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Констатујући са задовољством да оцјена супервизора, коју је поздравио Савјет 
за имплементацију мира, да институције Брчко дистрикта, као цјелина, функционишу 
ефикасно и по свему судећи трајно, представља потврду да су институције Брчког у 
највећој мјери испуниле своје обавезе у складу са одлукама Арбитражног трибунала; 

Дијелећи забринутост супервизора и Савјета за имплементацију мира да је за 
испуњење услова који проистичу из одлука Трибунала и/или споразума закључених 
са ентитетима 2000. и 2001. године, а који се односе на промјену ентитетског 
држављанства становника Дистрикта, измирење узајамних дуговања по основу 
обавеза према корисницима здравствене заштите и пензионерима и на одредбе у 
вези с правним основом за снабдијевање Дистрикта електричном енергијом, још 
увијек потребно да ентитети и власти Босне и Херцеговине предузму одређене 
радње;

Подсјећајући да се ставом 1 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године коју 
је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на 
подручју Брчког налаже успостављање «механизма којим би се сваком становнику 
Дистрикта дозволило да промијени ентитетско држављанство...» и да Брчко дистрикт 
донесе свој закон о избору ентитетског држављанства за становнике Брчко дистрикта 
БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» бројеви 3/04 и 40/04) којим се 
предвиђа таква могућност у складу с државним и ентитетским законима, али да таква 
могућност не постоји због непостојања закона којим се регулише спровођење;

Надаље подсјећајући да су 25. септембра 2001. године Брчко дистрикт и ентитетске 
владе потписали Споразум о имплементацији обавеза из Коначне арбитражне 
одлуке за Брчко које се односе на снабдијевање електричном енергијом, те да је 
Предсједништво БиХ касније ратификовало Уговор о успостави енергетске заједнице 
у југоисточној Европи од 27. јула 2006. године, те да се Споразумом налаже 
усклађивање с правним тековинама Европске уније (acquis communautaire) у области 
енергије, укључујући Директиву 2003/54/EC Европског парламента и Савјета о 
заједничким правилима унутрашњег тржишта електричне енергије, али да Дистрикт 
није укључен ни у један такав регулаторни оквир у Босни и Херцеговини; 

Изражавајући забринутост због тога што разговори о овим питањима трају 
неколико година, али нису довели до било каквих конкретних резултата;

Изражавајући подршку за настојања претходног и садашњег градоначелника 
Брчког на отпочињању разговора о овим питањима са владама оба ентитета; 

Охрабрени тиме што је 30. јуна 2009. године Савјет за имплементацију мира позвао 
ентитете и државу да најкасније до 15. септембра 2009. године ријеше међусобна 
дуговања, омогуће промјену ентитетског држављанства за становнике Брчког, 
регулишу питања снабдијевања Дистрикта електричном енергијом и удјела Брчког у 
злату и другим приходима из средстава СФРЈ. 



На основу члана 22(2)(d) Статута Брчко дистрикта БиХ и члана 64(4) Пословника 
Скупштине Брчко дистрикта, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 9. редовној 
сједници одржаној 9. јула 2009. године,  усваја  

РЕЗОЛУЦИЈУ 

Скупштина Брчко дистрикта једногласно апелује на Савјет министара БиХ, 
Парламентарну скупштину БиХ и владе Федерације БиХ и Републике Српске и 
њихове законодавне органе да наставе да сарађују са властима Брчко дистрикта БиХ 
на рјешавању четири питања која је утврдио Савјет за имплементацију мира на тај 
начин што ће постићи договор о правним актима и законима или их допунити и 
измијенити, што је неопходно како би могли да буду испуњени услови на основу којих 
супервизор може коначно извијестити Арбитражни трибунал о испуњењу Коначне 
одлуке и на основу којих ће Савјету за имплементацију мира бити омогућено да 
донесе одлуку о завршетку режима супервизије у Брчко дистрикту БиХ. 

Број: 01-02-95/09
Брчко, 9. јула 2009. године                                                     

     ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                      СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                                                                                   Мирсад Ђапо, дипл. правник

Достављено: 

1) Предсједнику;
2) Потпредсједнику;
3) ОХР-у Брчко;
4) Градоначелнику;
5) Парламентарној скупштини БиХ;
6) Савјету министара БиХ;
7) Парламенту Федерације БиХ;
8) Скупштини Републике Српске;
9) Влади Федерације БиХ;
10) Влади Републике Српске;
11) Архиви.
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