
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине, на 15. редовној сједници одржаној 13. септембра 2017. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО

ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1
У Закону о Дирекцији за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/07) у члану 6 став 3 мијења се и гласи:
„(3) Директор Дирекције има извршна овлашћења која су му повјерена законима Дистрикта.“

Члан 2
Члан 9 мијења се и гласи:

„Члан 9
(Мандат и именовање директора)

„(1) Именовање директора спровешће се по принципима:

a) законитости, односно именовање се мора обавити на законит начин у складу с важећим
законима и другим прописима;

b) квалитета, односно принципу избора на основу квалитета путем избора лица које по
својим способностима, искуству и квалитету одговара позицији директора Дирекције за
финансије Брчко дистрикта БиХ;

c) отворене конкуренције и транспарентности;
d) независне провјере, који омогућава да именовање, у складу са законом, може провјерити

независна трећа страна која није учествовала у поступку избора.
e) заступљености приликом именовања.

„(2) Директор се именује на мандат од четири године и може бити поново именован.

„(3) Градоначелник Брчко дистрикта БиХ именује комисију за избор директора (у даљем
тексту: комисија) која се састоји од пет чланова од којих су три члана државни службеници
различитих одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ и два државна службеника из Дирекције за
финансије Брчко дистрикта БиХ.

„(4) Приликом именовања чланова комисије градоначелник ће водити рачуна о томе да
чланови комисије буду лица која су упозната с прописима о Дирекцији за финансије,
Трезору, односно Пореској управи Брчко дистрикта БиХ. Састав комисије одговараће саставу
становништва Брчко дистрикта БиХ.
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„(5) Конкурс за именовање директора објављује комисија у три дневна листа доступна на
територији Босне и Херцеговине.

„(6) Комисија утврђује да ли пријављени кандидати испуњавају формалне услове конкурса,
интервјуише кандидате, оцјењује кандидате, те утврђује ранг-листу кандидата коју доставља
градоначелнику.

„(7) Директора именује градоначелник на предлог комисије, а према ранг-листи кандидата
коју припрема комисија.

„(8) Одлука о именовању директора је коначна и против те одлуке се може покренути
управни спор.

„(9) Градоначелник ће процедуру именовања директора, односно именовања Комисије
иницирати најкасније шест мјесеци прије истека мандата директора. Поступак именовања
директора мора бити окончан најкасније два мјесеца прије истека мандата директора.

„(10) Уколико поступак именовања директора не буде окончан ни до истека мандата
претходног директора, директор наставља обављати своју функцију до окончања поступка,
али не од дуже шест мјесеци од дана истека мандата.

„(11) Директор нема статус државног службеника.“

Члан 3

Члан 10 мијења се и гласи:

„Члан 10
(Разрјешење директора)

„(1) Директор може бити разријешен дужности прије истека мандата у сљедећим
случајевима:

a) уколико не поступа у складу са овим и другим законима којима се утврђују овлашћења
Дирекције за финансије;

b) уколико злоупотријеби свој положај како је то утврђено правоснажном судском одлуком;
c) ако престане да испуњава услове прописане за његово именовање;
d) својим поступцима нарушава углед Дирекције за финансије;
e) на сопствени захтјев.

„(2) Околности из става 1 утврђује градоначелник те покреће процедуру за разрјешење
директора са дужности.

„(3) У случају разрјешења директора прије истека мандата, градоначелник ће покренути
процедуру именовања новог директора без одлагања. На мјесто вршиоца дужности директора
у трајању од најдуже шест мјесеци може бити именовано лице из реда запослених Дирекције
за финансије, које испуњава услове прописане за директора.

„(4) На друга питања везана за радноправни статус директора примјењује се Закон о државној
служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ. У смислу политичког удруживања и



дјеловања, на директора се примјењују ограничења која се по Закону о државној служби у
органима јавне управе примјењују на руководеће државне службенике.“

Члан 4
У члану 18 ријечи: „става 1“ бришу се.

Члан 5
Иза члана 19 додаје се нови члан 19а који гласи:

„Члан 19а
(Прелазне одредбе)

„(1) Градоначелник ће именовати комисију за избор директора Дирекције у року од тридесет
(30) дана од дана ступања на снагу овог закона.

„(2) Лице које је у моменту ступања на снагу овог закона запослено на радном мјесту
директора Дирекције, наставиће да обавља послове тог радног мјеста, као руководећи
државни службеник, до окончања поступка избора директора у складу с чланом 9 овог
закона.

„(3) Лице из става 2 овог члана може се пријавити на јавни конкурс за избор директора
Дирекције.

„(4) На питања радноправног статуса лица из става 2 овог члана, уколико не буде именовано
на позицију директора Дирекције у складу с чланом 9 овог закона, примјењују се одредбе
Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ.“

Члан 6

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ.

Број: 01-02-197/17
Брчко, 13. септембра 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есед Кадрић


