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BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ 

SKUPŠTINA 

BRČKO DISTRIKTA BiH  

СКУПШТИНА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
 

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516           Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени 

текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10),  Скупштина 

Брчко дистрикта БиХ, на 4. редовној сједници одржаној 10 марта 2021. 

године, усваја 
 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ОДЛУКЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА ИЗ 

АНЕКСА 8 

 

 

Члан 1 
У Закону о имплементацији одлуке Комисије за заштиту националних споменика из 
Анекса 8 ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" бројеви 2/02, 19/07) у члану 3 тачка 
2 брише се. 

Члан 2 
Члан 6 Закона мијења се и гласи: 

„Члан 6 

Локационе услове, одобрења и дозволе у поступку заштите, конзервације, 
презентације и обнове националних споменика издају надлежна одјељења Владе 
Брчко дистрикта БиХ у складу са одредбама Закона о просторном планирању и 
грађењу и овим законом.“ 

Члан 3 
Члан 7 закона брише се. 

 
 

Члан 4 
 

У члану 8 ставу 1 Закона, иза ријечи: "издавања" додају се ријечи: "локационих услова 
и". 
У ставу 2, ријеч: "Одјељење" замјењује се ријечима: "надлежна одјељења из члана 6 
овог закона". 
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Члан 5 
Члан 11 Закона мијења се и гласи: 

„Члан 11 

(1) Уз захтјев за издавање локационих услова, прописаних Законом о просторном 

планирању и грађењу, подносилац захтјева прилаже: 

 извод из катастарског плана; 

 историјски и градитељски опис изворног стања објекта или комплекса с 
постојећом архитектонском, фотографском и другом документацијом; 

 опис садашњег стања објекта или комплекса и пројекта обнове објекта или 
комплекса. 
 

(2) Уз захтјев за издавање локационих услова за обнову објеката који су потпуно 
уништени, поред прилога из става 1 овог члана прилаже се и предлог главног 
пројекта." 

Члан 6 
У члану 17 Закона, ријеч: "Одјељење" замјењује се ријечима: "надлежна одјељења из 
члана 6 овог закона." 

Члан 7 
У члану 18 Закона, ријечи: "Закона о просторном уређењу", замјењују се ријечима: 
"Закона о просторном планирању и грађењу." 

Члан 8 
Сви поступци започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са 
одредбама овог закона. 

Члан 9 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ.  

 

 

Број: 01-02-1242/21 

Брчко, 10. марта 2021. године                                                         

       ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                       СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                          Мр сц. Синиша Милић 

 


