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        Na temelju članaka 66. i 68. stavak 1. Zakona o  organizaciji orana uprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Sl. novine F BiH“ broj: 35/05)  i članka 60. stavak 2. Zakona o građenju 
(„Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 3/16) ministar graditeljstva, obnove, 

prostornog uređenja i zaštite okoliša donosi  
 

 

PRAVILNIK  

o uvjetima i načinu vođenja  
                                        građevinskog dnevnika i građevinske knjige 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(Predmet Pravilnika) 

 

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti, način vođenja i obrazac građevinskog dnevnika i 
građevinske knjige kao dijela dokumentacije koju izvođač mora imati na gradilištu. 

II ZAJEDNIČKE ODREDBE 
 

Članak 2.  
(Građevinska dnevnik  i građevinska knjiga) 

 

(1) Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i 
načina gradnje, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog 

projekta, izvedbenog projekta, posebnih propisa i pravila struke.  

 

(2) Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama u koju se unose 
podatci o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasificirani po pojedinim 

vrstama i pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u dokaznici mjera (predmjeru) iz 

projekta, odnosno ugovornom troškovniku (predračunu) radova. 
 

Članak 3.  
 (Obveza vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige) 

 

(1) O gradnji građevine odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevinska 
dozvola izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.  
(2) Iznimno od stavka (1)  ovoga članka, građevinska knjiga na gradilištu nije 

potrebna za individualne stambene objekte, individualne stambeno-poslovne objekte i 

poljoprivredne objekte koji se koriste isključivo u funkciji obavljanja poljoprivrednih 
djelatnosti, razvijene bruto površine do 750 m2

 i konstrukcije raspona do 6 m. 

(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, investitor i izvođač radova mogu ugovoriti vođenje 

građevinske knjige i u slučajevima iz prethodnog stavka. 

 

Članak 4.  
(Vođenje građevinskog dnevnika  i građevinske knjige) 

1) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga se vode tijekom građenja za cijelu građevinu od 
dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja. 
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 (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, građevinski dnevnik i građevinska knjiga se vode i za   

složene građevine za koju se izdana načelna građevinska dozvola u slučaju  građenja   dijelova 
građevine za koje se izdaju građevinske dozvole za dijelove građevine.  

(3) U građevinski dnevnik i građevinsku knjigu iz stavka 1. i  2.ovoga članka upisuju se podaci 

na temelju kojih se može utvrditi tok i način građenja građevine u cjelini i po pojedinim 
fazama, količina i obim izvršenih radova, kao i podaci koji utiču ili mogu uticati na predviđeni 
tok i rok izgradnje građevine. 

Članak 5.  
 (Uvezivanje i numeriranje građevinskog dnevnika  i građevinske knjige) 

 

Građevinski dnevnik i građevinska knjiga vode se u obliku knjige koja mora biti uvezana na 
način da se onemogući zamjena listova. Svaka stranica građevinskog dnevnika i građevinske 
knjige mora biti numerirana i ovjerena potpisom ovlaštene osobe izvođača i nadzornog organa.  

Članak 6.  
(Odgovornost za vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) 

(1) Građevinski dnevnik i građevinska knjiga moraju se voditi i ovjeravati uredno i ažurno sa 
upisima u građevinski dnevnik za svaki radni dan, a u građevinsku knjigu periodično prilikom 
obračuna.   

(2) Za uredno i ažurno vođenje i ovjeravanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige 
odgovorni su: izvođač radova i nadzorni organ.   

Članak 7.  
(Rok za čuvanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) 

 (1) Izvođač je dužan čuvati paricu (kopiju) građevinskog dnevnika i građevinsku knjigu dvije 
godine nakon isteka garantnog roka koji je ugovoren za izgradnju određene građevine. 

(2) Investitor  je dužan čuvati paricu (kopiju) građevinskog dnevnika i građevinsku knjigu 

trajno. 

Članak 8.  
(Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) 

(1) Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ne smiju se brisati, ispravljati ili 
naknadno mijenjati, niti dopunjavati.   

(2) Izuzetno, izmjene i dopune upisanih podataka vrše se isključivo kao novi upisi, uz obvezu 
označavanja dana kada su izvršene.   

Članak 9.  
 (Dostupnost građevinskog dnevnika i građevinske knjige) 

Građevinski dnevnik i građevinska knjiga nalaze se na gradilištu u toku građenja građevine i 

moraju biti dostupni ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana radi unošenja potrebnih 
podataka vezanih za građenje građevine, inspekcijskim i drugim nadležnim organima, odnosno 
službama.   
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                                                III. GRAĐEVINSKI DNEVNIK 

 

Članak 10.  
                                                         (Građevinski dnevnik) 

(1) Građevinski dnevnik je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama iz dnevnika u 

originalu i najmanje jednoj kopiji (parici) u koju se svakodnevno upisuju svi podaci o građenju 
građevine  prema propisanom obrascu građevinskog dnevnika koji čini sastavni dio ovog  
Pravilnika. 

(2) Točnost podataka o građenju upisanih u tijeku jednog dana obvezno se svakodnevno 

potvrđuju potpisom voditelja građenja i nadzornog organa. 

Članak 11.  
                                   (Podaci koji se upisuju u građevinski dnevnik) 

U građevinski dnevnik, osim vođenja datuma izvršenog upisa podataka o investitoru, izvođaču 
građenja i vrsti građevine, upisuju se: 
a) podaci o uvođenju izvođača građenja u posjed gradilišta, vrsti radova, kao i o određivanju 
voditelja građenja; 
b) podaci o nadzornom organu (nadzornom inženjeru ili nadzornom timu i koordinatoru); 

c) podaci o pregledu tehničke dokumentacije koju je investitor predao izvođaču građenja 
(građevinska dozvola, glavni i izvedbeni projekt) eventualni nedostaci u tehničkoj 
dokumentaciji i podaci o poduzetim mjerama za njihovo otklanjanje, kao i podaci koje sadrži 
prijava o početku građenja građevine, odnosno izvođenju pripremnih radova, koje se dostavlja 
mjerodavnoj građevinskoj inspekciji; 
d) podaci o izvršenom iskolčenju (podaci se uzimaju iz elaborata iskolčenja); 
e) podaci o eventualno utvrđenim fragmentima iz ranijih perioda gradnje koji mogu imati 

značaj kulturno-povijesnog  ili prirodnog naslijeđa, podaci o obavještavanju  mjerodavnih  

institucija o istim, kao i poduzetim mjerama za njihovu zaštitu; 
f) podaci o položaju podzemnih instalacija u sklopu gradilišta ili neposrednoj blizini, a koje bi 
se mogle oštetiti u tijeku izvođenja radova (kopija katastra podzemnih instalacija); 
g) podaci o vršenim ispitivanjima zemljišta radi stabilnosti građevine ili njenih pojedinih 
dijelova, redovnih i naknadnih ispitivanja tla u pogledu kategorije nosivosti, kao i rezultatima 

geomehaničkih ispitivanja (u skladu sa glavnim projektom); 
h) podaci o izvršenim pripremnim radovima na gradilištu sa potrebnim tehničkim mjerama 
vezanim za zaštitu okoliša, prometnica, susjednih objekata, kao i mjerama zaštite ljudi i 
materijalnih dobara; 

i) podaci o prispijeću materijala, opreme i postrojenja uz naznaku dostavljenih  atesta, kao i o 

rezultatima ispitivanja materijala koji se moraju ispitivati neposredno prije uporabe; 

j) podaci o vrstama i pozicijama radova koji se izvode, sredstvima rada koja se primjenjuju u 

građenju, osoblju i vremenskim prilikama pod kojima se izvode radovi na građevini; 
k) podaci o poduzetim mjerama zaštite radnika i sigurnost građevina i radova, opreme i 

materijala, nesmetanog odvijanja prometa i sigurnosti susjednih građevina; 
l) podaci o prijemu izvedenih radova, konstrukcija i konstruktivnih dijelova (temelji, 

instalacije, oplate, armatura, izolacije i sl.) čije je utvrđivanje sigurnosti i kvalitete kasnijom 

izgradnjom građevine znatno otežano, skice i mjere o radovima koji se kasnije ne mogu bez 
poteškoća utvrditi i radova koji nisu sadržani u izvedbenom projektu (radi dopune istog); 
m) podaci o zastojima i prekidima u radu, uzrocima koji su ih izazvali, njihovom trajanju kao i 

da li je, kada i na koji način o tome obaviješten nadzorni organ investitora; 
n) podaci o datumu završetka građenja građevine, podnošenju izjave izvođača građenja o 
izvedenim radovima i pisano izvješće nadzornog organa da se može izvršili tehnički pregled 
građevine: 
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o) podaci o kontrolama koje su izvršile građevinska i druge inspekcije, stručno-tehničkim i 
drugim komisijskim uviđajima na građevini, o primjedbama i zahtjevima nadzornog organa, 
kao i odgovorima na te primjedbe i zahtjeve od strane izvođača radova; 
p) podaci o elaboratu zaštite na radu, elaboratu zaštite od požara i eksplozija, te mjerama zaštite 
okoliša ovjerene od pravne osobe koja je iste izradila. 

Članak 12. 
                                   (Upis podataka o prijemu temeljnih jama građevina) 

(1)U građevinski dnevnik moraju se detaljno upisivati podaci o prijemu temeljnih jama 
građevina, odnosno svih nosivih slojeva shodno vrsti građevine i to: 
a) kote dna temeljenja, 

b) podaci o pregledu temeljnih jama kao i podaci o sastavu tla na koti temeljenja i predviđenoj 
nosivosti, 

c) podaci o ispitivanju nosivosti relevantnih slojeva (tla, tamponi i sl.), 

d) drugi podaci važni za temeljenje objekta u skladu sa tehničkim normativima i normama koje 
se odnose na temeljenje građevine. 

(2)Podaci iz stavka 1. ovog članka moraju biti upisani prije suglasnosti za izvođenje sljedećih 
faza  rada. 

(3)  Sljedeća faza izvođenja radova može početi samo ako stvarni geotehnički podaci 

odgovaraju podacima predviđenim projektom. 

Članak 13. 
                                   (Građevine za koje se vodi građevinski dnevnik) 

(1)Građevinski dnevnik vodi se za cijelu građevinu, a može se voditi i za pojedine njene 
dijelove i/ili pojedine građevinske radove, ako oni predstavljaju izdvojenu cjelinu. 

(2)Za građevinske radove, za instalacije, kao i za montažu opreme i postrojenja, mogu se voditi 
zasebni dijelovi  građevinskog dnevnika. 

(3) Odredbe članaka  ovoga Pravilnika koje se odnose na građevinski dnevnik, odgovarajuće se 
odnose i na vođenje zasebnih dijelova građevinskog dnevnika. 

(4)Za usuglašenost izvedenih radova i objedinjavanje dokumentacije iz stavka 2. ovog članka 
odgovoran je voditelj građenja odnosno  voditelj pojedinih radova.  

Članak 14. 
                                             (Obrazac građevinskog dnevnika) 
 

Obrazac građevinskog dnevnika sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ovog 
Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 
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                                                 IV. GRAĐEVINSKA KNJIGA 

 

                                                                Članak 15. 
                                                      ( Građevinska knjiga) 
 

(1) Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama u koju se unose podaci 

o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasificiranim po pojedinim vrstama i 
pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u dokaznici mjera (predmjeru) iz projekta, 

odnosno ugovornom troškovniku (predračunu) radova. 

 

(2) Sastavni dio građevinske knjige je jedan primjerak izvedbenog projekta na osnovu kojeg se 
izvodi građevina i vrši montaža instalacija, opreme i uređaja. 
 

(3) U tehničku dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka unose se grafički podaci o izvršenim 
radovima, u slučaju da odstupaju od projekta na osnovu kojeg se izvode radovi. Ovi podaci 
unose se u projekt tušem u boji, sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, gdje 
su prethodno evidentirani. 

 

                                                                    Članak 16. 
                                         (Upis podataka u građevinsku knjigu) 

(1) Podatke o mjerama i količinama izvršenih radova prikuplja, utvrđuje i upisuje u 
građevinsku knjigu voditelj građenja, a kontrolu i ovjeru vrše osobe koje vrše stalni stručni 
nadzor nad građenjem građevine. 

(2) Upis podataka u građevinsku knjigu vrši se  po pravilu, nakon završetka pojedinih pozicija 
radova, a najmanje jednom mjesečno za radove koji su u tijeku. Svaki upis obvezno potpisuju 

osobe iz stavka l. ovog članka. 

(3) Podaci o količinama izvedenih radova prema izmjenama i dopunama tehničke 
dokumentacije, prikupljaju se, utvrđuju i upisuju u građevinsku knjigu na način utvrđen u 
stavku 2. ovog članka. 

                                                                 Članak 17. 
                              (Korištenje podataka upisanih u građevinsku knjigu) 

 (1) Podaci o količini izvršenih radova na građevini koji su upisani u građevinsku knjigu su 
osnove za izradu privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova između 
investitora i izvođača. 

(2) Kada je izgradnja građevine ugovorena po sistemu "ključ u ruke" podaci iz građevinske 
knjige služe kao dokaz o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenih materijala po pozicijama 

dokaznice mjera (predmjera) radova i eventualnih odstupanja od izvedbenog projekta, odnosno 

izrade projekta izvedenog stanja za potrebe tehničkog pregleda izvedenih radova na izgradnji 
građevine. 

Članak 18. 
(Obrazac građevinske knjige) 

Obrazac građevinske knjige sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ovog  
Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 
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                                      V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 
  

(1)Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti  Pravilnik o uvjetima i načinu 
vođenja građevinskog dnevnika (Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 5/02). 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika (Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 5/02), primjenjuju se na građenje 
koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika na temelju građevinske dozvole ili 
drugog akta kojim se odobrava građenje, te za građevine za koje je zahtjev za izdavanje 

uporabne dozvole predan do stupanja na snagu ovoga Pravilnika. 

 

                                                                  Članak 20.  
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim  novinama 

Hercegbosanske županije". 

 

Bosna i Hercegovina                                                              M I N I S T A R  

Federacija Bosne i Hercegovine                                            _________________ 

Hercegbosanska županija                                               Hikmet Hodžić, mr.sc. 

Ministarstvo graditeljstva, obnove,                                                                                               

prostornog uređenja i zaštite okoliša  
LIVNO  

Broj: 07-01-02-60/18 

Datum:4.5.2018.  

 

 

 Ovaj Pravilnik objavljen je u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“ broj: 5/18 

od  7.lipnja 2018.   

 

 



Obrazac Prva stranica građevinskog dnevnika 

 

 
 

 
 

GRAĐEVINSKI DNEVNIK 
 

 

Građevina / dio građevine / radovi – mjesto građenja / adresa 

 

 
 

Odgovorna osoba koja vodi građenje / izvođenje radova 
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj radova 

 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ime i prezime, potpis 

 

                               Akt o imenovanju:…………………………………………... 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Prijava početka građenja:………………………. 
datum 

Građenje/izvođenje radova Početak:                            ………………………. 
datum 

                                                     Završetak:                      ………………………. 
datum 

Stručni nadzor 
Nadzorni inženjer………………………………………………………………………………………………………………. 

ime i prezime, potpis  arhitekta/inženjera, pečat 
Akt o imenovanju: ………………………………………………………. 

Nadzorni inženjer………………………………………………………………………………………………………………. 
ime i prezime, potpis  arhitekta/inženjera, pečat 

Akt o imenovanju:……………………………………………………… 

Nadzorni inženjer……………………………………………………………………………………………………………… 

ime i prezime, potpis  arhitekta/inženjera, pečat 
Akt o imenovanju: ………………………………………………………. 

Glavni nadzorni inženjer……………………………………………………………………………………………………… 

ime i prezime, potpis  arhitekta/inženjera, pečat 

                                                                            Akt o imenovanju:…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ime i adresa/ naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor  

Građevinska dozvola/rješenje o tipskom projektu: 

BROJ: 

 

 DATUM IZDAVANJA: 

Investitor 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ime i adresa / naziv i sjedište 

Izvođač 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ime i adresa / naziv i sjedište 



 
Obrazac              Druga stranica građevinskog dnevnika 

 
 

 

 

 
 

GRAĐEVINSKI DNEVNIK 
 

 

Građevina/ dio građevine/ radovi – mjesto građenja/ adresa 

 

POPIS ZASEBNIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA 

Redni 

broj 

 
Dio građevine / radovi 

 
Izvođač 

 
Stručni nadzor 

Građenje / izvođenje radova 

početak završetak 

datum 

 

1. 
     

 

2. 
     

 

3. 
     

 

4. 
     

 

5. 
     

 

6. 
     

 

7. 
     

 

8. 
     

 

9. 
     

 

10. 
     

 

11. 
     

 

12. 
     

 

13. 
     

 

14. 
     

 

15. 
     

 

16. 
     

 

17. 
     

 

18. 
     

 

19. 
     

 

 

 

 

 

 

 

Investitor 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ime i adresa/naziv i sjedište 

Izvođač 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ime i adresa/naziv i sjedište 



Obrazac Stranica građevinskog dnevnika 

 
 

 
GRAĐEVINSKI DNEVNIK 

Znak Ime i adresa/ Naziv i sjedište izvođača List  

 

Datum upisa 

   

Naziv građevine / dijela građevine/radova Vremenski uvjeti Temperatura zraka 

 

°C 

Vodostaj 

 

m 

Temperatura gradiva 

 

°C 

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača 

Struktura 

zaposle- 

nika i 

strojeva 

na radu 

Zaposlenici Strojevi 

                                   

Broj                                    

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    Stranica

  OPIS RADOVA:

Redni broj predračuna: Jedinica Ukupna količina po     Jedinična cijena:
mjere: predračunu:

     mjesečno    ukupno

Izvođač: Nadzor:

Uložak u građevinsku knjigu

GRAĐEVINA:  

radova: 

Izvršena količina

 

 

 


	(Predmet Pravilnika)

