
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 14.
редовној сједници одржаној 13. јула 2017. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВЛАДИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1
У Закону о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ“, бројеви 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 и 28/12) члан 29 мијења се и гласи:

„Члан 29
(Престанак мандата у случају доношења правоснажне пресуде у кривичном поступку којим се

оглашава кривим)
(1) Градоначелник или чланови Владе не могу преузети дужност и не могу вршити своју

функцију у случају да је против њих у кривичном поступку донесена правоснажна судска
пресуда којом се оглашавају кривим.

(2) Скупштина је дужна да утврди престанак мандата градоначелника у року од седам дана
од дана сазнања за наступање случаја из става 1 овог члана.

(3) Градоначелник је дужан да утврди престанак мандата члана Владе у року од три дана од
дана сазнања за наступање случаја из става 1 овог члана.“

Члан 2
У члану 35а став 7 брише се.
Досадашњи став 8 постаје став 7.

Члан 3
Иза члана 37 додаје се члан 37а који гласи

„Члан 37а
(Случајеви, односно поступци који чекају правоснажно рјешење)

На случајеве, престанка мандата у случају потврђивања оптужнице и покретања
кривичног поступка, који још није правоснажно окончан, примјењиваће се одредбе
закона које су биле на снази у вријеме прије ступања на снагу овог закона.„

Члан 4
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.
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