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у цијелости, а највише до износа стања девизне штедње на 
дан верификације и не представља обавезу Брчко дистрикта.      

 

Члан 5 

Хартије од вриједности  
Обвезницама које су издате у облику хартија од вриједности 
Брчко дистрикта у смислу закона којим се уређује унутрашњи 
дуг Брчко дистрикта, управља Управа прихода.  
 

Директор Управе прихода може ангажовати агента који би 
пружао услуге из претходног става. 

Члан 6 

Ступање на снагу 

Овај закон ступа на снагу даном усвајања и објавиће се у 
“Службеном гласнику  Брчко дистрикта БиХ”, а примјењиваће 
се од дана када се буде примјењивао у оба ентитета Босне и 
Херцеговине. 
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1936 

Na osnovu ~lana 19 alineja 8 Poslovnika 
Skup{tine Br~ko distrikta – pre~i{}en tekst (,,Slu`beni 
glasnik Br~ko distrikta BiH,, broj 11/03), d o n o s i m 

ODLUKU 

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 

 

I 

Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hartijama od 

vrijednosti, koji je usvojila Skup{tina Br~ko distrikta na 95. 

sjednici odr`anoj 14. jula 2004. godine. 
 

II 

Ovu odluku objaviti u ,,Slu`benom glasniku Br~ko 
distrikta BiH,,. 
 

Broj:02-28/04 
Br~ko, 16. juli 2004. godine     
                                               PREDSJEDNIK 

                                SKUP[TINE BR^ČKO 

DISTRIKTA 

                               Mirsad Đ\apo, dipl. 

pravnik, s.r 

 

На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне 
и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» 
бројеви 1/00 и 7/04), Скупштина Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, на  95. сједници одржаној 14. јула 2004. године, 
усваја  

З А К О Н 

о измјенама и допунама Закона о хартијама од вриједности 

 

Члан 1 

У Закону о хартијама од вриједности («Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ» број 15/03), у члану 47 ставу 4 

у другом реду члан «29» замјењује се чланом «31». 
 

Члан 2 

У члану 51 став 3 мијења се и гласи:  
«Комисија има печат сљедећег садржаја: Босна и 

Херцеговина, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине – 

Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине.» 

Члан 3 

У члану 68 став 2 мијења се и гласи: 
«Централни регистар обавља своје активности под 

званичним називом: «Босна и Херцеговина, Брчко дистрикт 
Босне и Херцеговине – Комисија за хартије од вриједности 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Централни регистар 
хартија од вриједности, Брчко, Босна и Херцеговина.» 

 

Члан 4 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
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1937 

На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта БиХ 
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 1/00) и члана 
47 Закона о просторном уређењу Брчко дистрикта  БиХ 
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 9/03), након 
разматрања Предлога одлуке градоначелника број: 01-014-

004792/04 од 06. 05. 2004. године, Скупштина Брчко 
дистрикта, на 93. сједници одржаној 30. јуна 2004. године, 
донијела је 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА “ПИЈАЦЕ АРИЗОНА” 

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

Приступа се изради измјена и допуна Регулационог 
плана “Пијаце Аризона” у Брчко дистрикту БиХ (у даљем 
тексту: Регулациони план). 

Члан 2 

Регулациони план ће се радити за простор 
површине 60 ха, чије су границе дефинисане у графичком 
прилогу који чини саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3 

Средства за израду Регулационог плана 
обезбиједиће “Italproject” ДОО Брчко.  

 

Члан 4 

Носилац припрема Регулационог плана је Одјељење 
за урбанизам, имовинске односе и привредни  развој Владе 
Брчко дистрикта БиХ. 

Носилац израде Регулационог плана је фирма 
“Ibisproject “ ДОО Брчко. 

Члан 5 

Одјељење за урбанизам, имовинске односе и 
привредни развој Владе Брчко дистрикта БиХ је дужно да у 
току израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова са свим заинтересованим субјектима у складу са 
законом. 

Члан 6 

Регулациони план ће се у свему радити према 
стандардима за његову израду, с тим да измјене и допуне не 
смију у битној мјери промијенити постојећи концепт усвојеног 
Регулационог плана.  

Члан 7 

Поступак израде, усаглашавање и доношење Плана 
спровешће се у складу са одредбама Закона о просторном 
уређењу Брчко дистрикта БиХ (“Сл. гласник Брчко дистрикта 
БиХ” број 9/03). 

Члан 8 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ». 

  

Број: 0-02-022-172/04 

Брчко, 30. јун 2004. године           PREDSJEDNIK 

                                SKUP[TINE BR^ČKO 

DISTRIKTA 

                               Mirsad Đ\apo, dipl. 

pravnik, s.r. 

 

1938 

На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта БиХ 
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 1/00) и 

чланова 47 и 48 Закона о просторном уређењу Брчко 
дистрикта  БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» 
број 9/03), након разматрања Предлога одлуке 
градоначелника број: 01-014-006845/04 од 21. 06. 2004. 
године, Скупштина Брчко дистрикта, на 93. сједници одржаној 
30. јуна 2004. године, донијела је 

 


