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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 60. 

редовној сједници одржаној 11. марта 2020. године, усваја 

 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Члан 1 

У Закону о угоститељској дјелатности Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 31/05 и 19/07) у члану 4 ставу 3, ријечи: „Одјељењу за 

јавну безбједност“ замјењују се ријечима: „Одјељењу за привредни развој, спорт и културу“. 

 

У члану 4 став 5 брише се. 

Досадашњи став 6 постаје став 5. 

Члан 2 

Члан 13 мијења се и гласи: 

„(1) За обављање угоститељске дјелатности и пружање угоститељских услуга морају бити 

испуњени минимални технички услови у погледу простора, уређаја и опреме угоститељских 

објеката, као и  други услови прописани овим законом и прописима донесеним на основу 

овог закона (у даљем тексту: минимални услови). 

(2) Поред услова из става 1 овог члана морају бити испуњени здравствени услови за рад у 

угоститељству у складу с посебним прописима. 

(3) Приликом регистрације дјелатности код регистарског суда угоститељ је дужан да поднесе 

потписану и овјерену изјаву о испуњености услова из ставова 1 и 2 овог члана (у даљем 

тексту: изјава). 

(4) Изјава се може поднијети у електронском облику, у складу с прописима о електронском 

документу и прописима о електронском потпису. 

(5) Услови из става 1 овог члана, изглед, садржај и начин доставе изјаве, утврђују се 

правилником који доноси шеф надлежног одјељења.“ 

 

Члан 3 

Члан 20 мијења се и гласи: 

„(1) Угоститељ може да отпочне обављање дјелатности, да мијења дјелатност и услове 

обављања дјелатности у угоститељском објекту, након регистрације дјелатности код 

регистарског суда. 

(2) Изузетно од става 1 овог члана, угоститељ који је регистрован на подручју другог надлежног 

регистарског суда, а чије се сједиште подружнице налази на подручју Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине, може да отпочне обављање дјелатности након што поднесе изјаву 

надлежном одјељењу.” 
 

 

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
 



4 

 

 
 

 

 

Члан 4 

Члан 23 мијења се и гласи: 

„Испуњеност услова из члана 13 ставова 1 и 2 овог закона утврђују надлежне инспекције у 

редовном инспекцијском прегледу.“ 

Члан 5 

Члан 24 мијења се и гласи: 

„Изјава се уписује у регистар о минималним условима, који води надлежно одјељење одвојено за 

смјештајне објекте, за угоститељске објекте и за катеринг објекте.“ 

 
 

Члан 6 

У члану 27, ријечи „минималних услова и“ бришу се. 
 

Члан 7 

У члану 28 ставови 3 и 4 бришу се. 
 

Члан 8 

Члан 29 мијења се и гласи: 

„(1) Ако се утврди да објекат више не испуњава услове за утврђену категорију, рјешењем ће се 

утврдити нова категорија објекта. 

(2) У случају из става 1 овог члана трошкове поступка сноси угоститељ.“ 

 
Члан 9 

У члану 31, ријечи: „чланова 23 и“ замјењују се ријечју: „члана“. 

 
Члан 10 

У члану 32 ставу 1, ријечи: „члана 23 става 2 и“ бришу се. 

 

Члан 11 

У члану 36 ставу 3 иза ријечи: „испуњени“ бришу се ријечи: „минимални услови и“.  

У ставу 4 иза ријечи: „одредбе“ додају се ријечи: „члана 13 и“. 
 

Члан 12 

У члану 40 ставу 2, тачка 5 мијења се и гласи: 

„5. да је поднио изјаву и да је категоризован у складу са Законом, ако је за објекат прописана 

обавеза категоризације“. 
 

Члан 13 

У члану 48 тачка 2 мијења се и гласи: 

„2. правно или физичко лице обавља угоститељску дјелатност или пружа угоститељске услуге, 

а да није регистровало дјелатност код регистарског суда”. 

 

Члан 14 

У члану 53 ставу 1, досадашња тачка 5 мијења се и гласи: 

„5. угоститељ започне обављати угоститељску дјелатност у угоститељском објекту прије него 

што изврши регистрацију дјелатности код регистарског суда (члан 20 став 1), односно обавља 

дјелатност без претходног подношења изјаве (члан 20 став 2)“. 

 

 
 



4 

 

 
 

Члан 15 

У члану 57 ставу 1 тачки 3, ријечи: „минималне услове и“ бришу се. 

Члан 16 

У члану 62 ставу 1 тачки 3, ријечи: „минималних услова и“ бришу се. 

 
Члан 17 

У члану 64 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи: 

„(2) Правилник из члана 13 става 5 овог закона шеф надлежног одјељења ће донијети у року од 

тридесет (30)  дана од дана ступања на снагу овог закона.“ 

 
Члан 18 

Поступци регистрације, мијењања и услова обављања дјелатности, започети прије ступања на 

снагу овог закона, завршиће се према одредбама Закона о угоститељској дјелатности Брчко 

дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” бројеви 31/05 и 19/07). 

 

Члан 19 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, а почиње се примјењивати од дана почетка примјене 

правилника из члана 13 става 5 овог закона, а почеће се примјењивати од 1. јануара 2021. 
године. 

 
Број: 01-02-816/20                                                                            
Брчко, 11. марта 2020. године                                                      

 
                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                   Есед Кадрић 

 


