
 
 
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 64 Пословника о 
раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ 
број 54/18), разматрајући Предлог закључка Владе Брчко дистрикта БиХ, број 
предмета: 22-000110/19, број акта: 01.11-1161ДС-002/19 од 24. јануара 2019. 
године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 13. ванредној сједници одржаној 28. 
јануара 2019. године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ прихвата локацију „Кладје“, к. о. Доњи 

Рахић, као коначну локацију за изградњу центра за управљање отпадом, а на 

основу студије коју је предложио „Двокут Про“ Сарајево и на основу усвојене 

Стратегије за заштиту животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016–

2026. година. 

 

Члан 2 

Влада и Скупштина Брчко дистрикта БиХ усвојиће мјере за олакшице и 

стимулацију за становништво које живи у непосредној близини локације будућег 

центра за управљање отпадом (ЦУО). 

Члан 3 

(1) Даје се сагласност Одјељењу за комуналне послове Владе Брчко дистрикта 

БиХ да приступи процедури набавке услуге привременог одлагања мијешаног 

комуналног отпада у складу са Законом о јавним набавкама, ван територије 

Брчко дистрикта БиХ. 

(2) Одвоз комуналног отпада из Брчко дистрикта БиХ је привременог карактера 

и трајаће до изградње и стављања у употребу центра за управљање отпадом 

на локацији одређеној у члану 1 ставу 1 овог закључка. 

 

Члан 4 

(1) Средства за одлагање комуналног отпада биће обезбијеђена у буџетима до 

стављања у употребу центра за управљање отпадом у Брчко дистрикту БиХ. 

(2) Висина потребних средстава биће усклађена са тржишним условима, за 

период не дужи од пет (5) година. 

 

Члан 5 

(1) Одобрава се Одјељењу за комуналне послове да средства која су већ 

издвојена у буџету за 2018. годину за „Рјешавање проблема депоновања 

отпада“ искористи за набавку опреме: 

а) мобилне претоварне станице са пресом за отпад; 

b) набавку специјалног возила са приколицом за одвоз; 
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c) набавку посебних контејнера за веће количине отпада; 

d) као и набавку других неопходних техничких уређаја. 

 

(2) Опрема неопходна за реализацију ових послова биће предата на употребу и 

коришћење ЈП „Комунално Брчко“ д. о. о., Брчко дистрикт БиХ. 

 

Члан 6 

Задужују се надлежна одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ и остале 

институције да у најкраћем могућем року обезбиједе све услове за привремено 

постављање мобилне претоварне станице на локацији постојеће несанитарне 

депоније.  

 

Члан 7 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у 

Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 
Број: 01-02- 518/19 
Брчко, 28. јануара 2019. године 
                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                          Есед Кадрић 
Достављено: 

1) Предсједнику; 
2) Потпредсједнику; 
3) Градоначелнику; 
4) Одјељењу за комуналне послове; 
5) Дирекцији за финансије; 
6) ЈП „Комунално Брчко“;  
7) Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
8) Архиви. 

 

 

 


