
ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BiH 

 
Članak 1  

 
U Zakonu o Trezoru Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 
3/07) u članku 1 riječi: "Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Trezor)" se brišu. 
 

Članak 2  
 

U članku 2 točke a) i b) se brišu, a točke c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) postaju 
točke a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k). 
   

Članak 3  
 

U članku 3 ispred zareza dodaju se riječi: "(u daljnjem tekstu: Direkcija za 
financije)", a riječi pod navodnicima "Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: 
Trezor)" se brišu. 
 

Članak 4  
 

U članku 6 stavak (5) se briše. 
 

Članak  5  
 

U članku 12 stavku (4) riječi: "i gradonačelnika" se brišu. 
 

Članak 6  
 

U članku 13 stavak (3) mijenja se i glasi: 
 
"(3) Ravnatelj Direkcije za financije na prijedlog ravnatelja Trezora donosi 
Pravilnik o načinu obračuna i isplate plaća proračunskim korisnicima". 
 

Članak 7  
 

U članku 15 stavku (1) riječi: "odgovoran za izradu i objavljivanje financijskih 
izvješća" zamjenjuju se riječima: "dužan da izradi financijske izvješća".  
 

Članak 8  
 

U članku 16 stavku (3) riječi: "a uz prethodnu suglasnost  ravnatelja" zamjenjuju 
se riječju: "ravnatelj", a "zarez (,)" i riječ "gradonačelnik" se brišu.  
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Članak 9  
 

U članku 21 stavku (4) riječi: "uz prethodnu suglasnost ravnatelja" zamjenjuju se 
riječju: "ravnatelj", a "zarez (,)" i riječ: "gradonačelnik" se brišu.  
 

Članak 10  
 
U članku 26 stavku (2) riječi: "gradonačelnik na prijedlog ravnatelja" zamjenjuju 
se riječju: "ravnatelj".  
 
U stavku (4) ovog članka riječi: "uz prethodnu suglasnost ravnatelja" zamjenjuju 
se riječju: "ravnatelj", a "zarez (,)" i riječ: "gradonačelnik" se brišu.  
 

Članak 11 
 

U članku 33 stavku (1) riječ: "Gradonačelnik" zamjenjuje se riječima: "Ravnatelj 
Direkcije za financije", točka a) se briše, a  točke b), c), d), e), f), g), h), i), j), k)  
postaju točke a), b), c), d), e), f), g), h) i) j). 
  
Iza nove točke j) ovog članka dodaju se nove točke k) i l) koje glase: 
 
"k) Uputu proračunskim korisnicima o načinu sastavljanja i okvirnim iznosima 

kvartalnih financijskih planova (članak 8 stavak 4), 
l) Uputa o pripremi i izradi dodatnih financijskih izvješća Trezora (članak 15 
stavak 4)." 
 
Stavak (2) ovog članka se briše, a dosadašnji stavak (3) postaje stavak (2). 
 

Članak 12 
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom 
glasniku Brčko distrikta BiH.                                                    


