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ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNOG OKOLIŠA 

 
Članak 1 

 
U  Zakonu o zaštiti životnog okoliša (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 
25/04 i 1/05) u članku 22 stavku 1 riječ: "Gradonačelnik" zamjenjuje se riječima: "Vlada 
Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada)". 
 

Članak 2 
 
U članku 23 riječi: "Brčko distrikta" se brišu. 
 

Članak 3 
 
U članku 26 stavku 2. riječ: "gradonačelnika" zamjenjuje se riječima: "mjerodavnog 
odjela". 

Članak 4 
 
U članku 38 stavku 1 alineja 3 iza riječi: "gradonačelnika" dodaje se "zarez (,)" i riječi: 
"prethodno odobrenog od Vlade,". 
 

Članak 5 
 
U nazivu članka 39 riječ: "gradonačelnika" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 
U stavku 1 ovog članka riječ: "Gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 
U stavku 2 ovog članka riječi: "gradonačelnik je mjerodavan" zamjenjuju se riječima 
"Vlada je mjerodavna". 
 

Članak 6 
 

U članku 40 stavku 1 i stavku 3. riječ: "gradonačelniku" zamjenjuje se riječju: "Vladi". 
 

Članak 7 
 
U članku 48 stavku 2 riječi: "gradonačelniku Brčko distrikta" zamjenjuju se riječju: 
"Vladi". 
 
U stavku 4 ovog članka riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 8 
 

U članku 50 stavku 1 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječima: "mjerodavni odjel, 
Vlada". 
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Članak 9 
 

U članku 54 stavku 2 riječi: "za zdravstvo" zamjenjuju se riječima: "za javno zdravstvo i 
ostale usluge". 

Članak 10 
 

U članku 57 stavku 3 riječi: "zaključit će" zamjenjuju se riječju: "zaključuje", a riječ: 
"gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 11 
 

U članku 71 stavku 2 riječi: "Gradonačelnik Brčko distrikta" zamjenjuju se riječju: 
"Vlada". 

Članak 12 
 

U članku 79 stavku 4 riječi: "mjerodavno ministarstvo" zamjenjuju se riječima: 
"mjerodavni odjel". 
 

Članak 13 
 
U članku 81 stavak 1 mijenja se i glasi: 
 
"Vlada, na prijedlog voditelja odjela mjerodavnog za zaštitu životnog okoliša donosi 
sljedeće podzakonske akte kojim propisuje: 

- posebne uvjete koji se tiču dokumenata koji se podnose tijekom postupka 
izdavanja ekološke dozvole; 

- uvjete koje mora ispunjavati ovlaštena institucija za pripremu dokumentacije koja 
je propisana ovim zakonom; 

- dodatne odredbe za sprečavanje nesreća većih razmjera." 
 
Iza novog stavka 1 dodaje se novi stavak 2 koji glasi: 
"Voditelj odjela mjerodavnog za zaštitu životnog okoliša donosi sljedeće podzakonske 
akte kojim propisuje: 

- pravila za vođenje postupka izdavanja ekoloških dozvola; 
- uvjete u vezi sa izdavanjem ekoloških dozvola za posebne vrste postrojenja, a 

posebno u svezi s najboljim raspoloživim tehnologijama i graničnim 
vrijednostima emisija i tehničkim mjerama sukladno pravilima za uspostavljanje 
standarda; 

- standarde kvalitete životnog okoliša." 
 
Dosadašnji stavak 3 postaje stavak 4.  
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Članak 14 
 

U članku 82 stavku 1 riječi: "Gradonačelnik Brčko distrikta" zamjenjuju se riječima: 
"Voditelj odjela mjerodavnog za zaštitu životnog okoliša". 
 
U stavku 3 ovog članka riječi: "priprema prijedlog" zamjenjuju se riječima: "u pripremi 
prijedloga", a riječ: "uzimajući" zamjenjuje se riječju: "uzima". 
 

Članak 15 
 

U članku 89 stavku 5 riječ: "Gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada". 
 

Članak 16 
 

U članku 108 stavku 2 riječi: "gradonačelnika Brčko distrikta BiH" zamjenjuju se riječju: 
"Vlada". 
 

Članak 17 
 

U članku 112 riječi: "gradonačelnik Brčko distrikta BiH" zamjenjuju se riječima: 
"voditelj odjela mjerodavnog za zaštitu životnog okoliša i Vlada". 
 

Članak 18 
 

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