
 

 

 

 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 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 Закључка Владе Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 02-

000122/19, број акта: 01-11-1161ДС-003/19 од 26. јуна 2019. године, Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ на I наставку 54. редовне сједнице одржаном 30. октобра 2019 године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА У БРЧКО 

ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине усваја мјере за побољшање 

пословног амбијента у Брчко дистрикту БиХ, и то: 

 

a) Донијети стратегију развоја Брчко дистрикта БиХ у смислу одређивања праваца 

дјеловања и разраде секторских опредјељења за период 2019–2026. године, а 

која би  била временски усклађена са стратегијом развоја ентитета и Европске 

уније. У ДОБ-у имплементирати стратегију развоја Брчко дистрикта БиХ. 

Наведени стратешки циљеви из стратешких докумената и утврђених политика 

сектора у процесу подношења захтјева Владиних одјељења и институција 

Дистрикта за буџетским средствима морају бити пресликани (пренесени) у 

средњорочни буџет (ДОБ) и годишњи буџет по утврђеним Владиним 

приоритетима. 

b) У најкраћем могућем периоду донијети закон о пословним зонама Брчко 

дистрикта БиХ с циљем јачања конкурентности привреде овог подручја, као и 

стварања услова за привлачење домаћих и страних пословних иницијатива.  

c) Извршити измјене и допуне Закона о порезу на доходак Брчко дистрикта БиХ на 

начин да се повећа основица неопорезивог дијела дохотка. 

d) Извршити измјене и допуне Закона о порезу на добит Брчко дистрикта БиХ на 

начин да правна лица нерезиденти која остваре приход на простору Брчко 

дистрикта БиХ буду адекватно опорезована.  

e) Предузети мјере за убрзање реализације капиталних пројеката и јавних 

инвестиција. 
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f) С циљем рационализације пословања и укидања пословних баријера, посебно у 

дијелу оснивања привредних субјеката, прибављања свих потребних дозвола за 

рад и почетка рада истих, интензивирати активности на успостави 

једношалтерског система за регистрацију и измјени неопходне законске 

регулативе која би то омогућила.  

g) Радити на усклађивању понуде радне снаге на тржишту рада и потреба 

привреде у погледу квалификационе структуре. 

h) Потребно је ажурирати листу пројеката и понудити пројекте од стране Владе 

Брчко дистрикта БиХ који ће бити атрактивни за нове улагаче, потенцирати 

улагања по основу јавно-приватног партнерства.    

 

Члан 2 

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

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

  

 

Број: 01-02-706/19 

Брчко, 30. октобра 2019. године    

 

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                       СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                         Есед Кадрић 
Достављено: 

1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Главном координатору Владе; 
5. Одјељењу за привредни развој, спорт и културу; 
6. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
7. Архиви. 

 

 


