностима, под условом да простор за кретање пјешака не 
може бити ужи од 2,00m. Отворене баште које се постављају на тротоару не могу 
заузимати више од ½ ширине тротоара, с тим да простор за кретање пјешака мора 
бити минимално 2,00m.  
(3) За конструкцију надстрешнице корисник пословног простора и корисник баште 
дужан је да прибави дозволе прописане Законом о уређењу простора и грађењу. За 
љетне баште на јавним површинама, које заштиту од сунца обезбјеђују путем 



сунцобрана или склопиве тенде, није потребно прибављати локацијске услове, већ се 
исте постављају на основу рјешења о комуналној такси за заузимање јавне површине. 
(4) Привремено кориштење јавних површина за постављање отворене љетне баште 
може се одобрити у периоду од 15.04. до 15.10. текуће године, уз могућност 
продужења односно ранијег почетка коришћења, зависно од временских услова. 
 

Члан 63 в. 

 

(1) Баште затвореног типа су монтажно-демонтажне конструкције са три или све 
четири затворене стране, израђене од прозирног и безбједног материјала са уређајима 
за загријавање и елементима заштите од вјетра. Конструкцију затворене баште чини 
лагана алуминијумска конструкција у боји алуминија са испуном од стаклених плоха. 
(2) Уколико се затворене баште постављају у низу, исте морају бити идентичне у 
погледу конструкције, изгледа, материјала и боје, што ће се детаљно прописати 
урбанистичко-техничким условима. 
(3) Затворена башта на јавној површини се може поставити на период до пет година. 
(4) За постављање затворене баште инвеститор је дужан прибавити дозволе 
прописане Законом о уређењу простора и грађењу (локацијски услови, грађевинска и 
употребна дозвола), а уз захтјев за издавање локацијских услова дужан је приложити 
идејно рјешење затворене баште. 
(5) Затворена башта која се поставља на тротоару може обухватати максимално ½ 
шитине тротоара, с тим да преостали простор за кретање пјешака и приступ 
ватрогасних возила мора бити минимално 3,00m. 
(6) Локације за постављање башта затвореног типа су одређене у графичком прилогу 
који је саставни дио ове Одлуке. 
(7) Испред затворене баште не може се додатно одобрити постављање отворене 
љетне баште. 
 

Члан 63 г. 

 

(1) Башта (отворена и затворена)  се може поставити на површини јавне намјене, на 
земљишту у приватној својини или на земљишту за редовну употребу зграде уз 
сагласност заједнице етажних власника зграде у складу са одредбама Закона о 
одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ број : 100/11).Башта не 
смије  физички да нарушава и оштећује површину на коју се поставља.  
(2) Ширина баштеможе бити највише у ширини пословног простора испред кога се 
поставља. Ширина баште може бити и шира од пословног простора испред којег се 
поставља и то:  
- уз сагласност власника сусједног стамбеног, односно пословног простора ;  
- уз сагласност Заједнице етажних власника станова  и пословних простора стамбене 
зграде, у којој се налази пословни простор.  
 
 

Члан 63 д. 
 

(1) Није дозвољено  постављање отворених и затворених башта на саобраћајницама, у  
непосредној близини раскрснице тако да утиче на безбједност саобраћаја, колским 
прилазима, у хаусторима, пролазима, испред улаза у стамбени простор, испред улаза 
у други пословни простор, на уређеним зеленим и парковским површинама. 



(2) Забрањено је постављање башта (отвореног и затвореног типа) на тротоару у 
Видовданској улици, са сјеверозападне стране, и то од улице Козарских бригада до 
пословног објекта зв. „Робна кућа Избор“.  
(3) Локације за постављање башта су одређене у графичком прилогу који је саставни 
дио ове одлуке.“ 
 
     

Члан 6. 
 
У члану 65. иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
 
“(5) Рекламна платна су заштитна платна с отиснутом или осликаном рекламном 
поруком, а постављају се на грађевинске скеле за трајања радова на санацији и 
реконструкцији грађевине или се разапињу на грађевине у изградњи док трају радови.” 
 
 

Члан 7. 
 

У члану  67. став 4. ријечи “и паноа на фасадама и крововима објеката” се бришу, аиза 
става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
 
“(5) Рекламни пано који се поставља на бочним странама зграда на којима нема 
отвора, може површином  заузимати максимално1/2 фасаде на коју се поставља.” 
 
 

Члан 8. 
 
У члану 68. иза става 1. додаје се нови став  2. који гласи: 
 
“(2) Уз аутопутеве, магистралне и регионалне путеве  могу се постављати самостојећи 
рекламни панои рекламне површине од 12 m2 до 50 m2 (бигборд, мегаборд и слично) уз 
претходно прибављену сагласност правног лица које управља овим путевима.” 
 
Досадашњи ставови 2.и 3. постају ставови 3. и 4. 
 

Члан 9. 
 
 

У члану 72. додаје се нови ставови  2. и 3.  који гласе: 
“ (2) Тезге (штандове) на јавним површинама поставља Општина. Локације за 
постављање тезги (штандова) на јавним површинама одређене су графичким прилогом 
који је саставни дио ове Одлуке. 
(3) На тротоару дуж Видовданске улице, са сјеверозападне стране, од улице Козарских 
бригада до пословно-стамбеног објекта зв. „плава зграда“ забрањено је постављање 
штандова, осим за вријеме манифестација, празника,у сврху рекламирања и у 
хуманитарне сврхе на период који не може бити дужи од три дана. Штандови који се 
постављају на период до  три дана не морају својим изгледом испуњавати услове из 
претходног става.” 
 
 

Члан 10. 
 

Поднаслов “ 1.11. Љетна башта”  и члан 73. се бришу. 
 
 



Члан 11. 
 

Иза члана 110 додаје се нови члан 110 а., који гласи: 
 

„Члан 110 а. 
 
(1) Изглед, намјена и локације киоска ускладиће се са одредбама ове одлуке у року од 
једне године од дана ступања на снагу исте. 
(2) Изглед и локације љетних башти и надстрешница, те изглед тенди, ускладиће се са 
одредбама ове одлуке до 31.03.2019. године.“ 
 
 

Члан 12. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Градишка. 
 
 
Број: 01-022-???/18         
Датум: 14.06.2018. године    
Градишка 
ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
Миленко Павловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


