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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 – пречишћени текст („Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ“ број 54/18), разматрајући Информацију о проблемима реализације 
капиталног буџета Брчко дистрикта БиХ у поступку јавних набавки, Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ, на I наставку 53. редовне сједнице одржаном 9. октобра 2019. године, 
доноси 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 
1. У вези са израженим проблемом у јавним набавкама у Брчко дистрикту БиХ 

посебно оним гдје је угрожен елементарни јавни интерес, Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ задужује Владу Брчко дистрикта БиХ, јавна предузећа и 
институције Брчко дистрикта БиХ да са Правобранилаштвом Брчко 
дистрикта БиХ хитно изнађу рјешење како би се послови који су предмет 
јавних набавки и од којих зависи безбједност и функционисање Дистрикта 
као локалне заједнице одмах спровели. 

2. У вези с тачком 1 овог закључка то се посебно односи на обезбјеђење 
зимског чишћења града и новоизграђене обилазнице око Брчког, по моделу 
да град чисти извођач из претходне зимске сезоне под истим условима, а 
да се за чишћење обилазнице кроз преговарачки поступак до максималног 
износа процијењене вриједности набавке по блокираном тендеру 
обезбиједи извођач који је већ присутан у зонама. 

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

 
 

Број: 01-02-695/19      
Брчко, 9. октобра 2019. године    
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                                                                                                      Есед Кадрић 
 
Достављено: 
 

1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ; 
5. Одјељењу за стручне и административне послове; 
6. Јавном предузећу „Путеви Брчко“ д. о. о. Брчко дистрикт БиХ; 
7. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
8. Архиви. 

 
 


