
 
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05, 24/05 и 3/07), члана 14 Закона о јавној 
имовини у Брчко дистрикту БиХ (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 28/06), 
члана 45 Пословника Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст (“Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ” број 11/03) и Предлога одлуке градоначелника број: 01-
014-008821/07 од 4. маја 2007. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 48. 
сједници одржаној 9. маја 2007. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ДИСТРИКТА ПУТЕМ СПЕЦИЈАЛНЕ ПОГОДБЕ, ЗГРАДЕ СТАРОГ 

БИОСКОПА «ОСЛОБОЂЕЊЕ» 

Члан 1 

Утврђује се да је од јавног интереса за Брчко дистрикт БиХ располагање 
имовином Дистрикта на начин да се путем специјалне погодбе уступа на коришћење 
Европском центру за јавно право из Атине (Europan Public Law Centar, Athens) зграда 
старог биоскопа "Ослобођење" у Брчком, која се налази на земљишту означеном као к. 
ч. број 265, уписана у п. л. број 1843 к. о. Брчко 1, посједник Брчко дистрикт БиХ, с 
дијелом 1/1, које по старом премјеру одговара земљишту, означеном као к. ч. број 
8/191, к. ч. број 8/35 и дијелу к. ч. број 8/33, уписане у зк. у. број 1993 к. о. Брчко, 
општенародна имовина, с дијелом 1/1, без терета. 

Члан 2 

Зграда старог биоскопа "Ослобођење" уступа се без накнаде на коришћење 
Европском центру за јавно право из Атине на период од десет (10) година уз могућност 
продужетка уговора. 

Члан 3 

У складу с Меморандумом о разумијевању, закљученим 23. ноембра 2006. 
године између Брчко дистрикта БиХ и Европског центра за јавно право из Атине, 
основаће се национална школа за јавну управу у Брчко дистрикту БиХ, која ће за 
представнике јавне управе и судије из Дистрикта организовати обуку из области 
управног права и науке (националне, компаративне и европске). 

Члан 4 

Брчко дистрикт БиХ и Европски центар за јавно право из Атине инвестираће по 
100.000 € у сврху обнове објекта, који се даје на коришћење, као и за набавку 
неопходне опреме за функционисање националне школе за јавну управу у Брчко 
дистрикту БиХ. 

Након завршетка радова на санацији зграде, Дистрикт ће преузети пуну 
одговорност за трошкове одржавања објекта, повезивање на јавне услуге и из тога 
проистекле трошкове, као и за све таксе, локалне и државне, укључујући трошкове за 
комуналне услуге, струју и др..  

Члан 5 

Национална школа за јавну управу у Дистрикту, у периоду из члана 2 ове 
одлуке, функционисаће под академском и административном одговорношћу Европског 
центра за јавно право из Атине, а у складу с потребама Дистрикта, који ће бити 
заступљен у управном одбору националне школе за јавну управу, с правом гласа о 
сваком питању у вези с радом Националне школе, с тим да ће се Научни програм рада 
националне школе израдити у сарадњи а Дистриктом прије него што се поднесе 
одговарајућим органима Европског центра за јавно право из Атине. 



2. 

 

 

 

Трошкови и надокнада за рад научних радника и професора које ангажује EPLC 
у сврху обуке полазника националне школе сносиће EPLC. 

Члан 6 

Некретнине које су предмет специјалне погодбе, Европски центар за јавно 
право из Атине не може оптерећивати нити отуђити. 

У случају неиспуњавања обавеза од стране Европског центра за јавно право из 
Атине, он је дужан да предметне некретнине врати Брчко дистрикту БиХ.   

Члан 7 

Права и обавезе у погледу уступљених некретнина, Брчко дистрикт БиХ и 
Европски центар за јавно право из Атине ће регулисати посебним уговором. 

Члан 8 

За спровођење ове одлуке задужују се Одјељење за просторно планирање и 
имовинско-правне послове, Одјељење за образовање и Одјељење за стручне и 
административне послове, за послове из своје надлежности. 

Члан 9 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ“. 

 

Broj:0-02-022-55/07 
Brčko, 9. маја 2007. године 
 
  ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

Проф. др Милан Томић, с.р. 
 

 

 

 


