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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта
БиХ, на 39. редовној сједници одржаној 3. септембра 2014. године, усваја

ЗАКОН О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О

ОТКЛАЊАЊУ И УБЛАЖАВАЊУ ПОСЉЕДИЦА НАСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ
НЕПОГОДАМА У ПЕРИОДУ АПРИЛ–МАЈ 2014. ГОДИНЕ

Члан 1

У Закону о отклањању и ублажавању посљедица насталих елементарним
непогодама у периоду април–мај 2014. године („Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ“, број 29/14) у члану 2 ставу 1 тачка а) мијења се и гласи:

„а) „стамбени објекат“ је објекат за који је орган јавне управе путем стручне
комисије утврдио да је толико оштећен у поплавама или клизиштима да је потпуно
или дјелимично неуслован за живот;“.

Члан 2

Иза члана 2 додаје се нови члан 2а који гласи:

„Члан 2а
(Примјена)

„Одредбе овог закона примјењују се и на елементарне непогоде настале у августу
2014. године.“

Члан 3

У члану 4 ставу 2 тачка c) мијења се и гласи:
„c) списак корисника и списак инфраструктурних и водопривредних објеката
оштећених елементарним непогодама;“.
Тачка d) овог става брише се, а тачке е), f), g), h), i) и ј) постају тачке d), е) f), g), h) и
i).

Члан 4
Члан 6 мијења се и гласи:

„Члан 6
(Утврђивање права)

„Кориснику се овим законом утврђује право на исплату новчаних средстава
која је дужан намјенски да утроши:



a) на санацију стамбеног објекта или изградњу новог стамбеног објекта на
постојећој локацији;

b) изградњу новог стамбеног објекта на новој локацији.“

Члан 5

Чланови 7, 8, 9, 10 и 11 бришу се.

Члан 6

Члан 12 мијења се и гласи:
„Члан 12

(Контрола утрошка средстава)
„Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања вршиће контролу
утрошка средстава.“

Члан 7
Овај закон ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.
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