
ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU 

BRČKO DISTRIKTA BiH 
 

Član 1 
 

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko 
distrikta BiH" broj: 35/05) u članu 3 stavu 5 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  
riječjima: "Vlada Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada)". 
 

Član 2 
 

U članu 4 stavu 3, riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada", zatim se  
briše "1", a riječi: "Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj" 
zamjenjuju se riječima: "Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne 
poslove". 
 
U stavu 4 istog člana riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
 

Član 3 
 

U članu 5 stavu 3 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja" zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 
U stavu 4 istog člana riječi: "upućivanja prijedloga" zamjenjuju se riječima: 
"donošenja odluke iz prethodnog stava". 
 

Član 4 
 

U članu 6 stavu 4 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja" zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 5 
 

U članu 8 stavu 3 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 
U stavu 4 istog člana riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja" 
zamjenjuju se  riječima: "šef Odjeljenja", a riječi: "podnošenja prijedloga" 
zamjenjuju se riječima: "donošenja odluke". 
 

Član 6 
 

U članu 10 stavu 3 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja" zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 
U stavu 6 istog člana  riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada".  
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Član 7 
 
U članu 12 stavu 2 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 8 
 
Član 14 se mijenja i glasi: "Visinu naknade za privredni ribolov propisuje Vlada, a 
uslove i način obavljanja privrednog ribolova, namjenu, vrstu i količinu alata i 
opreme koji se smiju koristiti u privrednom ribolovu propisuje šef Odjeljenja".  
 

Član 9 
 

U članu 15 stavu 1 riječi: "Gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja" zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 
U stavu 2 istog člana riječi: "podnošenja prijedloga" zamjenjuju se riječima: 
"donošenja programa".  
 
U stavovima 6 i 8 istog člana riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja"  
zamjenjuju se riječima: "šef  Odjeljenja". 
 

Član 10 
 

U članu 16 stavu 2 i stavu 4 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Član 11 
 

U članu 19 stavu 1 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 
U stavu 2 istog člana riječi: "podnošenja prijedloga" zamjenjuju se riječima: 
"donošenja programa", a riječi: "Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i 
privredni razvoj", zamjenjuju se riječima: "Odjeljenja za privredni razvoj, sport i 
kulturu".  
 
U stavu 6 i stavu 8 istog člana riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", 
zamjenjuju se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 12 
 

U članu 20 stavu 2 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada".  
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Član 13 
 

U članu 23 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju se 
riječima:  " šef Odjeljenja". 
 

Član 14 
 

U članu 24 stavu 3 riječ:  "gradonačelnik", zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
 

Član 15 
 
U članu 31 stavu 7 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada".  
 

Član 16 
 
U članu 32 brišu se stavovi 2, 3 i 4 . 
 

Član 17 
 

U članu 33 stavu 4 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju 
se  riječima: "Vlada".  
 
U istom članu dodaje se stav 5 koji glasi: "godišnji plan potvrđuje Vlada". 
 

Član 18 
 
U članu 35 stavu 5 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju  
se riječima: "šef Odjeljenja". 

Član 19 
 
U članu 38 stavu 2 riječi: »gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja» zamjenjuju 
se riječima: «šef Odjeljenja». 

Član 20 
 
U članu 40 stavu 1, stavu 6 i stavu 8 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa 
Odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "šef Odjeljenja".  
 
U stavu 2 istog člana riječi: "podnošenja prijedloga", zamjenjuju se riječima: 
"donošenja programa", a riječi: "Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i 
privredni razvoj" zamjenjuju se riječima: "Odjeljenja za privredni razvoj, sport i 
kulturu". 

Član 21 
 

U članu 41 stavu 2 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
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Član 22 
 

U članu 44 stavu 2 tački 4 riječi: "Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i 
privredni razvoj" zamjenjuje se riječima: "Odjeljenje za prostorno planiranje i 
imovinskopravne poslove".  
 
U stavu 3 istog člana riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja",  
zamjenjuju se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 23 
 

U članu 46 stavu 2 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 24  
 

U članu 49 stavu 1, stavu 6 i stavu 8 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa 
Odjeljenja" zamjenjuju se riječima: "šef Odjeljenja".  
 
U stavu 2 istog člana riječi: "Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i 
privredni razvoj", zamjenjuju se  riječima: "Odjeljenje za privredni razvoj, sport i 
kulturu". 

Član 25 
 
U članu 50 stavu 2 i stavu 4 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Član 26 
 

U članu 52 stavovima 1 i 2 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", 
zamjenjuju se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 27 
 

U članu 57 stavu 1 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 
Stav 2  istog člana se briše, a stav 3 postaje stav 2. 
 

Član 28 
 

U članu 59 stavu 2 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja", zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 29 
 
U članu 60 stavu 2 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
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Član 30 
 
U članu 61 stavu 3 riječ:  "gradonačelnik"  zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
 

Član 31 
 
U članu 62 stavu 4 riječi: "gradonačelnik na prijedlog šefa Odjeljenja"  zamjenjuju 
se riječima: "šef Odjeljenja". 
 

Član 32 
 

U članu 63 stavu 4 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječima: "šef Odjeljenja". 
 
U stavu 6 istog člana riječ:  "gradonačelnika" zamjenjuje se  riječju: "Vladu". 
 

Član 33 
 

Član 82 se mijenja i glasi: 
 
"(1) Na osnovu ovog zakona Vlada će donijeti u roku od godinu dana od dana 
stupanja na snagu ovog zakona podzakonske akte: 
 

1. o granicama ribolovačkih područja i ribolovačkih zona (član 4 
stav 3 ovog zakona); 

2. o načinu izrade privredne osnove i njenog provođenja (član 31 
stav 7 ovog zakona); 

3. o utvrđivanju naknade za pričinjene štete (član 60 stav 2 ovog 
zakona); 

4. o visini naknade za obavljanje privrednog ribolova (član 61 stav 3 
tačka 1 ovog zakona); 

5. o obliku, sadržaju i visini naknade za dozvolu za ribolovce 
članove udruženja rekreativno-sportskog društva (član 61 stav 3 
tačka 2 ovog zakona). 

 
(2) Na osnovu ovog zakona šef Odjeljenja će donijeti u roku od godinu dana od 
dana stupanja na snagu ovog zakona podzakonske akte: 
 

1. o obliku, sadržaju i načinu vođenja katastra ribolovačkih 
područja i ribolovačkih zona (član 6 stav 4 ovog zakona); 

2. o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (član 8 
stav 4 ovog zakona); 

3.  o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim 
odobrenjima za privredni ribolov (član 12 stav 2 ovog zakona); 

4. o programu i načinu polaganja ispita za privredni ribolov (član 
15 stav 1 ovog zakona); 
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5. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim 
uvjerenjima o položenom ribolovačkom ispitu za privredni 
ribolov (član 15 stav 8 ovog zakona); 

6. o programu i načinu polaganja ribolovačkog ispita za 
rekreativno sportski ribolov (član 19 stav 1 ovog zakona); 

7. o obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom 
ribolovačkom ispitu rekreativno sportski ribolov (član 19 stav 4 i 
6 ovog zakona); 

8. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim 
uvjerenjima o položenom ribolovačkom ispitu (član 19 stav 8 
ovog zakona); 

9. o načinu obavljanja ribolovačko-čuvarske službe (član 35 stav 5 
ovog zakona); 

10. o obliku i sadržaju legitimacije i značke ribolovačkog čuvara 
(član 38 stav 2 ovog zakona); 

11. o programu i načinu polaganja ribolovačko-čuvarskog ispita 
(član 40 stav 1 ovog zakona); 

12. o obliku, sadržaju i načinu izdavanja uvjerenja o položenom 
ribolovačko-čuvarskom ispitu (član 40 stavovi 4 i 6 ovog 
zakona); 

13. o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdatim 
uvjerenjima o položenom ribolovačko-čuvarskom ispitu (član 40 
stav 8 ovog zakona); 

14. o zaštiti riba (član 57 stav 1 ovog zakona)." 
 

Član 34 
 

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom 
glasniku Brčko distrikta BiH". 
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