
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516    На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 26. редовној сједници одржаној 8. јуна 2022. године, усваја  ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАЗНИЦИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  Члан 1 У Закону о празницима Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/02) члан 4, мијења се и гласи: „Члан 4 (1) Све институције Брчко дистрикта БиХ, предузећа, предузетници и друга правна лица неће радити током празника Дистрикта. (2) Изузетно од одредаба става 1 овог члана, субјекти који се баве пружањем виталних услуга или чија природа дјелатности захтијева непрекидан рад, као и субјекти чија дјелатност служи задовољењу потреба заједнице, могу да раде и у дане празника Дистрикта. (3) Градоначелник и предсједник Правосудне комисије дужни су да издају упутство којим се одређују врста, обим и распоред рада субјеката из става 2 овог члана.“  Члан 2 Иза члана 5 додају се чланови 5а и 5b који гласе:     „Члан 5а Надзор над примјеном овог закона врши инспектор рада.      „Члан 5b (1) Новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице уколико поступи супротно  члану 4 овог закона. (2) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 4.000 КМ казниће се за прекршај предузетник уколико поступи супротно  члану 4 овог закона. (3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 2.000 КМ.“  Члан 3 Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-2733/22 Брчко, 8. јуна 2022. године                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић 


