
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 22. ванредној сједници одржаној 7. јуна 2016. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У

БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1
У Закону о јавним предузећима у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 15/06, 05/07, 19/07, 01/08 и 24/08) у
члану 2 иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи:
„(3) Јавна предузећа из става 1 овог члана дужна су да информације о својој
финансијској и организационој структури учине доступним јавности, путем интернет-
странице.“

Члан 2

Иза члана 2 додаје се нови члан 2а који гласи:

„Члан 2а
(Принципи на којима се заснива обављање дјелатности предузећа)

(1) Обављање дјелатности предузеће из члана 2 овог закона заснива на сљедећим
принципима:
a) једнаком третману и слободи оснивања и пружања услуга;
b) транспарентности;
c) забрани споразума јавних предузећа који имају за посљедицу спречавање,

ограничавање или нарушавање конкуренције на тржишту;
d) забрани злоупотребе доминантног положаја;
e) надзирању помоћи коју додјељују даваоци државне помоћи давањем

повластица одређеним предузећима или производњи одређене робе, ради
избјегавања нарушавања конкуренције;

f) превентивном надзирању обједињавања предузећа;
g) либерализацији одређених дјелатности од општег интереса ради спречавања

развоја монополистичких тенденција;
h) обезбјеђењу транспарентности финансијских односа између Брчко дистрикта

БиХ и јавних предузећа;
i) вођењу засебних рачуна, на начин да се јасно разграниче трошкови и

приходи повезани с различитим дјелатностима.
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(2) Влада Брчко дистрикта БиХ доноси правилник којим детаљније уређује принципе из
става 1 овог члана, у року од деведесет (90) дана од дана ступања на снагу овог закона.“

Члан 3
Члан 11 мијења се и гласи:

„Члан 11
(Састав, услови за чланство и накнада за рад у управном одбору)

(1) Управни одбор састоји се од пет чланова.
(2) Услови за чланство у управном одбору утврђују се актом о оснивању јавног

предузећа.
(3) У управни одбор могу бити именована највише три члана из реда државних и

јавних службеника запослених у органима јавне управе и институцијама Брчко
дистрикта БиХ.

(4) Мјесечна накнада за рад члана управног одбора утврђује се у највишем износу до
70% од износа једне просјечне нето плате запослених у том јавном предузећу.

(5) Предсједнику управног одбора накнада из става 4 овог члана увећава се за 20%.“

Члан 4
Члан 11а мијења се и гласи:

„Члан 11а
(Поступак избора и именовања чланова управног одбора)

(1) Градоначелник именује комисију из реда запослених у органима јавне управе
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, за избор кандидата за чланове управног
одбора јавног предузећа (у даљем тексту: комисија) која се састоји од пет
чланова.

(2) Комисија расписује конкурс за избор и именовање чланова управног одбора
који се објављује у три дневна листа доступна на цијелој територији Босне и
Херцеговине.

(3) Чланови управног одбора бирају се на основу професионалних способности и
одражавају састав становништва Брчко дистрикта БиХ.

(4) Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају услове конкурса,
интервјуише и оцјењује кандидате те утврђује ранг-листу кандидата коју
доставља градоначелнику.

(5) Градоначелник именује управни одбор с ранг-листе кандидата коју утврди
комисија, у року од тридесет (30) дана од дана достављања.

(6) Одлука о именовању чланова управног одбора јавног предузећа је коначна и
против ње се може покренути управни спор.

(7) Одлука о именовању чланова управног одбора објављује се у Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(8) Поступак избора чланова управног одбора мора бити окончан прије истека
мандата дотадашњим члановима управног одбора.

(9) Комисија из става 1 овог члана доноси пословник о свом раду.“

Члан 5
У члану 12 ставу 1 тачка а) мијења се и гласи: „а) директори јавних предузећа“.
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Члан 6
У члану 13 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
„(2) Члановима управног одбора мандат престаје по сили закона након истека периода
на који су именовани.“

Члан 7
У члану 14 ставу 1, тачкама а), b) c) и f), иза ријечи: „јавног предузећа“ додају се
ријечи: „уз сагласност оснивача“.

Члан 8
У члану 18 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
„(2) Чланови управног одбора јавног предузећа из реда службеника запослених у
органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ дужни су да подносе
кварталне извјештаје о раду Влади Брчко дистрикта БиХ и оснивачу.“

Члан 9
У члану 20 иза става 3 додају се нови ставови 4, 5 и 6 који гласе:

„(4) Поступак избора директора мора бити окончан прије истека мандата дотадашњег
директора.

(5) У случају да је прије окончања процедуре именовања директора истекао мандат
члановима управног одбора предузећа, Скупштина именује вршиоца дужности
директора предузећа.

(6) Вршилац дужности директора предузећа се именује на период до окончања
поступка именовања директора, а најдуже шест мјесеци.“

Члан 10
Иза члана 25 додаје се нови члан 25а који гласи:

„Члан 25а
(Плата директора)

Плата директора јавног предузећа не може се утврдити у износу већем од плате шефа
одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ.“

Члан 11
У члану 26 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи:

„(4) Вршилац дужности директора из става 2 овог члана мора испуњавати услове
прописане за директора јавног предузећа.“

Члан 12
У члану 27а додаје се став 6 који гласи:

„(6) Запослени који су у органима јавне управе обављали послове који су пренесени у
надлежност јавног предузећа могу бити преузети као запослени јавног предузећа, што
се регулише актом о оснивању.“
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Члан 13
У члану 28 ставу 1 иза ријечи: „доноси управни одбор“ додају се ријечи: „уз сагласност
оснивача“, а став 2 мијења се и гласи:
„(2) Статут јавног предузећа ступа на снагу даном давања сагласности оснивача на
статут.“

Иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи:
„(5) Сви општи правни акти јавног предузећа објављују се у Службеном гласнику
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“

Члан 14
Јавна предузећа су дужна да ускладе своје акте са овим законом у року од тридесет (30)
дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 15
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-647/16
Брчко, 7. јуна 2016. године
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