
Анекс I Налога супервизора од 4. јуна 2010. год. 

Којим се доносе Закон о поступку оцјене усклађености 
правних аката Брчко Дистрикта БиХ и Закон о измјенама и 

допунама Закона о Правобранилаштву Брчко Дистрикта БиХ 
како их је припремила Правосудна комисија Брчко 

Дистрикта 

И којим се доносе допуне Пословника о раду Скупштине 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине како их је 

припремила Стручна служба Скупштине Брчко Дистрикта

Закон о поступку оцјене усклађености правних аката 
Брчко Дистрикта БиХ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ



Члан 1
(Предмет)

(1) Овим законом уређује се поступак оцјене усклађености правног акта Брчко
дистрикта  Босне и Херцеговине (у даљем тексту: правни акт) са Статутом Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Статут), законом Брчко дистрикта  
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: закон Дистрикта)  и поступак сукоба
надлежности између институција и органа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Дистрикт).

(2) Не може се водити поступак оцјене усклађености управног акта или другог
појединачног  правног акта, осим ако законом није обезбијеђено право на жалбу, 
судска заштита или други вид правне заштите.

Члан 2
(Надлежност)

Апелациони суд Дистрикта је надлежан да оцијени:
а) да ли је било који закон Дистрикта, подзаконски акт или било који други правни акт
било које институције Дистрикта у складу са Статутом;
b) да ли је било који подзаконски акт Дистрикта или било који други правни акт било
које институције Дистрикта у складу са законом Дистрикта;
c) о сукобу надлежности између судова Дистрикта и друге институције Дистрикта или
између  институција Дистрикта.

Члан 3
(Јавност рада)

(1) Поступак оцјене усклађености правних аката је јаван.

(2) Јавност се обезбјеђује јавним расправљањем у поступку пред Апелационим судом
Дистрикта, објављивањем одлука, давањем саопштења средствима јавног
информисања и на други начин.

(3) Апелациони суд Дистрикта може да искључи јавност само ради заштите јавног реда
и морала у демократском друштву, као и ради заштите интереса малољетника или
приватности учесника у поступку.

(4) Искључење јавности не односи се на учеснике у поступку, њихове пуномоћнике, 
представнике стручне јавности и одређена службена лица.

(5) Судија не може јавно износити своје мишљење о питању које је предмет спора.

Члан 4
(Слобода приступа информацијама)



(1) Свако лице може захтијевати да му се омогући увид у списе предмета и да му се
дозволи копирање списа, у складу са законом који уређује слободу приступа
информацијама.

(2) Увид у списе предмета и копирање списа неће се дозволити ако постоје разлози за
искључење јавности и у другим случајевима, у складу са законом.

Члан 5
(Језик и писмо)

(1) Поступак оцјене усклађености правних аката води се на једном од језика у
службеној употреби у Босни и Херцеговини, а службена писма су ћирилица и
латиница.

(2) Службена употреба других језика и писама, у поступку пред Апелационим судом
Дистрикта, врши се у складу са законом који уређује употребу тих језика и писама.

Члан 6
(Трошкови)

(1) У поступку оцјене усклађености правних аката не плаћа се такса.

(2) Учесници у поступку сносе своје трошкове, ако Апелациони суд Дистрикта не
одреди другачије.

(3) Апелациони суд Дистрикта може да накнади трошкове другим позваним лицима и
да одреди накнаду за њихово учешће у поступку.

Члан 7
(Правно дејство одлука)

(1) Одлуке оцјене усклађености правних аката су коначне, извршне и
општеобавезујуће.

(2) Начин и поступак извршења одлука  уређују се овим законом.



Члан 8
(Примјена процесних закона)

(1) О питањима поступка оцјене усклађености правног акта која нису уређена овим
законом сходно се примјењују одредбе одговарајућих процесних закона.

(2) О питањима поступка која нису уређена овим законом или одредбама процесних
закона, Апелациони суд Дистрикта ће одлучити у сваком конкретном случају.

Члан 9
(Вијеће)

(1) У поступку оцјене усклађености правног акта са Статутом, Апелациони суд
Дистрикта доноси одлуку у вијећу од пет судија већином гласова.

(2) У поступку оцјене усклађености правног акта са законом Дистрикта и рјешавања
сукоба надлежности, Апелациони суд Дистрикта доноси одлуке, у вијећу од три
судије већином гласова. 

Члан 10
(Пословник о раду)

(1) Апелациони суд Дистрикта доноси посебан Пословник о раду (у даљем тексту: 
Пословник)  којим се ближе регулише поступак оцјене усклађености правних аката.

(2) Пословник се објављује у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине.

II. ПОСТУПАК ОЦЈЕНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА ДИСТРИКТА
ПРЕД АПЕЛАЦИОНИМ СУДОМ ДИСТРИКТА И ПРАВНО ДЕЈСТВО
ЊЕГОВИХ ОДЛУКА

1. Опште одредбе

а) Учесници у поступку
Члан 11

(Учесници у поступку)

Учесници  у поступку оцјене усклађености правних аката су:



a) Скупштина, Влада, градоначелник, замјеник градоначелника, предсједник
Скупштине, замјеник предсједника Скупштине и правобранилац Дистрикта
(овлашћени предлагачи);

b) Правосудна комисија Дистрикта у поступку оцјене усклађености закона који се
односи на организацију и рад судова, Тужилаштва, Правобранилаштва, Правосудне
комисије Дистрикта  као и на регулисање рада адвоката и нотара у Дистрикту, са
Статутом (овлашћени предлагач);

c) Апелациони суд и Основни суд Дистрикта ако се у поступку пред судом Дистрикта  
постави питање усклађености правног акта са Статутом или законом Дистрикта
(овлашћени предлагач);

d) свако по чијој је иницијативи покренут поступак за оцјену усклађености правног
акта са законом и Статутом (иницијатор);

e) органи Дистрикта који прихватају, односно одбијају надлежност, као и свако ко
због прихватања, односно одбијања надлежности није могао да оствари своје право
(иницијатор).

Члан 12
(Овлашћени представници)

(1) У поступку оцјене усклађености правног акта, доносиоца акта представља његов  
овлашћени представник.

(2) У поступку оцјене усклађености правног акта могу учествовати и лица која овласти
учесник у поступку.

Члан 13
(Права и дужности учесника)

(1) Учесник у поступку има право да даје предлоге и дужност да пружа потребне
податке и обавјештења у току поступка и на расправи, да подноси доказе и да

предузима друге радње од значаја за одлучивање у поступку оцјене усклађености
правног акта.

(2) Учесник у поступку има право да изнесе и образложи свој став и разлоге током
поступка, као и да даје одговор на наводе и разлоге других учесника у поступку.

(3) Учесник у поступку може у току поступка одустати од датог  предлога.

b) Претходни поступак
Члан 14

(Достављање) 

(1) Поднесак упућен Апелационом суду Дистрикта доставља се преко поште или
непосредно писарници суда и мора бити потписан.



(2) Предлог, иницијатива, односно други поднесак сматра се поднесеним оног дана
када је предат писарници суда.

(3) Ако је предлог, иницијатива, односно други поднесак упућен преко поште
препоручено, дан предаје пошти сматра се као дан подношења.

Члан 15
(Одговор и мишљење)

(1) На захтјев Апелационог суда Дистрикта, одговор на предлог, иницијативу и
рјешење о покретању поступка за оцјену усклађености правног акта, даје доносилац
тог акта, односно орган који он овласти.

(2) Поводом иницијативе за оцјену усклађености закона или другог правног акта који
доноси  Скупштина Дистрикта са Статутом, Апелациони суд Дистрикта може, прије
покретања поступка, да затражи мишљење Скупштине Дистрикта.

Члан 16
(Рок за доставу података и мишљења)

(1) Доносилац правног акта дужан је да у року који одреди Апелациони суд Дистрикта, 
а који не може бити краћи од петнаест (15) дана, достави акт и потребну
документацију и да пружи податке и обавјештења од значаја за вођење поступка и
одлучивање.

(2) Орган Дистрикта и други органи, организације које врше јавна овлашћења, правна и
физичка лица, дужни су да, на захтјев Апелационог суда Дистрикта, у року који не
може бити краћи од петнаест (15) дана, доставе податке и обавјештења од значаја за
поступак и одлучивање.

(3) Ако у одређеном року Апелациони суд Дистрикта не добије одговор, мишљење, 
тражене податке и обавјештења, суд може да настави поступак.

Члан 17
(Прикупљање података, мишљења и доказа)

У поступку пред Апелационим судом Дистрикта, од учесника у поступку и других
лица, прикупљају се подаци, обавјештења, мишљења и докази, те обављају друге радње
које су од значаја за расправљање и одлучивање на сједници Апелационог  суда
Дистрикта, а нарочито:



a. да ли је Апелациони суд надлежан за одлучивање;
b. да ли је предлог поднесен од овлашћеног предлагача, односно да ли су предлог

или иницијатива потпуни и разумљиви; 
c. да ли су достављени потребни прилози, прибављена потребна обавјештења и

документи; и
d. да ли су испуњене друге процесне претпоставке за вођење поступка.

Члан 18
(Одбацивање предлога и иницијативе)

(1) Апелациони суд Дистрикта одбациће предлог, односно иницијативу којима се
покреће поступак:

a) кад утврди да није надлежан за одлучивање;

b) ако није поднесен у одређеном року;

c) кад у остављеном року подносилац није отклонио недостатке који
онемогућавају поступање;

d) кад за вођење поступка и одлучивање не постоје друге претпоставке
утврђене законом.

(2) Кад Апелациони суд Дистрикта утврди да није надлежан за одлучивање, може
предлог, односно иницијативу да уступи надлежном органу. 

c) Јавна расправа
Члан 19

(Јавна расправа)

(1) Апелациони  суд Дистрикта одржава јавну расправу, у поступку оцјене
усклађености правног акта са Статутом. Апелациони суд Дистрикта може одлучити
да се не одржи јавна расправа у поступку оцјене усклађености правног акта: 

a) ако оцијени да је у току поступка ствар довољно разјашњена и да, на
основу прибављених доказа, може одлучити и без одржавања јавне
расправе;

b) ако је о истој ствари већ одлучивао, а нису дати нови разлози за
другачије одлучивање у тој ствари, као и ако постоје услови за обуставу
поступка.

(2) Апелациони суд Дистрикта може одржати јавну расправу и у другим случајевима
кад оцијени да је одржавање јавне расправе потребно, а нарочито кад се ради о
сложеном правном питању.



Члан 20
(Учесници у јавној расправи)

(1) На јавну расправу позивају се предлагач или иницијатор ради излагања ставова и
давања потребних обавјештења.

(2) Ако је то од интереса за оцјену усклађености правног акта, Апелациони суд
Дистрикта може на јавну расправу позвати представнике доносиоца акта који су
одговорни за извршавање предметног акта.

(3) На јавну расправу позивају се, кад је то потребно, научни и јавни радници, као и
друга лица, ради давања мишљења и објашњења.

Члан 21
(Одсуство) 

Одсуство појединих учесника у поступку на јавној расправи не спречава Апелациони
суд Дистрикта да одржи јавну расправу и да донесе одлуку.

Члан 22
(Одлагање и прекидање јавне расправе)

Апелациони суд Дистрикта може јавну расправу одгодити или прекинути ради
прибављања потребних података, обавјештења и мишљења, као и у другим оправданим
случајевима.

Члан 23
(Друга питања)

Друга питања која се односе на јавну расправу ближе се уређују Пословником. 

d) Рад Апелационог суда Дистрикта у поступку оцјене усклађености правних
аката

Члан 24
(Сједница вијећа)



(1) Апелациони  суд Дистрикта одлучује о поступку оцјене усклађености правног акта
на сједници вијећа.

(2) Сједнице вијећа заказује и њима руководи судија извјестилац.

(3) На сједници вијећа води се записник.

(4) Начин рада и одлучивање на сједници вијећа регулишу се Пословником.

(5) Апелациони суд Дистрикта може, ради разјашњења ствари у предмету, да одржава и
друге сједнице, у складу с Пословником.

е) Одлуке Апелационог суда Дистрикта у поступку оцјене усклађености
правних аката

Члан 25
(Врсте одлука)

Апелациони суд Дистрикта у поступку оцјене усклађености правних аката доноси
одлуке у форми пресуде, рјешења и наредбе. 

Члан 26
(Пресуда) 

Апелациони суд пресудом:
a) утврђује да ли је закон, подзаконски акт или било који други правни акт било које

институције Дистрикта  у складу са Статутом Дистрикта;
b) утврђује да ли је подзаконски акт Дистрикта или било који други правни акт било

које институције Дистрикта  у складу са законом Дистрикта.

Члан 27
(Рјешење)

Апелациони  суд Дистрикта рјешењем: 

a) покреће поступак;

b) рјешава о сукобу надлежности између судова Дистрикта и друге институције
Дистрикта или између институција Дистрикта;

c) обуставља извршење појединачног акта, односно радње и укида мјеру обуставе или
одбацује захтјев за обуставу извршења појединачног акта или радње;



d) одлаже ступање на снагу правног акта Дистрикта, до окончања поступка оцјене
усклађености;

e) не прихвата иницијативу за покретање поступка за оцјену усклађености правног
акта;

f) одређује начин извршења пресуде Апелационог суда Дистрикта;

g) обуставља поступак;

h) одбацује захтјев за оцјењивање усклађености правног аката о коме је већ одлучивао, 
а из нових навода, разлога и поднесених доказа не произлази да има основа за
поновно одлучивање.

Члан 28
(Форма пресуде и рјешења) 

Пресуда и рјешење Апелационог суда Дистрикта у поступку оцјене усклађености
садрже: увод, изреку и образложење.

Члан 29
(Објављивање пресуде и рјешења)

(1) Пресуда о оцјени усклађености правног акта објављује се у Службеном гласнику
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) У Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине може се, по налогу
вијећа, објавити и рјешење које је од ширег значаја за оцјену усклађености правног
акта.

2. Поступак оцјене усклађености правних аката

Члан 30
(Покретање поступка)

(1) Поступак за оцјену усклађености правног акта покреће се предлогом овлашћеног
предлагача или рјешењем о покретању поступка на основу иницијативе.

(2) Поступак за оцјену усклађености правног акта из члана 11 става 1 тачке c) овог
закона  суд покреће образложеним рјешењем.



Члан 31
(Садржај предлога и иницијативе)

(1) Предлог, иницијатива и рјешење за оцјену усклађености правног акта садрже: назив
правног  акта, ознаку одредбе, назив и број службеног гласника у коме је објављен, 
разлоге на којима се предлог, односно иницијатива заснива, предлог или захтјев
како да се одлучи, као и друге податке од значаја за оцјену усклађености.

(2) Ако правни акт чија се оцјена усклађености оспорава није објављен у службеном
гласнику, уз предлог се прилаже и овјерени препис тог акта.

Члан 32
(Вријеме покретања поступка)

Поступак се сматра покренутим даном подношења предлога или образложеног рјешења
за оцјену усклађености правног акта, односно даном доношења рјешења о покретању
поступка.

Члан 33
(Поступање по иницијативи)

(1) Кад Апелациони суд Дистрикта оцијени да има основа за покретање поступка
поводом иницијативе, поступак покреће рјешењем.

(2) Кад се иницијативом покреће питање оцјене усклађености правног акта о коме
Апелациони суд Дистрикта већ има заузет став или кад је у току претходног
поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан
основ за одлучивање, Апелациони суд Дистрикта одлучује без доношења рјешења о
покретању поступка.

(3) Кад Апелациони суд Дистрикта нађе да нема основа за покретање поступка поводом
иницијативе, одбациће иницијативу. 

Члан 34
(Захтјев предлагача или иницијатора и одустајање) 

(1) У поступку оцјене усклађености правног акта Апелациони суд Дистрикта није
ограничен захтјевом овлашћеног предлагача, односно иницијатора.

(2) Кад овлашћени предлагач, односно иницијатор одустане од предлога, односно
иницијативе, Апелациони суд Дистрикта наставља поступак за оцјену усклађености
правних аката, ако за то нађе основа.

Члан 35



(Прекид поступка)

(1) У току поступка, а на захтјев доносиоца  правног акта, Апелациони суд Дистрикта
може, прије доношења одлуке о усклађености, прекинути поступак и омогућити
доносиоцу правног  акта, да у одређеном року отклони уочену неусклађеност.

(2) Ако у одређеном року неусклађеност не буде отклоњена, Апелациони суд
Дистрикта наставља поступак.

Члан 36
(Обустављање извршења акта и радње) 

(1) Апелациони суд Дистрикта може у току поступка, до доношења коначне одлуке, да
обустави извршење акта или радње која је предузета на основу правног акта чија се
усклађеност оцјењује, ако би њиховим извршавањем могле наступити неотклоњиве
штетне посљедице.

(2) Ако у току поступка Апелациони суд Дистрикта оцијени да су разлози обуставе
усљед измијењених околности престали, укида мјеру обуставе извршења акта, 
односно радње.

(3) Апелациони  суд Дистрикта одбацује захтјев за обуставу извршења акта, односно
радње кад доноси коначну одлуку.

Члан 37
(Обустављање поступка)

Апелациони  суд  обуставља поступак:

a) кад је у току поступка правни акт усаглашен са Статутом или законом Дистрикта, а
Апелациони суд Дистрикта није оцијенио да због посљедица неусклађености треба
донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неусклађености;

b) кад у току поступка престану процесне претпоставке за вођење поступка. 

Члан 38
(Правно дејство одлука) 

(1) Кад Апелациони суд Дистрикта утврди да закон, подзаконски акт или било који
други правни акт било које институције Дистрикта није у складу са Статутом, тај
закон, подзаконски акт или било који други правни акт престају да важе даном
објављивања одлуке Апелационог суда Дистрикта у Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) Кад Апелациони суд Дистрикта утврди да било који подзаконски акт Дистрикта или
било који правни акт било које институције Дистрикта није у складу са законом
Дистрикта, тај подзаконски акт или било који правни акт престају да важе даном



објављивања одлуке Апелационог суда Дистрикта у Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 39
(Отклањање посљедица)

Кад Апелациони суд Дистрикта одреди начин отклањања посљедица које су настале
усљед примјене правног акта који није у складу са законом или Статутом, одлука
Апелационог суда Дистрикта има правно дејство од дана њеног објављивања у
Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 40
(Непримјенљивост правних аката)

(1) Закон и други правни  акт за које је одлуком Апелационог суда Дистрикта утврђено
да нису у сагласности са Статутом, не могу се примјењивати на односе који су
настали прије дана објављивања одлуке Апелационог суда Дистрикта, ако до тог
дана нису правноснажно ријешени.

(2) Правни акт донесен за извршење закона и другог акта за који се одлуком
Апелационог суда Дистрикта утврди да није у сагласности са Статутом, неће се
примјењивати од дана објављивања одлуке Апелационог суда Дистрикта ако из
одлуке произлази да тај акт није у складу са Статутом или законом Дистрикта.

(3) Извршење правноснажног појединачног акта донесеног на основу прописа који се
више не може примјењивати, не може се ни дозволити ни спровести, а ако је
извршење започето – обуставља се.

Члан 41
(Измјена појединачног правног акта)

(1) Свако коме је повријеђено право коначним или правноснажним појединачним
актом, донесеним на основу закона или другог правног акта, за који је одлуком
Апелационог  суда Дистрикта утврђено да није у складу са законом или Статутом, 
има право да тражи од надлежног органа измјену тог појединачног акта.

(2) Предлог за измјену коначног или правноснажног појединачног акта из става 1 овог
члана може се поднијети у року од шест месеци од дана објављивања одлуке у
Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, ако од достављања
појединачног акта до подношења предлога или иницијативе за покретање поступка
није протекло више од двије године.

Члан 42
(Немогућност отклањања посљедица)

Ако се утврди да се измјеном појединачног акта не могу отклонити посљедице настале
усљед примјене акта за који је одлуком Апелационог суда Дистрикта утврђено да није у
сагласности са Статутом или законом Дистрикта, Апелациони суд Дистрикта може



одредити да се ове посљедице отклоне повраћајем у пређашње стање, накнадом штете
или на други начин.

Члан 43
(Питање усклађености у току судског поступка)

Ако се у поступку пред судом Дистрикта постави питање усклађености правног акта са
Статутом или законом Дистрикта, суд застаје с поступком.

Члан 44
(Одлука да акт није био усклађен)

(1) Кад је у току поступка правни акт престао да важи или је усклађен са Статутом или
законом Дистрикта, али нису отклоњене правне посљедице неусклађености, 
Апелациони суд Дистрикта може одлуком утврдити да правни акт није био у складу
са Статутом или законом Дистрикта.

(2) Одлука Апелационог суда Дистрикта из става 1 овог члана има исто правно дејство
као и одлука којом се утврђује да правни акт није у складу са Статутом или законом
Дистрикта.

III. ПОСТУПАК РЈЕШАВАЊА СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 45
(Захтјев за рјешавање сукоба) 

Захтјев за рјешавање сукоба надлежности подноси једна или обје институције, односно
органи који су у сукобу, као и лице поводом чијег је права настао сукоб надлежности.

Члан 46
(Садржај захтјева)

Захтјев за рјешавање сукоба надлежности садржи назив органа који прихватају или
одбијају надлежност и разлоге на основу којих то чине.

Члан 47
(Рок за подношење захтјева)

У случају сукоба надлежности, захтјев за рјешавање сукоба надлежности подноси се у



року од петнаест (15) дана од дана правноснажности, односно коначности одлуке
другог органа који се огласио ненадлежним, односно надлежним.

Члан 48
(Вријеме покретања поступка)

Поступак за рјешавање сукоба надлежности сматра се покренутим оног дана кад је
захтјев предат Апелационом суду Дистрикта.

Члан 49
(Рок за одговор)

Рок за одговор органа који су у сукобу надлежности је осам дана од дана достављања.

Члан 50
(Прекид поступка)

Апелациони суд Дистрикта може одредити да се до окончања поступка рјешавања
сукоба надлежности, прекине поступак пред органима између којих је настао сукоб
надлежности.

Члан 51
(Правно дејство рјешења)

(1) Кад Апелациони суд Дистрикта ријеши сукоб надлежности, рјешење Апелационог
суда Дистрикта има правно дејство од дана достављања рјешења органима који су у
сукобу надлежности, односно лицу поводом чијег је права настао сукоб
надлежности.

(2) Рјешењем из става 1 овог члана Апелациони суд Дистрикта поништава и акте које је
донио ненадлежни орган.

IV. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ОЦЈЕНЕ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА

Члан 52
(Покретање поступка за оцјену уставности прописа)

(1) У случају да градоначелник, предсједник Скупштине Дистрикта или један од
њихових замјеника сматрају да правни акт није у складу са статусом и
овлашћењима Дистрикта како су коначно прописани одлукама арбитражног
Трибунала за спор у вези с међуентитетском линијом разграничења у области



Брчког, дужни су покренути поступак оцјене усклађености по одредбама овог
закона.

(2) Ако спорни акт Дистрикта из става 1 овог члана произлази или је на било који
начин резултат ентитетских прописа или прописа на нивоу Босне и Херцеговине
који нису у складу са статусом и овлашћењима Дистрикта, званичници из става 1 
овог члана дужни су да захтијевају од Апелационог суда Дистрикта да без одлагања
покрене поступак пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу с чланом
VI.3.c Устава Босне и Херцеговине. 

(3) Поступак из става 2 овог члана може покренути и Апелациони суд Дистрикта по
службеној дужности. 

(4) Уколико је покренут поступак у складу са ставом 2 или ставом 3 овог члана, 
Апелациони суд Дистрикта ће тражити од Уставног суда Босне и Херцеговине да
донесе привремену мјеру за обустављање примјене спорног закона док Уставни суд
Босне и Херцеговине не донесе коначну одлуку, уколико је то неопходно да се
заштите статус и овлашћења Дистрикта. 

V. ИЗВРШАВАЊЕ ОДЛУКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ДИСТРИКТА

Члан 53
(Извршавање одлука)

(1) Институције и органи Дистрикта, организације којима су повјерена јавна
овлашћења, политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или
вјерске заједнице дужни су да, у оквиру својих права и дужности, извршавају
одлуке и рјешења Апелационог суда Дистрикта.

(2) У случају потребе, извршење пресуда или рјешења Апелационог суда Дистрикта
обезбиједиће Влада Дистрикта, на начин који је утврђен посебним рјешењем
Апелационог суда Дистрикта. 

VI.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54
(Новчане казне)

(1) Новчаном казном од 500,00 КМ  до 5.000,00 КМ кажњава се организација, односно
друго правно лице које врши јавна овлашћења, сваки пут када:
у року не достави Апелационом суду Дистрикта спорни правни акт и потребну
документацију и пружи податке и обавјештења од значаја за вођење поступка и



одлучивање (члан 16 став 1 – рок за достављање података и мишљења); 
не достави Апелационом суду Дистрикта потребне податке и обавјештења од
значаја за вођење поступка и одлучивање (члан 16 став 2) – рок за достављање
података и мишљења).

(2) За прекршај из става 1 овог члана кажњава  се и одговорно лице у органу
Дистрикта, новчаном казном до 1.000,00 КМ.

(3) За прекршај из става 1 овог члана кажњава се и одговорно лице у организацији,
односно другом правном лицу које врши јавна овлашћења, новчаном казном до
1.000,00 КМ.

VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55
(Ступање на снагу)

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




