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Z  A  K  O  N 
O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU BRČKO DISTRIKTA 

BOSNE I HERCEGOVINE  
 
 

Članak 1 
 
U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik 
Brčko distrikta BiH, broj 32/04) u  članku 8 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se tekstom: 
"Voditelj Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Brčko distrikta BiH 
(u daljnjem tekstu: voditelj odjela) ". 
 

Članak 2 
 

U članku 9 stavku (3) riječi: "gradonačelnik na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodno gospodarstvo" zamjenjuju se riječima: "voditelj odjela", i u stavku (5) riječ: 
"gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada".  
 

Članak 3 
 

U članku 10 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 4 
 

U članku 21 stav (1) riječ "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju "Vlada". 
 

Članak 5 
 

U članku  22 stavku (6) riječi: "Odjel za urbanizam, imovinskopravne poslove i gospodarski 
razvitak" zamjenjuju se riječima: "Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove". 
 

Članak 6 
 
U članku 23 stavku (4) riječi: "Odjel za urbanizam" zamjenjuju se riječima: "Odjel za 
prostorno planiranje i imovinskopravne poslove". 
 

Članak 7 
 
U članku 34 stavcima (1), (3) i (4) riječ: "gradonačelnik" u različitim padežima zamjenjuje se 
riječju: "Vlada" u odgovarajućim padežima. 
 

Članak 8 
 

U članku 36 stavku (5), riječi: "gradonačelnik na prijedlog Odjela" zamjenjuju se riječima: 
"voditelj Odjela". 
 
U istom članku, stavak (7), riječi: "Gradonačelnik Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjela" 
zamjenjuju se riječima: "Voditelj Odjela". 
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Članak 9 

 
U članku  39 riječi: "i Odjela" zamjenjuju se riječima: "koji utvrdi Vlada". 
 

Članak 10 
 

U članku 41 stavku (1) riječi: "a na inicijativu Odjela" zamjenjuju se riječima: "koji  utvrdi 
Vlada". 
 

Članak 11 
 
U članku 42 stavku (1) riječi: "i Odjela" zamjenjuju se riječima: "koji  utvrdi Vlada". 
 

Članak 12 
 

U članku 43  riječi: "i Odjela" zamjenjuju se riječima: "koji  utvrdi Vlada".  
 

Članak 13 
 

U članku 44 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječima: "voditelj Odjela". 
 

Članak 14 
 

U članku 52 stavku (1) riječi: "i Odjela" zamjenjuju se riječima: "koji  utvrdi Vlada". 
 

Članak 15 
 

U članku 54 stavcima (1) i (2) riječi: "i Odjela" zamjenjuju se  riječima: "koji  utvrdi Vlada". 
 

Članak 16 
 

U članku 57 riječi: "gradonačelnik i  Odjel" zamjenjuju se  riječju: "Vlada". 
 

Članak 17 
 

U članku 59 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
 

Članak 18 
 

U članku 61 riječ: "gradonačelnika" zamjenjuje se  riječju: "Vlade". 
 

Članak 19 
 

U članku 65 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
 

Članak 20 
 
U  članku 66 stavku (2) riječi "i Odjela" zamjenjuju se  riječima "koji utvrdi Vlada". 
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Članak 21 

 
U članku 67 stavku (2) riječi: "i Odjela" zamjenjuju se riječima: "koji utvrdi Vlada". 
 
U stavcima (4) i (6) istog članka riječi: "gradonačelnik na prijedlog Odjela" zamjenjuju se  
riječju: "Vlada". 
 

Članak 22 
 

U članku 87 stavku (7) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 23 
 

U članku 89 stavku (5) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 24 
 

U članku 107 stavku (1) riječi: "gradonačelnik na prijedlog Odjela" zamjenjuju se riječima: 
"voditelj Odjela". 
 

Članak 25 
 
U članku 123 stavku (4) iza riječi: "gradonačelnik" dodaju se riječi: "po utvrđenom prijedlogu 
Vlade". 
 

Članak 26 
 

U članku 132  stavku (2) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 27 
 

U članku 141 stavku  (3) riječ: "gradonačelniku" zamjenjuje se riječju: "Vladi". 
 

Članak 28 
 

U članku 142 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak  29 
 

U članku 144 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se  riječju: "Vlada". 
 

Članak 30 
 

U članku 148 stavku (2) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak  31 
 

U članku 153 stavku (7) riječi: "Odjelom za urbanizam" zamjenjuju se riječima: "Odjelom za 
prostorno planiranje i imovinskopravne poslove". 
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                                                         Članak 32 
 

U članku 159 stavku (1) riječ: "gradonačelnika" zamjenjuje se  riječju: "Vlade". 
 

Članak 33 
 

U članku 166 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 34 
 

U članku 167 stavku (2) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 35 
 

U članku 169 stavku (1) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada", a u stavku (2) 
istog članka riječi: "Porezna uprava" zamjenjuju se riječima: "Direkcija za financije". 

 
Članak 36 

 
U članku 170 stavku (4) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 37 
 
U članku 171 riječi: "gradonačelnik na prijedlog Odjela za poljoprivredu" zamjenjuju se  
riječima: "voditelj Odjela". 
 

Članak 38 
 

U članku 172 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada", a riječi: "Odjel za 
urbanizam" zamjenjuju se riječima: "Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne 
poslove". 
 

Članak 39 
 

U članku 178 stavku (2) iza riječi: "gradonačelnika" dodaju se riječi: "koji utvrdi Vlada". 
 

 Članak 40 
 

U članku 180 stavku (1) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
  

Članak 41 
 

U članku 181 stavku (3) riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 42 
 

U članku 183 stavku (2) točka 8 riječi: "Odjela za  prostorno uređenje" zamjenjuju  se 
riječima: "Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove". 
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Članak 43 

 
U članku 193 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 44 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko 
distrikta BiH. 
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