
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 135 Пословника о
раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“
бројеви 17/08 и 20/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 6. редовној сједници
одржаној 27. фебруара 2013. године доноси

ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
О РАДУ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Пословнику о раду Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 17/08 и 20/10) у члану 48
ставу 1 додаје се нова тачка n) која гласи:
„n) Комисија за европске интеграције.“

Члан 2

Иза члана 61 додаје се нови члан 61а који гласи:
„Члан 61а

(Надлежности Комисије за европске интеграције)

Комисија за европске интеграције:
a) разматра општа питања која су у вези са европским интеграцијама;
b) прати извршавање права и обавеза Дистрикта произашлих из

међународних уговора везаних за европске интеграције;
c) разматра нацрте закона и друге прописе којима се, у складу са

обавезама Босне и Херцеговине и Дистрикта којe произлазе из процеса
придруживања са Европском унијом, врши усклађивање правног система
Дистрикта с правним системом Европске уније;

d) сарађује са институцијама у Босни и Херцеговини (посебно са
Дирекцијом за европске интеграције БиХ), институцијама Европске уније
и других земаља у вези с питањима интеграција;

e) надзире коришћење додијељених средстава Европске уније
институцијама Дистрикта;

f) обавља и друге активности одређене овим пословником и одлукама
Скупштине.“

Члан 3

Допуне овог пословника ступају на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-54/13
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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 39 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта
БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08, 20/10 и 4/13), Скупштина
Брчко дистрикта БиХ на 18. редовној сједници одржаној 25. септембра 2013. године доноси

ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА
О РАДУ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Пословнику о раду Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08, 20/10 и 4/13) у члану 48 ставу 1 додају се нове тачке о),
p) и q) које гласе:

„о) Комисија за равноправност полова;
p) Комисија за борбу против корупције;
q) Комисија за младе“.

Члан 2

Иза члана 61а додају се нови чланови 61b, 61c и 61d који гласе:

„Члан 61b
(Надлежности Комисије за равноправност полова)

Комисија за равноправност полова:

a) разматра питања у вези са остваривањем равноправности полова у Дистрикту;
b) разматра предложене законе и друге прописе са становишта равноправности полова и

спречавања дискриминације;
c) разматра предлоге докумената и извјештаје институција Дистрикта који се односе на

остваривање равноправности полова;
d) сарађује са удружењима грађана која се баве питањем равноправности полова;
e) обавља и друге активности одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

„Члан 61c
(Надлежности Комисије за борбу против корупције)

Комисија за борбу против корупције:



a) разматра општа питања по областима у вези са извршавањем закона, других прописа и
општих аката и у вези с тим прати рад извршних органа власти;

b) разматра трошење средстава из буџета према буџетским корисницима и од стране
буџетских корисника, прати располагање јавним фондовима и другим видовима јавне
потрошње;

c) сарађује са другим државним органима и сличним тијелима у БиХ, ентитетима,
кантонима и општинама, као и међународним организацијама и тијелима у оквиру
борбе против корупције;

d) указује Скупштини на појаве незаконитог или несавјесног коришћења средстава у
областима које прате и подноси мишљење и предлоге Скупштини у остваривању
права и дужности у оквиру борбе против корупције;

e) врши надзор над вођењем регресних поступака за накнаду штете против одговорних
лица;

f) обавља и друге послове одређене овим пословником и одлукама Скупштине.

„Члан 61d
(Надлежност Комисије за младе)

Комисија за младе:
a) разматра питања у вези са планирањем и спровођењем омладинске политике и

заштите права и интереса младих;
b) разматра положај младих у друштву;
c) ради на промоцији права и интереса младих;
d) обавља и друге послове одређене овим пословником и одлукама Скупштине.“

Члан 3

Допуне овог пословника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-176/13
Брчко, 25. септембра 2013. године ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Ђорђа Којић
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