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S A R A J E V O 
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PARLAMENT FEDERACIJE 
BOSNE I HERCEGOVINE 

1873 
Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 

O POLJOPRIVREDI 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivredi, 
koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na 
sjednici Zastupničkog doma od 26.5.2021. godine i na sjednici 
Doma naroda od 29.7.2021. godine. 

Broj 01-02-1-388-01/21 
20. rujna 2021. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r. 
 

ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI 

Članak 1. 
U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije 

BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), članak 5. mijenja se i glasi: 

"Članak 5. 
Strategija poljoprivrede i ruralnog razvitka Federacije  

Bosne i Hercegovine 
(1) Poljoprivredna politika sprovodi se prema Strategiji 

poljoprivrede i ruralnog razvitka Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: poljoprivredna strategija) 
kojom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvitka sektora, 
način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni 
okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i 
izvještavanje. 

(2) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo 
poljoprivrede) koordinira i vodi proces izrade poljo-
privredne strategije uvažavajući principe izrade strateških 
dokumenata u Federaciji koji su propisani Zakonom o 
razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",  

broj 32/17) i Uredbom o izradi strateških dokumenata u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 74/19 i 2/21). 

(3) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar poljo-
privrede) imenuje ekspertno povjerenstvo za praćenje i 
usmjeravanje izrade poljoprivredne strategije koja će 
primjenom otvorenog metoda koordinacije, osigurati 
proces konzultacija i usuglašavanja sa mjerodavnim 
institucijama na razini Bosne i Hercegovine, Federacije i 
kantona u procesu donošenja poljoprivredne strategije. 

(4) Poljoprivrednu strategiju donosi Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament 
Federacije) na prijedlog Vlade Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) za 
razdoblje od najviše sedam godina.". 

Članak 2. 
U članku 25. stavak (1), članku 29. stavak (1) i članku 33. 

stavak (3) riječi: "Zakon o novčanoj potpori u primarnoj 
poljoprivrednoj proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 28/04), zamjenjuju se riječima u odgovarajućem padežu: 
"Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom 
razvitku ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19) (u 
daljnjem tekstu: Zakon o novčanim potporama)". 

Članak 3. 
U članku 27. u stavku (3) broj: "1/98" zamjenjuje se 

brojem: "52/09". 

Članak 4. 
U članku 54. u stavku (2) broj: "69/05" zamjenjuje se 

brojem: "73/14". 

Članak 5. 
Članak 57. briše se. 

Članak 6. 
U članku 58. u stavku (3) iza riječi "mjerama", riječ "ne" 

briše se. 
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Članak 7. 
Članak 59. briše se. 

Članak 8. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedatelj 
Zastupnipčkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Mirsad Zaimović, v. r. 

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Tomislav Martinović, v. r. 
 

 
На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације 

Босне и Херцеговине, доносим 

УКАЗ 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА 

О ПОЉОПРИВРЕДИ 

Проглашава се Закон о измјенама Закона о пољо-
привреди, који је усвојио Парламент Федерације Босне и 
Херцеговине на сједници Представничког дома од 
26.05.2021. године и на сједници Дома народа од 29.07.2021. 
године. 

Број 01-02-1-388-01/21 
20. септембра 2021. године 

Сарајево 
Предсједник 

Маринко Чавара, с. р. 
 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДИ 

Члан 1. 
У Закону о пољопривреди ("Службене новине Федера-

ције БиХ", бр. 88/07, 4/10, 27/12 и 7/13), члан 5. мијења се и 
гласи: 

"Члан 5. 
Стратегија пољопривреде и руралног развоја  

Федерације Босне и Херцеговине 
(1) Пољопривредна политика cпроводи се према Стра-

тегији пољопривреде и руралног развоја Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: пољопривредна 
стратегија) којом се утврђују циљеви и приоритети 
развоја сектора, начин њиховог остваривања, финан-
сијски и институционални оквир за имплементацију, 
мониторинг, евалуацију и извјештавање. 

(2) Федерално министарство пољопривреде, водо-
привреде и шумарства (у даљем тексту: Федерално 
министарство пољопривреде) координира и води 
процес израде пољопривредне стратегије уважавајући 
принципе израде стратешких докумената у Федера-
цији који су прописани Законом о развојном плани-
рању и управљању развојем у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 32/17) и Уредбом о изради стратешких докуме-
ната у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 74/19 и 2/21). 

(3) Федерални министар пољопривреде, водопривреде и 
шумарства (у даљем тексту: федерални министар 
пољопривреде) именује експертну комисију за пра-
ћење и усмјеравање израде пољопривредне стратегије 
која ће примјеном отвореног метода координације, 
осигурати процес консултација и усаглашавања са 
надлежним институцијама на нивоу Босне и Херце-
говине, Федерације и кантона у процесу доношења 
пољопривредне стратегије. 

(4) Пољопривредну стратегију доноси Парламент Феде-
рације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парла-

мент Федерације) на приједлог Владе Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада 
Федерације) за период од највише седам година.". 

Члан 2. 
У члану 25. став (1), члану 29. став (1) и члану 33. став 

(3) ријечи: "Закон о новчаној подршци у примарној 
пољопривредној производњи ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 28/04), замјењују се ријечима у одговарајућем 
падежу: "Закон о новчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 
42/10 и 99/19) (у даљем тексту: Закон о новчаним 
подршкама)". 

Члан 3. 
У члану 27. у ставу (3) број: "1/98" замјењује се бројем: 

"52/09". 

Члан 4. 
У члану 54. у ставу (2) број: "69/05" замјењује се 

бројем: "73/14". 

Члан 5. 
Члан 57. брише се. 

Члан 6. 
У члану 58. у ставу (3) иза ријечи "мјерама", ријеч "не" 

брише се. 

Члан 7. 
Члан 59. брише се. 

Члан 8. 
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у 

"Службеним новинама Федерације БиХ". 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Мирсад Заимовић, с. р. 

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Томислав Мартиновић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 

O POLJOPRIVREDI 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivredi, 
koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na 
sjednici Predstavničkog doma od 26.05.2021. godine i na sjednici 
Doma naroda od 29.07.2021. godine. 

Broj 01-02-1-388-01/21 
20. septembra 2021. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, s. r. 
 

ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI 

Član 1. 
U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije 

BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), član 5. mijenja se i glasi: 

"Član 5. 
Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije  

Bosne i Hercegovine 
(1) Poljoprivredna politika provodi se prema Strategiji 

poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: poljoprivredna strategija) 
kojom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja sektora, način 
njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za 
implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. 


