
 

 

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

пречишћени текст и број 17/20) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број 

предмета: 05-000185/20, број акта: 01.11-1161ДС-003/20 од 6. маја 2020. године, 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ на I наставку 63. редовне сједнице одржаном 3. јуна 

2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У  
О  УТВРЂИВАЊУ  ОБАВЕЗА  ОРГАНА  ЈАВНЕ  УПРАВЕ, ИНСТИТУЦИЈА, ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, ЗАВОДА  И  ФОНДОВА  БРЧКО  ДИСТРИКТА  БиХ  У  
ПОГЛЕДУ УСПОСТАВЕ  РЕГИСТРА  ЗАПОСЛЕНИХ  И  РЕГИСТРА  ИМЕНОВАНИХ  

ЛИЦА 

 

Члан 1 

 
(1) Задужује се Влада Брчко дистрикта БиХ да предузме све неопходне формалне и 

техничке радње ради успоставе Регистра запослених и Регистра именованих лица у 
органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, установама, заводима и 
фондовима Брчко дистрикта БиХ.  
 

(2) Регистар запослених биће успостављен ради стварања јединствене евиденције 
броја запослених и  транспарентнијег коришћења буџетских средстава за лична 
примања запослених у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, 
установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ, као и контролних 
механизама трошења јавних средстава у сегменту запошљавања.  
 

(3) Регистар именованих лица биће успостављен ради стварања јединствене 
евиденције лица која у органима јавне управе, институцијама, јавним предузећима, 
установама, заводима и фондовима Брчко дистрикта БиХ обављају јавне функције, 
као и евиденције лица која су именована у надзорна или управљачка тијела, 
комисије, радне групе и друга стручна тијела, а све ради увида у начин утрошка 
буџетских средстава по основу исплаћених накнада за обављање јавних или других 
функција, те јачања интегритета, објективности, непристрасности и 
транспарентности у вршењу истих, као и праћења могућих појавних облика сукоба 
интереса у обављању јавних или других функција за које се исплаћују накнаде.  
 

(4) Задужује се Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко 
дистрикта БиХ – Пододјељење за људске ресурсе, да након што се стекну 
формални и технички услови формира јединствене евиденције и да води регистре 
из става 1 овог члана. 

 

Члан 2 

 
Задужују се органи јавне управе, институције, јавна предузећа, установе, заводи 

и фондови Брчко дистрикта БиХ да, након успоставе регистара из члана 1 ове одлуке, у 
што краћем року доставе Пододјељењу за људске ресурсе Владе Брчко дистрикта БиХ 
све неопходне податке потребне за формирање јединствених евиденција. 
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Члан 3 

 
Обавезе из члана 1 става 4 ове одлуке Пододјељење за људске ресурсе Владе 

Брчко дистрикта БиХ извршаваће до почетка рада Канцеларије за превенцију корупције 
и координацију активности на сузбијању корупције, након чега ће иста преузети 
обавезе вођења регистара из члана 1 ове одлуке. 

 

Члан 4 

 

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

Брчко дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-886/20 
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. 

 

           

                                                                                                      
 


