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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 ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И РАЗВОЈУ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Члан 1 

 

У Закону о планирању, пројектовању и развоју Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 12/19, 23/19, 

34/19 и 24/20) члан 9 мијења се и гласи: 

„Члан 9 

(Дјелатност Завода) 

 

(1) Дјелатности Завода су: 

a) израда докумената просторног планирања Дистрикта (стратегија 

просторног развоја Дистрикта, просторни план Дистрикта, урбанистички 

план, планови за спровођење: зонинг план, регулациони план, 

урбанистички пројекат, план парцелације) у складу са захтјевима и 

одлукама надлежних органа; 

b) израда стратегија и планова друштвено-економског развоја Дистрикта; 

c) израда планова и пројектне документације за изградњу, санацију и 

реконструкцију комуналне, путне инфраструктуре и јавних објеката и 

јавних површина, као и планова уређења грађевинског земљишта; 

d) стручно-техничка припрема за израду годишњег програма за доношење 

просторно-планске документације и планова друштвено-економског 

развоја; 



2 

 

e) израда елабората о урбанистичко-техничким условима и давање стручног 

мишљења на захтјев надлежних органа; 

f) израда секторских студија, планова и елабората; 

g) израда пројеката уређења и инфраструктурног опремања пословних зона 

у координацији с надлежним органима јавне управе; 

h) учествовање у припреми прописа из области просторног уређења и 

грађења (закона и подзаконских аката); 

i) иницирање рјешавања имовинско-правних односа ради реализације 

инфраструктурних пројеката предвиђених капиталним буџетима 

Дистрикта, у сарадњи с надлежним одјељењима; 

j) подршка надлежним органима јавне управе на припреми и предлагању 

капиталног буџета и других инвестиционих планова утврђених 

стратешким плановима Дистрикта; 

k) подршка за прибављање свих потребних сагласности, дозвола и рјешења 

за грађење, у сарадњи с надлежним органом јавне управе; 

l) обезбјеђивање елабората о геомеханичком испитивању терена за градњу 

само за израду просторно-планске документације;  

m) архитектонско и инжењерско савјетовање; 

n) стручна подршка надлежним органима јавне управе развоју географско-

информационог система Дистрикта у области планирања развоја, 

изградње, реконструкције и санације јавних објеката и комуналне 

инфраструктуре; 

o) управљање базама података из надлежности Завода; 

p) обезбјеђивање неопходних података о комуналним уређајима и 

комуналној инфраструктури потребних за израду пројеката и планова 

инфраструктуре; 

q) израда пројектне документације и планова у поступку заштите објеката 

културног и историјског значаја и природног насљеђа; 

r) обављање послова издавања часописа и периодичних публикација из 

области просторног уређења и урбанизма; 

s) обављање послова пројектантског надзора изградње инфраструктурних и 

грађевинских објеката; 

t) пружање консултантских услуга у области планирања, пројектовања и 

вођења инвестиција; 

u) вршење других стручних послова утврђених законом и другим прописима 

који се односе на област планирања, као и послова које му одреди 

оснивач или Влада. 

 

(2) Пројекти и планови из става 1 овог члана израђују се у складу с начелима 

струке према приоритетима које утврди Влада и на основу планова, 

захтјева и смјерница надлежних органа.„ 
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Члан 2 

 

У члану 22 ставу 4 тачка b) мијења се и гласи: 

 

„b) да посједује најмање високу стручну спрему техничког смјера (дипломирани 

инжењер архитектуре, дипломирани просторни планер, дипломирани инжењер 

грађевине, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер 

машинства или дипломирани инжењер електротехнике) или друштвеног смјера 

(дипломирани правник, дипломирани економиста), VII/1 – 240 ECTS бодова“. 

 

Члан 3 

 

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

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Број: 01-02-1244/21 

Брчко, 10. марта 2021. године                                                         

       ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                       СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                          Мр сц. Синиша Милић 

 


