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ZAKON 

O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ  
DJELATNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH 

 
Članak 1 

 
U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko 
distrikta BiH, broj 31/05) u članku 4 stavku (4) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog 
voditelja odjela mjerodavnog za ugostiteljstvo" zamjenjuju se riječima: "Voditelj Odjela 
za gospodarski razvitak, šport i kulturu će". 
 

Članak 2 
 
U članku 4 stavku (6) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog voditelja mjerodavnog 
odjela" zamjenjuju se riječima: "Voditelj mjerodavnog odjela će". 
 

Članak 3 
 
U članku 8 stavku (3) riječi: "Poreznu upravu Brčko distrikta BiH" zamjenjuju se 
riječima: "Direkciju za financije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija za 
financije)". 

Članak 4 
 
U članku 9 stavku (1) iza riječi: "prijedlog" dodaju se riječi: "gradonačelnika, odobrenog 
od strane". 

Članak 5 
 
U članku 10 stavku (3) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela 
mjerodavnog za ugostiteljstvo" zamjenjuju se riječima: "Voditelj Odjela za gospodarski 
razvitak, šport i kulturu će". 
 
U stavku (5) ovog članka iza riječi: "prijedlog" dodaju se riječi: "odobrenog od strane 
Vlade". 

Članak 6 
 
U članku 12 stavku (5) riječi: "ovlašten za urbanizam" zamjenjuju se riječima: "za 
prostorno planiranje i imovinskopravne poslove". 
 
U stavku (7) ovog članka riječ: "Gradonačelnik" zamjenjuje se riječima: "Voditelj Odjela 
za gospodarski razvitak, šport i kulturu". 
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Članak 7 
 
U članku 13 stavku (3) riječ: "Gradonačelnik" zamjenjuje se riječju: "Vlada", a riječi: 
"mjerodavnog za ugostiteljstvo" zamjenjuju se riječima: "za gospodarski razvitak, šport i 
kulturu". 

Članak 8 
 
U članku 15 stavku (4) i članku 16 stavku (1) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog 
voditelja odjela mjerodavnog za ugostiteljstvo" zamjenjuju se riječima: "Voditelj Odjela 
za gospodarski razvitak, šport i kulturu će". 
 

Članak 9 
 

U članku 26 stavku (2) i članku 30 stavku (2) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog 
voditelja mjerodavnog odjela" zamjenjuju se riječima: "Voditelj mjerodavnog odjela će". 
 

Članak 10 
 
U članku 33 stavku (4) riječi: "ovlašten za urbanizam" zamjenjuju se riječima: "za 
prostorno planiranje i imovinskopravne poslove". 
 
U stavku (5) ovog članka riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog voditelja odjela 
mjerodavnog za ugostiteljstvo" zamjenjuju se riječima: "Voditelj Odjela za gospodarski 
razvitak, šport i kulturu će". 
 

Članak 11 
 
U članku 36 stavku (2) i članku 38 stavku (3) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog 
voditelja odjela mjerodavnog za ugostiteljstvo" zamjenjuju se riječima: "Voditelj Odjela 
za gospodarski razvitak, šport i kulturu će". 
 

Članak 12 
 
U članku 41 stavku (5) riječi: "Poreznoj upravi" zamjenjuju se riječima: "Direkciji za 
financije". 

Članak 13 
 
U članku 43 stavku (2) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog voditelja mjerodavnog 
odjela" zamjenjuju se riječima: "Voditelj mjerodavnog odjela će". 
 

Članak 14 
 

U članku 44 stavku (2) riječi: "Poreznoj upravi" zamjenjuju se riječima: "Direkciji za 
financije".  
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Članak 15 
 
U članku 45 stavku (3) i stavku (5) riječ: "Gradonačelnik" zamjenjuju se riječju: "Vlada", 
a riječi: "mjerodavnog za ugostiteljstvo" zamjenjuju se riječima: "za gospodarski 
razvitak, šport i kulturu". 

Članak 16 
 
U članku 46 stavku (3) riječi: "Gradonačelnik će na prijedlog voditelja mjerodavnog 
odjela" zamjenjuju se riječima: "Voditelj mjerodavnog odjela će".  
 

Članak 17 
 

U članku 55 stavku (1) točka 10 i članku 56 stavku (1) točka 4 riječi: "ovlašten za 
urbanizam" zamjenjuju se riječima "za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove". 
 

Članak 18 
 

U članku 64 riječ: "gradonačelnik" zamjenjuje se riječima: "Vlada, odnosno voditelj 
mjerodavnog odjela,". 
 

Članak 19 
 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku 
Brčko distrikta BiH. 
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