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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ - пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 3 Закона о јавним
предузећима у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“
бројеви 15/06, 5/07, 19/07, 1/08 и 24/08), члана 64 Пословника о раду Скупштине
Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 17/08, 20/10 и
4/13), и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-000434/12 од 19. 6.
2013. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 1. наставку 13. редовне сједнице
одржаном 26. јуна 2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ПУТЕВИ БРЧКО“ Д. О. О. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ

Члан 1
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт

БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 33/12), у члану 2 став 2 мијења се
и гласи:
„(2) Предузеће се оснива с циљем управљања у оквиру дјелатности одржавања и
заштите путева на подручју Дистрикта.“.

Члан 2
У члану 3 иза ријечи: „Законом о јавним предузећима у Брчко дистрикту Босне и

Херцеговине“, додају се ријечи: „Законом о путевима Брчко дистрикта БиХ и Законом
о комуналним дјелатностима“, а ријечи: „(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“
бројеви 15/06, 5/07, 19/07, 1/08 и 24/08 – у даљњем тексту: Закон о јавним
предузећима)“, бришу се.

Члан 3
У члану 6 став 1 мијења се и гласи:

„(1) У оквиру дјелатности од општег интереса, Предузеће:

а)  управља пословима одржавања и заштите путева на подручју Дистрикта,
б)  управља јавним паркиралишним површинама,
ц) доноси дугорочни план развоја и годишњи пословни план Предузећа,
д) спроводи поступак јавне набавке за све радове и услуге с циљем вршења
дјелатности од општег интереса,
е)  управља пословима изградње заобилазнице око града Брчко и обавља друге
послове у складу с одредбама Закона о путевима Брчко дистрикта БиХ и Закона о
комуналним дјелатностима.“

Члан 4
У члану 12 став 1 мијења се и гласи:

„ (1) Инфраструктуру која се даје Предузећу на управљање чине:



магистрални путеви, регионални путеви, локални путеви, улице у насељу и граду
Брчко и приоритетни некатегорисани путеви, као и јавне паркиралишне површине на
подручју Дистрикта.“
У ставу 5 ријечи: „У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке“, бришу се.

Члан 5
Члан 13 мијења се и гласи:

„Члан 13
(Преузимање запослених из органа јавне управе)

Предузеће преузима дио запослених из Одјељења за јавне послове –
Пододјељење за путеве и паркове и дио запослених Канцеларије за управљање
јавном имовином, у складу с одлуком коју доноси градоначелник.“

Члан 6
Члан 23 брише се.

Члан 7
У члану 29 ставу 1 ријечи: „у сарадњи с Владом Брчко дистрикта Босне и

Херцеговине и с надлежним одјељењима“, бришу се.
Став 2 брише се.

Члан 8
У члану 31 ставу 2 ријечи: „најмање једном годишње“ замјењују се ријечима:

„два пута годишње“.
Члан 9

У члану 32 ријечи: „од уписа оснивања Предузећа у судски регистар“ замјењују
се ријечима: „од доношења одлуке о именовању управног одбора Предузећа“.

Члан 10
Ова одлука ступа на снагу првог наредног дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“.

Број: 01-02-122/13
Брчко, 26. 6. 2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић

Достављено:

1) Предсједнику;
2) Потпредсједнику;
3) Градоначелнику;
4) Одјељењу за јавне послове;
5) Управном одбору „ЈП Путеви Брчко“;
6) Дирекцији за финансије;
7) Сектору за координацију политика и опште послове -

Одсјеку за опште послове;
8) Архиви.


