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На основу члана 22 а у вези с чланом 8 Статута Брчко дистрикта БиХ – 
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 64 
Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и број 17/20), Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ, на 64. редовној сједници одржаној 17. јуна 2020. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА НОВИХ УЛИЦА У 

ГРАДСКИМ, ПРИГРАДСКИМ И СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 
Члан 1 

 Покреће се поступак за утврђивање назива нових улица у градским, 
приградским и сеоским подручјима Брчко дистрикта БиХ. 
 

Члан 2 

 Поступак из члана 1 ове одлуке спровешће посебна скупштинска комисија.  
Задатак комисије из става 1 овог члана је да припреми предлог назива нових улица и 
поднесе га Скупштини на разматрање и усвајање. 
 

Члан 3 

Задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ да комисији из члана 2 ове одлуке: 
-  у року од тридесет (30) дана од дана усвајања ове одлуке достави број улица у 
градским подручјима којима није утврђен назив и њихову локацију – дио града, 
простирање улице и називе улица с којима се граничи; 
-  у року од тридесет (30) дана од дана усвајања ове одлуке достави број улица у 
приградским подручјима којима није утврђен назив и њихову  локацију – приградско 
подручје, простирање улице и називе улица с којима се граничи; и 
-  у року од шездесет (60) дана од дана усвајања ове одлуке достави број улица у 
сеоским подручјима којима није утврђен назив и њихову локацију – сеоско подручје и 
простирање улице. 

Члан 4 

Даном доношења ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о покретању поступка за 
утврђивање назива нових улица у градским, приградским и сеоским подручјима Брчко 
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 52/11). 

 
Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ. 
 
Број: 01-02-907/20        ПРЕДСЈЕДНИК 
Брчко, 17. јуна 2020. године         СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

Есед Кадрић                                                                            
 
 

Достављено: 

1) Предсједнику; 
2) Потпредсједнику; 

3) Градоначелнику; 

4) Одјељењу за јавни регистар; 
5) Одјељењу за јавне послове; 

6) Сектору за опште послове и стратешко планирање; 

7) Архиви. 
 


