
ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PODUZEĆA 

U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE 
 

Članak 1 

U Zakonu o privatizaciji poduzeća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni 
glasnik Brčko distrikta BiH, broj 8/04) u članku 4 stavku 1 na koncu teksta iza riječi: 
"zakonom" dodaje se "zarez (,)" i riječi: "u okviru Odjela za gospodarski razvitak, 
šport i kulturu (u daljnjem tekstu: mjerodavni odjel)." 

U stavku 2 točka 4 ovoga članka riječ: "odreĎuje" zamjenjuje se riječima: "predlaže 
voditelju mjerodavnog odjela".  
 
U stavku 2 točka 8 ovog članka mijenja se i glasi:  
 
"predlaže voditelju mjerodavnog odjela transformaciju državnog poduzeća u dioničko 
društvo ili u društvo s ograničenom odgovornošću".  
 
U stavku 2 točka 9 ovog članka iza riječi: "predlaže" dodaju se riječi: "voditelju 
mjerodavnog odjela".  
 
U stavku 2 ovog članka dodaje se nova točka 13 koja glasi:  
 
"13. izraĎuje podzakonske akte iz oblasti privatizacije poduzeća koje donosi voditelj 
mjerodavnog odjela".  

 
Članak 2 

U članku 5 stavcima 1, 2 i 3 riječi: "Ureda za privatizaciju" zamjenjuju se riječima: 
"mjerodavnog odjela".  

      Članak 3 

U članku 6 stavku 1 na koncu teksta iza riječi: "(u daljnjem tekstu: "gradonačelnik")" 
dodaju se riječi: "sukladno Statutu Brčko distrikta BiH".  

U stavku 2 ovog članka riječ: "gradonačelniku" zamjenjuje se riječima: "voditelju 
mjerodavnog odjela".   

 
Članak 4 

U članku 7 stavak 1 mijenja se i glasi:  
 
"Voditelj mjerodavnog odjela odgovoran je gradonačelniku za provoĎenje aktivnosti 
Ureda za privatizaciju." 
 
U članku 7 stavku 2 riječ: "Ureda" zamjenjuje se riječima:  "mjerodavnog odjela".  

 

Članak 5 

U članku 9 stavku 3 riječi: "Ured za privatizaciju" zamjenjuju se riječima: "Mjerodavni 
odjel".  
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Članak 6 

U članku 12 stavcima 1 i 2 riječi: "Ured za privatizaciju" zamjenjuju se riječima: 
"Mjerodavni odjel".  

Članak 7 

U članku 13 stavku 1 riječ: "pokrenuti" zamjenjuje se riječima: "voditelju mjerodavnog 
odjela predložiti".  

U članku 13 stavku 4 riječi: "Ured za privatizaciju" zamjenjuje se riječima: 
"Mjerodavni odjel".  

Članak 8 

U članku 14 stavku 3 riječi: "Ured za privatizaciju"  zamjenjuju se riječima: "voditelj 
mjerodavnog odjela".  

U stavku 4 ovog članka riječ: "odrediti" zamjenjuje se riječima: "da predloži voditelju 
mjerodavnog odjela".  

Članak 9 
 

U članku 15 stavku 2 riječi: "Ured za privatizaciju" zamjenjuju se riječima: 
"Mjerodavni odjel". 
 
U stavku 3 ovog članka riječi: "Uprava prihoda" zamjenjuju se riječima: "Direkcija za 
financije".   
 

Članak 10 

Članak 18 mijenja se i glasi: 

"Novčana sredstva ostvarena privatizacijom poduzeća usmjeravaju se na Jedinstveni 
račun Trezora Brčko distrikta BiH." 

Članak 11 

Članak 21 mijenja se i glasi: 

"Voditelj mjerodavnog odjela svakih šest mjeseci informira Skupštinu Brčko distrikta 
BiH o procesu privatizacije državnih poduzeća u Brčko distriktu BiH." 

 

Članak 12 

U članku 23 na koncu teksta iza riječi "zakona" dodaje se "zarez (,)" i  riječi: "do 
donošenja novih podzakonskih akata." 

 

Članak 13 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku 
Brčko distrikta BiH. 
 
 

 


