
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 53. редовној сједници одржаној 15. априла
2015. године, у с в а ј а

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «ЛУКА

БРЧКО» БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о јавном предузећу „Лука Брчко“ Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 16/04, 17/08 и 39/08) члан 13
мијења се и гласи:

„Члан 13

(1) Управни одбор бира градоначелник на период од четири године.
(2) Управни одбор састоји се од шест чланова.
(3) Управни одбор чине:

a) чланови из реда грађана;
b) један члан на предлог Савјета министара БиХ.

(4) Чланови Управног одбора могу бити и запослени у органима јавне управе и
институцијама Брчко дистрикта БиХ.

(5) Чланови Управног одбора из става 3 тачке а) и става 4 овог члана одражавају
састав становништва и бирају се на основу јавног конкурса.

(6) Мјесечна накнада за рад у Управном одбору износи:
a) за члана Управног одбора једна просјечна нето плата запослених у том

јавном предузећу;
b) за предсједника Управног одбора накнада из тачке а) овог става увећава

се за 20%.
(7) Управни одбор за свој рад одговара оснивачу Јавног предузећа."

Члан 2

Иза члана 13 додаје се нови члан 13а који гласи:

„Члан 13а
(1) Управни одбор именује градоначелник на основу предлога Комисије за

избор кандидата за чланове Управног одбора Јавног предузећа (у даљем
тексту: Комисија).

(2) Градоначелник именује Комисију из реда чланова Владе Брчко дистрикта
БиХ.
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(3) Комисија из става 1 овог члана састоји се од пет чланова.
(4) Комисија из става 1 овог члана спроводи поступак избора најуспјешнијих

кандидата, уз административну и техничку помоћ Одјељења за стручне и
административне послове – Пододјељења за људске ресурсе.

(5) Јавни конкурс за избор Управног одбора расписује се мјесец дана прије
истека мандата Управног одбора.“

Члан 3
Члан 15 мијења се и гласи:

„Члан 15
Управни одбор:

(1) усваја статут јавног предузећа уз сагласност оснивача;
(2) усваја годишњи пословни план јавног предузећа уз сагласност оснивача;
(3) усваја средњорочни и дугорочни план развоја јавног предузећа уз сагласност

оснивача;
(4) одлучује о унутрашњој организацији јавног предузећа уз сагласност оснивача;
(5) утврђује пословну политику и доноси опште акте јавног предузећа;
(6) именује и разрјешава директора и замјенике директора јавног предузећа;
(7) именује и разрјешава интерног ревизора јавног предузећа;
(8) врши избор и одобрава уговор закључен са екстерним ревизором;
(9) надгледа рад директора и утврђује одговорност директора;
(10) надгледа рад јавног предузећа;
(11) одлучује о расподјели годишње добити и покрићу трошкова, уз сагласност

Скупштине Дистрикта;
(12) одлучује о повећању, односно смањењу капитала јавног предузећа, уз сагласност

Скупштине Дистрикта;
(13) усваја завршни рачун који припрема директор и доставља Скупштини Брчко

дистрикта БиХ на одобрење;
(14) одлучује о питањима која достави директор;
(15) доноси пословник о раду;
(16) врши друге послове одређене законом и статутом.“

Члан 4
У члану 17 иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи:

„(3) Плата директора јавног предузећа не може бити већа од плате предсједника
Скупштине Брчко дистрикта БиХ и плате градоначелника Брчко дистрикта БиХ.“

Члан 5
У члану 21 мијења се став 1 тако да исти сада гласи:
„(1) Управни одбор усваја годишњи пословни план јавног предузећа и измјене тог
плана уз сагласност оснивача.“

Члан 6
У члану 25 ставу 4 ријечи: „с чланом 22“, замјењују се ријечима: „с чланом 21“.



Члан 7

У члану 26 став 2 мијења се и гласи:
„Управни одбор усваја статут јавног предузећа уз сагласност оснивача, а правилнике
ради примјене закона и других прописа доносе управни одбор и директор.“

Члан 8

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

Број: 01-02- 450/15
Брчко, 15. априла 2015. године
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