
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10 – пречишћени текст) и члана 64 става 3 Пословника о 

раду Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18), те 

Разумијевајући да развој Брчко дистрикта БиХ и свих његових грађана директно 

зависи од његове способности да се што брже модернизује, 

Свјесни да је дигитализација најзначајнија претпоставка и средство модернизације 

наше заједнице, 

Апелујући на све политичке факторе да приоритет у свом политичком раду ставе 

на питања будућности, модернизације и цивилизацијске трансформације, 

Чврсто опредијељени да своју заједницу бескомпромисно и на свим пољима и заиста 

уведемо у двадесет и први вијек, 

Ми, посланици Скупштине Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 41. редовне сједнице 

одржаном 27. фебруара 2019. године, доносимо 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

О УНАПРЕЂИВАЊУ ИНФОРМАТИЗАЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

1. Брчко дистрикт БиХ ће свој институционални, економски, образовни и друштвени 

развој базирати на процесима дигитализације као предуслову за прикључивање  

развијеним заједницама. 

2. Брчко дистрикт БиХ ће своју комплетну јавну управу дигитализовати, односно 

имплементираће концепт „е-управе“. То значи да ће сви управни поступци бити вршени 

on-line, да ће доћи до максималне могуће уштеде времена и новца као ресурса, 

односно да ће ефикасност, транспарентност и економичност рада управе бити на 

максималном, а могућност злоупотреба, произвољности и корупције на минималном 

нивоу.  

3. Брчко дистрикт БиХ ће креирати паметну, брзу и прилагодљиву „е-владу“ која ће у 

будућности да одржава не физичке, него „е-кабинет“ сједнице, чији је циљ да смањи 

вријеме које се троши на физичке састанке и процедуре, а да остави више времена и 

ресурса за доношење стратешких одлука. Задатак „е-владе“ ће бити да непрестано 

проналази механизме како да дигитализује своје сервисе и услуге, односно како да их 

нуди не само грађанима Брчко дистрикта БиХ, него и свим другим грађанима који 

испуњавају предуслове одређене законима Брчко дистрикта БиХ, а све ради 

проналажења нових, компетитивних и иновативних механизама за повећање прихода 

Брчко дистрикта БиХ, те његову свеукупну модернизацију и економски напредак и 

благостање. 

4. Брчко дистрикт БиХ ће путем „е-управе“, „е-пореза“ и „е-правосуђа“ да креира 

најповољнији фискални амбијент у региону, са најнижим стопама пореза, са најмање 

предвиђених фискалних и парафискалних намета, као и са најједноставнијим 

процедурама за плаћање пореза, упоредо са е-регистром привредних друштава и on-

line регистрацијом истих, у законском императивном року од три дана од дана слања 

уредног е-захтјева за регистрацију, а биће реализовани и имплементирани и концепти 

„е-образовања“ и „е-здравства“. 
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5. Предмет информатика биће уведен у основне школе почев од првог разреда, а 

област програмирања почеће се изучавати почев од трећег разреда основне школе.  

6. Брчко дистрикт БиХ ће извршити реформу комплетног образовног система који ће, у 

свим областима образовања, поред едукативне, добити и своју тржишну компоненту, а 

све у сарадњи и хармонизацији са пословном заједницом.  

7. Биће извршена кодификација и унификација различитих грана права (грађанско 

право, привредно право, управно право, кривично право), ради лакшег сналажења у 

мноштву правних прописа грађанима, привредницима, инвеститорима, али и судијама, 

тужиоцима и стручној јавности уопште.  

8. Задужују се Влада Брчко дистрикта БиХ, сва њена одјељења, установе и други 

органи и институције, као и јавна предузећа и фондови, да у периоду од шест мјесеци 

доставе Скупштини Брчко дистрикта БиХ на разматрање конкретне планове 

спровођења циљева задатих у овој декларацији.  

9. Задужују се надлежне комисије у Скупштини Брчко дистрикта БиХ да у периоду од 

шест мјесеци припреме анализу постојећих законских рјешења, а како би се одмах 

потом могло почети са реализацијом циљева задатих у овој декларацији, односно како 

би се извршиле што хитније измјене постојећих и донијела нова законска рјешења у 

правцу имплементације тих циљева. 

10. Задужују се представници извршне и законодавне власти у Брчко дистрикту БиХ да 

у року од шест мјесеци од дана доношења ове декларације ступе у контакт с 

представницима политичког и привредног сектора у оним заједницама које су успјешно 

реализовале циљеве наведене у овој декларацији, а како би се анализирала могућност 

њихове помоћи институцијама Брчко дистрикта БиХ у спровођењу циљева задатих у 

овој декларацији. 

11. Задужује се Скупштина Брчко дистрикта БиХ да по истеку рокова наведених у овој 

декларацији припреми детаљан извјештај о томе која одјељења, институције, фондови 

и јавна предузећа су успјешно реализовали задате налоге, а који наведени субјекти то 

нису учинили. 

12. Декларација ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-541/19 

Датум: 27. 2. 2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  

                                                                               Есед Кадрић 
Достављено:  

1) Предсједнику;  
2) Потпредсједнику;  
3) Градоначелнику; 
4) Главном координатору Владе; 
5) Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ; 
6) Скупштинским комисијама; 
7) Полицији Брчко дистрикта БиХ; 
8) Канцеларији за ревизију јавне управе и институција Брчко дистрикта БиХ; 
9) Комисији за хартије од вриједости; 
10) Дирекцији за финансије; 
11) Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ; 
12) Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ; 
13) ЈП „Лука Брчко“ Брчко дистрикт БиХ; 
14) ЈП „Комунално Брчко“ Брчко дистрикт БиХ; 
15) ЈП „Радио Брчко“ Брчко дистрикт БиХ; 
16) ЈП „Путеви Брчко“ Брчко дистрикт БиХ; 
17) Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ; 
18) ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ; 
19) Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
20) Архиви. 

 


