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523
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона (“Службене новине Тузланско-
подрињског  кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и “Службене 
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
27.06.2018. године, доноси 

З  А  К  О  Н
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАВА

Члан 1.
У Закону о порезу на промет непокретности и 

права (“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 
11/01, 13/01, 13/03, 3/13 и 12/16) у члану 6. у ставу 1. 
иза тачке 14. додаје се нова тачка 15., која гласи:

“15. на пренос власништва на непокретностима до 
70 м2 површине која служи за становање, када је купац 
млади брачни пар  који први пут рјешава своје стамбено 
питање и који нису власници, односно посједници или 
нису били власници, односно посједници непокретности 
која је служила или служи за становање.“

У истом члану иза става 3. додаје се нови став 4., 
који гласи:

„Под младима у смислу става 1. тачке 15. овог 
члана подразумијевају се лица у животној доби до 
навршених 35 година старости којa су у браку.“

Члан 2.
На купопродајне уговоре закључене прије ступања 

на снагу овог закона, а по којима није извршена 
пријава настанка порезне обавезе и по којима није  
извршен пренос права власништва, односно посједа, 
примјењиваће се одредбе овог закона. 

Члан 3.
Овлашћује се Законодавно-правна комисија 

Скупштине Тузланског кантона да утврди пречишћени 
текст закона.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеним новинама Тузланског 
кантона”.
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524
На основу члана 24. став 1. тачка (ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
27.06.2018. године, доноси

З  А  К  О  Н 

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О УСЛОВИМА И 
ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНО 

ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА

Члан 1.
У Закону о условима и поступку легализације 

бесправно изграђених грађевина („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11 и 7/17), 
у члану 3. став (1) мијења се и гласи: 

„(1) Легализација бесправно изграђене грађевине 
може се вршити за грађевину која је до дана израде 
ортофото снимака Федерације БиХ из 2018. године 
започета, изграђена, дограђена (у својим хоризонталним 
или вертикалним габаритима), реконструисана или 
санирана без одобрења за грађење, као и грађевину за 
коју постоји одобрење за грађење, али је инвеститор 
одступио од услова прописаних у одобрењу за грађење.“

У истом члану у ставу (3) ријечи „става (3)“, 
замјењују се ријечима „става (2)“.

Члан 2. 
У члану 5а. став (3) мијења се и гласи: 
„(3) Власнику изграђене грађевине из става (2) 

овог члана, привремено прикључење се може извршити 
уз потврду Министарства, односно надлежног 
општинског/градског органа да се грађевина налази на 
ортофото снимцима Федерације БиХ из 2018. године 
или, до коначне објаве ортофото снимака, уз потврду 
да је грађевина започета, изграђена или дограђена до 
дана ступања на снагу овог закона, издату на основу 


