
        На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине, на 25. редовној сједници одржаној 28. априла 2010. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УНУТРАШЊОЈ ПЛОВИДБИ

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о унутрашњој пловидби Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 28/08), у члану 23 додаје се нови став 2 који гласи:
«(2) Прописе о висини накнаде, начину и роковима плаћања доноси Влада на предлог шефа
Одјељења.»

Члан 2

У члану 53 став 1 мијења се и гласи:
«(1) Брод унутрашње пловидбе који има радио-уређај, дужан је да има увјерење о сигурности
радио-уређаја.»

Члан 3

У члану 56 став 8 мијења се и гласи:
«(8) Основним прегледом не провјеравају се конструкција, пловна својства, погонски уређаји
и опрема чамца, који има исправу о градњи чамаца коју је издао регистар, односно чамци
изграђени у страној земљи ако имају исправу овлашћеног стручног правног лица те земље.»

Члан 4

У члану 57 ставови 3 и 4 мијењају се и гласе:
«(3) Баждарење чамца обавља Капетанија Дистрикта или овлашћено правно лице изабрано
у складу са законом.
«(4) Висину накнаде за баждарење чамаца утврђује Влада на предлог шефа Одјељења.»

Члан 5

У члану 58 ставови 4 и 5 мијењају се и гласе:
«(4) Послије уписа чамца власнику се издаје пловидбена дозвола на период од годину дана, 
а по истеку тог  рока може се продужавати до истека важности исправе о способности за
пловидбу.
«(5) Прописе о начину утврђивања способности чамца за пловидбу, обрасцима, исправама, 
регистарским ознакама доноси Влада на предлог шефа Одјељења.»

Члан 6

У члану 137 додаје се нова тачка n) која гласи:
«n) ако се не придржава правила пловидбе (члан 12 став 4 овог закона).»



Члан 7

У члану 139 додаје се нова тачка d) која гласи:
«d) ако се не придржава правила пловидбе (члан 12 став 4 овог закона).»

Члан 8

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.
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