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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18), разматрајући Извјештај Законодавне комисије по 
Закључку Скупштине, број: 01.3-05-224/19 од 4. марта 2019. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на I 
наставку 43. редовне сједнице одржаном 15. марта 2019. године, доноси   

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. Скупштина Брчко дистрикта БиХ усваја Извјештај Законодавне комисије, број: 01.3-05-224/19 од 4. 
марта 2019. године, који  је саставни дио овог закључка. 

2. Накнаде чланова управних одбора могу износити највише до износа просјечне плате исплаћене у 
Брчко дистрикту БиХ за претходну годину, а накнаде чланова надзорних одбора могу износити 
највише до 70% износа просјечне плате исплаћене у Брчко дистрикту БиХ за претходну годину. 

3. Чланови управних и надзорних одбора не могу имати мање квалификације и радно искуство од 
менаџмента којег они бирају.  

4. Чланови управних одбора не могу бити бирани у институцијама  у којима су у радном односу. 
5. Управни и надзорни одбори најмање два пута годишње извјештавају оснивача о свом раду. 
6. Годишњи пословни планови јавних предузећа, установа, завода и фондова морају бити упућени 

оснивачу на усвајање најкасније до краја првог квартала календарске године за коју се план усваја. 
7. Потребно је тражити сагласност оснивача на било какве измјене и допуне аката које је оснивач 

донио или претходно дао сагласност. 
8. Сви правилници, њихове измјене и допуне који регулишу плате, накнаде, минули рад, топли оброк, 

дневнице и друга примања искључиво се доносе уз сагласност оснивача.  
9. Задужују се управни одбори и менаџменти јавних предузећа, установа и фондова да у року од 

шездесет (60) дана изврше усклађивања својих аката у складу са Извјештајем и овим закључком. 
10.  Задужују се Влада Брчко дистрикта БиХ и надлежне скупштинске комисије да у року од деведесет 

(90) дана припреме и предложе Скупштини Брчко дистрикта БиХ измјену законских прописа и 
оснивачких аката идентификованих у Извјештају Законодавне комисије. 

11.  Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ. 
 
 

Број:  01-02-559/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  
Брчко,  15. марта 2019. године                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                                           Есед Кадрић 

 
Достављено: 

1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Законодавној комисији; 
5. Надлежним скупштинским комисијама; 
6. Фонду здравственог осигурања; 
7. Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ; 
8. Развојно-гарантном Фонду Брчко дистрикта БиХ; 
9. ЈП „Лука Брчко“; 
10. ЈП „Комунално Брчко“; 
11. ЈП „Радио Брчко“;  
12. ЈП „Путеви Брчко“; 
13. ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“; 
14. Сектору за координацију политика и опште послове; 
15. Архиви. 


