
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
 

 

 

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta 

BiH, broj 2/10), Skupština Brčko distrikta BiH, na 30. redovnoj sjednici održanoj 23. maja 2018. 

godine, usvaja 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Закону о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 48/11), члан 1 мијења се и 

гласи: 

„Члан 1 

(1) Законом о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 

Закон) уређују се правила на основу којих органи јавне управе Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: органи управе) у оквиру дјелокруга утврђеног на основу 

закона, поступају и рјешавају у управним стварима. 

(2) По овом закону дужна су да поступају и предузећа, институције, установе и друга правна 

лица кад у обављању јавних овлашћења (у даљем тексту: институције које имају јавна 

овлаштења) која су им повјерена законом, одлуком или уговором, рјешавају у управним 

стварима.“ 

 

Члан 2 

Иза члана 1 додаје се нови члан 1а, који гласи: 

„Члан 1а 

Управна ствар, у смислу овог закона, јесте свака појединачна ситуација у којој надлежни 

орган, непосредном примјеном прописа из одговарајуће управне области, рјешава о 

правима, обавезама или правним интересима физичких лица или правних лица или других  

странака.“ 

 



 

Члан 3 

У члану 17 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Орган, у смислу овог закона, подразумијева органе јавне управе, Скупштину Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине и институције које имају јавна овлашћења, који рјешавају у 

управним стварима.“ 

 

Члан 4 

У члану 26 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) У управној ствари за чије је рјешавање надлежан орган, руководилац тог органа или 

службено лице из надлежног органа које овласти руководилац органа доноси рјешење у 

управном поступку.“ 

У ставовима 2 и 3 ријечи: „Шеф Одјељења“ замјењују се ријечима: „Руководилац органа“. 

 

Иза става 3 додају се нови ставови 4 и 5, који гласе: 

„(4) Изузетно од става 1 овог члана, у случају оправдане одсутности руководиоца органа 

јавне управе, рјешење у управном поступку доноси лице из надлежног органа које овласти 

градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

(5) Изузетно од ставова 2 и 3 овог члана, у случају оправдане одсутности руководиоца 

органа јавне управе, рјешење о овлашћењу доноси лице из надлежног органа које овласти 

градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“ 

 

Члан 5 

У члану 75 ставу 3, број: „54“ замјењује се бројем:„41“. 

 

Члан 6 

Члан 196 мијења се и гласи: 

„Члан 196 

(1) Рјешење потписује руководилац органа или службено лице из надлежног органа које 

овласти руководилац органа. 



 (2) Изузетно, у случају оправдане одсутности руководиоца органа јавне управе, рјешење  

потписује лице из надлежног органа које овласти градоначелник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине.“ 

 

Члан 7 

У члану 208 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Против првостепеног рјешења странка има право да изјави жалбу, ако овим или 

посебним законом није прописано да жалба није допуштена.“ 

 

Члан 8 

Иза члана 209 додају се нови чланови 209а и 209b, који гласе: 

 

„Члан 209а 

(1) Странка се може одрећи права на жалбу у писаном облику или усмено на записник, 

најкасније до дана истека рока за изјављивање жалбе. 

(2) Одрицање од права на жалбу у управним стварима у којим учествују двије или више 

странака има правни учинак само ако се све странке одрекну права на жалбу. 

(3) Одрицање од права на жалбу не може се опозвати, о чему странка мора бити упозната. 

(4) Даном доставе поднеска или даном усмене изјаве на записник о одрицању од права на 

жалбу, првостепено рјешење постаје коначно, извршно и правоснажно. 

 

„Члан 209b 

(1) Странка може одустати од жалбе све до доношења одлуке по жалби. 

(2) Кад странка одустане од изјављене жалбе, поступак по жалби обуставља се закључком. 

(3) Одустанак од жалбе не може се опозвати.“ 

 

Члан 9 

Члан 211 мијења се и гласи: 

„Члан 211 

Жалба против рјешења подноси се у року од петнаест (15) дана од дана доставе рјешења, 

ако законом није другачије одређено.“ 



Члан 10 

Члан 213 мијења се и гласи: 

„Члан 213 

(1) У жалби се мора навести рјешење које се побија, назив органа који је донио побијано 

рјешење, број и датум рјешења и због чега странка није задовољна побијаним рјешењем и 

потпис жалиоца. 

(2) Жалба не мора бити образложена. 

(3) Поднесак и кад није означен као жалба, сматра се као жалба ако из његовог садржаја 

произлази јасна намјера странке да побија рјешење. 

(4) У жалби се могу износити нове чињенице и нови докази, а жалилац је дужан да 

образложи због чега их није изнио у првостепеном поступку. 

(5) Кад се у жалби износе нове чињенице и нови докази, а у поступку учествују двије или 

више странака с противним интересима, свакој странци доставља се препис жалбе и даје рок 

за изјашњавање о новим чињеницама и доказима. 

(6) Рок из става 5 овог члана не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест (15) дана.“ 

 

Члан 11 

Члан 219 мијења се и гласи: 

„Члан 219 

(1) Кад првостепени орган који је донио рјешење утврди да је поднесена жалба допуштена, 

правовремена и изјављена од овлашћеног лица, а није у складу са одредбама чланова од 216 

до 218 новим рјешењем замијенио рјешење које се жалбом побија, дужан је да без одгађања, 

а најкасније у року од осам дана од дана пријема жалбе или одговора на жалбу, жалбу 

прослиједи Апелационој комисији на даљи поступак. 

(2) Првостепени орган дужан је да уз жалбу приложи све списе који се односе на предмет. 

(3) Првостепени орган може уз жалбу и списе предмета дати и одговор на наводе жалбе. 

(4) Кад у поступку учествују двије странке или више странака с противним интересима, 

жалба се доставља на одговор свим странкама, те им се одређује рок за одговор на жалбу. 

(5) Рок из става 4 овог члана не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест (15) дана.“ 

 

 

 



Члан 12 

У члану 231 ставу 2, број: „11“ замјењује се бројем: „10“. 

У ставу 3, број: „11“ замјењује се бројем: „10“. 

 

Члан 13 

У члану 233 ставу 1 тачки 5, ријечи: „тачака 9, 10 и 11“ замјењују се ријечима: „тачака 9 и 

10“. 

Члан 14 

У члану 250 ставу 2, иза тачке 4 додаје се тачка 5 која гласи:  

„5. даном одрицања права на жалбу.“ 

Члан 15 

У члану 281 ставу 1 тачки 9, број: „153“ замјењује се бројем: „203“. 

 

Члан 16 

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

дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

Број: 01-02-389/18 

Брчко, 23. маја 2018. године 

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                   СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                        Есед Кадрић, c. p. 

 


