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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) и 

члана 35 Закона о планирању, пројектовању и развоју Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине” број 12/19), 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 50. редовној сједници одржаној 12. јуна 2019. године, 

доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Члан 1 

 Исмет Дедеић, именује се за вршиоца дужности директора Завода за 

планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту: Завод). 

 

Члан 2 

 (1) Вршилац дужности директора Завода из члана 1 ове одлуке именује се на 

период од шест мјесеци. 

 (2) Скупштина Брчко дистрикта БиХ може, на захтјев Управног одбора Завода, 

да продужи мандат вршиоца дужности директора Завода за додатних шест мјесеци, у 

складу са одредбама Закона о планирању, пројектовању и развоју Брчко дистрикта 

БиХ. 

 

Члан 3 

 (1) Вршилац дужности директора Завода именован чланом 1 ове одлуке 

овлашћује се на предузимање радњи потребних за упис Завода у судски регистар, те 

осталих радњи неопходних за рад Завода као правног лица, како је то прописано 

Законом о планирању, пројектовању и развоју Брчко дистрикта БиХ. 

 (2) Вршилац дужности директора Завода је обавезан да изради нацрте прописа 

којима се регулишу рад, организација и систематизација радних мјеста, поступак 

запошљавања и друге прописе и опште акте који су неопходни за функционисање 

Завода, а које ће донијети Управни одбор Завода, уз сагласност Скупштине Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

Члан 4 

(1) Вршилац дужности директора Завода из члана 1 ове одлуке има право на 

мјесечну основну плату која се утврђује множењем основице за обрачун плате, 

утврђене Законом о платама и накнадама у органима јавне управе и институцијама 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, и коефицијента 5,145087. 



 

 

(2) Вршилац дужности директора Завода из члана 1 ове одлуке остварује право 

на додатак на основну плату по основу радног стажа и то као додатак од 0,30% (нула 

зарез тридесет посто) на основну плату за сваку навршену годину радног стажа. 

 

Члан 5 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Број: 01-02-642/19      

Брчко, 12. јуна 2019. године                   

                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                    Есед Кадрић 

Достављено: 

1. Именованом (2x); 
2. Предсједнику; 
3. Потпредсједнику; 
4. Градоначелнику, 
5. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
6. Архиви. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


