
 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени 

текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 64 Пословника о раду 

Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – 

пречишћени текст и број 17/20), разматрајући Информацију о успостављању Регистра 

запослених и Регистра именованих лица у органима јавне управе, институцијама, јавним 

предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, Скупштина 

Брчко дистрикта БиХ на I наставку 63. редовне сједнице одржаном 3. јуна 2020. године, 

доноси 

ЗАКЉУЧАК 

1. Регистар запослених лица у органима јавне управе, институцијама, јавним 

предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, треба да 

минимално садржи сљедеће податке, и то: 

a) име и презиме; 

b) назив органа јавне управе/институције/ јавног предузећа /установе/завода/фонда 

у којем је лице запослено: 

c) назив радног мјеста; 

d) стручну спрему запосленог лица; 

e) звање запосленог лица; 

f) назив образовне установе у којој је звање стечено; 

g) датум стицања звања; 

h) датум заснивања радног односа; 

i) временски период (неодређено или одређено); 

j) основну нето плату. 

 

2. Регистар именованих лица која у органима јавне управе, институцијама, јавним 

предузећима, установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ обављају 

јавне функције, као и лица која су именована у надзорна или управљачка тијела, 

комисије, радне групе и друга стручна тијела, треба да минимално садржи сљедеће 

податке, и то: 

a) име и презиме; 

b) функцију именовања; 

c) назив органа јавне управе/институције/јавног предузећа/установе/завода/фонда 

у којем је лице именовано; 

d) датум почетка; 

e) предвиђену накнаду (да/не); 

f) врсту накнаде; 

g) износ накнаде; 

h) назив органа јавне управе/институције/јавног предузећа/установе/завода/фонда 

у којем је лице запослено; 

i) назив радног мјеста; 

j) стручну спрему именованог лица; 

k) назив образовне установе у којој је звање стечено; 
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l) датум стицања звања. 

 

3. Задужују се Влада, институције, јавна предузећа, установе, заводи и фондови Брчко 

дистрикта БиХ да учине јавно доступним све постојеће регистре и податке корисника 

јавних средстава, укључујући износе средстава, а недостајуће регистре и податке 

успоставе у року од шездесет (60) дана од дана доношења овог закључка. 

 

4. Задужује се Влада да обезбиједи приступ јавног увида у све регистре и податке. 

 

 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Број: 01-02-885/20 
Брчко, 3. јуна 2020. године    
                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                         Есед Кадрић 
Достављено: 

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

 

           

                                                                                                      
 


