
 
 

                                                                                                
На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 

пречишћени текст  ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 19/06), 
Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 39. сједници одржаној  13. децембра 2006. 
године, усваја  
 

З А К О Н 
о измјенама и допуни Закона о  откупу станова на којима 

постоји станарско право  у Брчко дистрикту  
Босне и Херцеговине 

 
 
                                                                         Члан 1  
 

У члану  7 став 2  Закона о откупу станова на којима постоји станарско право 
у Брчко дистрикту БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» бројеви 
10/02 и 17/04) мијења се и гласи:  
„Захтјев из става 1 овог члана подноси се у писменом облику, у року од пет 
година од дана ступања на снагу Закона о откупу станова на којима постоји 
станарско право у Брчко дистрикту БиХ, односно до 1. септембра 2007. 
године, или у року од три мјесеца од дана окончања управног поступка за 
утврђивање носиоца станарског права, односно окончања судског поступка.“  
 

Члан 2 
     Иза члана 12а додаје се нови члан 12б који гласи: 
     „Носиоцу станарског права на стану изграђеном послије 1992. године, који му 
је додијелио Брчко дистрикт БиХ, у замјену за уништени стан, утврђује се цијена 
у износу од 135 КМ за 1m2. 

Откуп стана из става 1 овог члана не може се извршити до његовог уношења 
у јавни стамбени фонд Брчко дистрикта БиХ.“                                                            

 
Члан 3 

     Члан 25 мијења се и гласи: 
              
„(1)  Уговори, односно рјешења о коришћењу станова који су закључени у 

складу са одредбама важећих закона о стамбеним односима, престају да 
важе најкасније у року од пет година  од дана ступања на снагу овог закона, 
односно са 1. септембром 2007. године, или  након истека рока од три 
мјесеца по окончању управног поступка за утврђивање носиоца станарског 
права, односно по окончању судског поступка. 

 
„(2)  Уколико је захтјев за откуп стана поднесен у складу са  Законом, уговори, 
односно рјешења о коришћењу станова који су закључени у складу са 
одредбама важећих закона о стамбеним односима, важе и по истеку рока од 
пет  година  од дана ступања на снагу овог закона,  односно и послије 1. 
септембра 2007. године, али само до доношења одлуке по захтјеву за откуп 
стана, односно до  доношења правоснажног рјешења у ванпарничном поступку. 
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„(3)  Истеком рокова из ставова 1 и 2 овог члана Дистрикт слободно располаже 
становима за које нису закључени уговори о откупу стана. 
 
„(4) Ступањем на снагу овог закона на становима у својини Дистрикта не може 
се стећи станарско право, осим у случају преноса станарског права у складу с 
члановима 20 и 22 Закона о стамбеним односима СР БиХ («Службени лист СР 
БиХ», бројеви 14/84, 12/87 и 13/89).“ 

    
                                                          

Члан 4 
 
Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
 
 
Број: 0-02-022-132/06 
Брчко, 13. децембра 2006. године 
                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                             Проф. др Милан Томић  с.р. 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


