НАДЛЕЖНОСТИ СЛУЖБЕ
Служба за грађење инфраструктурних
објеката је надлежна за:
1. грађење
објеката
комуналне
инфраструктуре (водовод, одводња и
пречишћавање отпадних вода, јавна
расвјета,
вертикална
саобраћајна
сигнализација-семафори, објекти за
прераду и уништавање отпадака, цесте,
улице, тргови, јавни паркинг простори,
тротоари и пјешачке стазе, паркови и
травњаци,
гробља,
објекти
јавне
хигијене, регулација водотока и уређење
обала вода и водних површина и др.),
2. провођење одговарајућих
јавне набавке,

процедура

3. инвеститорски надзор, примопредаја и
обрачун радова.
ПОСТУПАК ИЗГРАДЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
Цитат из члана 56. Статута Града
Мостара

Статуту и у складу са осталим важећим
законима.
2. Приходи наведени у ставу 1. овог члана
ће бити прерасподијељени у корист
градских подручја, у којима је приход
остварен, у износу од 80 %, те у корист
Града као цјелине у износу од 20 %.
3. Приходи остварени из накнада по основу
додјеле земљишта користит ће се за
надокнаду трошкова даљег уређења
земљишта,
израду
просторно-планске
документације, а на законом прописан
начин.
4. Одлуке о расподјели прихода остварених
из накнада по основу додјеле земљишта у
склопу бивше Централне зоне, утврђује
Градско вијеће у складу са важећим
законима. Ови приходи ће бити поново
инвестирани у бившу Централну зону у
износу од 80%.
5. Одлуке о расподјели прихода остварених
из накнада по основу додјеле земљишта у
сваком
градском
подручју
утврђује
релевантна комисија за градско подручје, у
складу са чланом 38. овог Статута.

Расподјела прихода по основу додијељеног
грађевинског земљишта – капитални
издаци

Цитат из
Мостара

1. Одлуке о расподјели прихода остварених
по основу накнада за додијељене градске
грађевинске локације, за уређење парцела
градског грађевинског земљишта, и за
кориштење градских грађевинских локација
( у даљем тексту: накнада по основу
додјеле земљишта) у склопу Града, доносе
се на основу поступка утврђених у овом

За свако од градских подручја успоставља
се по једна комисија Градског вијећа за
градско подручје. У састав сваке комисије
Градског вијећа за градска подручја улазе
по три градска вијећника изабрана са
територије релевантног градског подручја

члана

38

Статута

Града

Комисије за градска подручја

на основу члана 17. став 1. Статута Града
Мостара.
У надлежности
подручја спадају:

комисија

за

градска

- доношење одлука о расподјели прихода по
основу
додијељеног
грађевинског
земљишта, у складу са чланом 56. овог
Статута
У
пракси
процедура
изградње
инфраструктурних објеката је сљедећа:
Три вијећника са одређеног градског
подручја доносе одлуку о изградњи
инфраструктурног објекта и задужују
Градоначелника за реализацију одлуке.
Мјесне
заједнице,
група
грађана,
појединци
могу достављати своје
приједлоге
за
изградњу
инфраструктурних објеката комисијама
за градска подручја, које утврђују
приоритете
у
рјешевању
инфраструктурних проблема.
Након што је Градоначелник добио одлуку
о изградњи инфраструктурног објекта, он
задужује ову Службу за реализацију одлуке.
Служба проводи потребне поступке јавне
набавке (тендер) и предлаже поједине
уговоре.
Послије проведеног поступка јавне набавке
и уговорених услуга, радова или испорука
роба, служба врши праћење реализације
уговора - нпр. увођења извођача у посао,
осигурање стручног надзора над извођењем,
праћење финансијске стране реализације

уговора, техничког пријема као и
примопредаје изведених радова.
Служба за грађење инфраструктурних
објеката не одлучује о томе шта ће се и
гдје
градити!
Служба
искључиво
реализује одлуке Комисија Градског
Вијећа односно градоначелника.

Надлежности службе, поступак изградње
инфраструктурних објеката, улога локалне
заједнице

ГРАД МОСТАР
Служба за грађење
инфраструктурних објеката

ОДЈЕЛ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕЊЕ

Шеф Службе:
Емир Нуспахић, дипл инг.
Адреса: Краља Твртка бб (Дачки дом)

СЛУЖБА ЗА ГРАЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА

Контакт тел: 036/355-797
Контакт фаx: 036/355-786
Радно вријеме Службе:
од 8:00 до 16:00 сати

