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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ, на 33. редовној сједници одржаној 30. новембра 2022. године, усваја  
 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 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“ број 06/18 – пречишћени текст и број 11/20) 

у члану 2 иза става 1 додаје се став 2 који гласи: 

“(2) Права оснивача из става 1 овог члана остварује Скупштина Дистрикта.” 

Члан 2 

У члану 8, текст: “(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ 11/01, 10/02, 14/02, 11/03 

/04/04)“,  брише се. 

Члан 3 

Члан 13 мијења се и гласи: 

„Члан 13 

“(1) Управни одбор састоји се од шест (6) чланова и бира се на период од четири 

године. 

(2) Пет чланова управног одбора бира се на основу јавног конкурса. Састав управног 

одбора одражава састав становништва Дистрикта. 

(3) Један члан управног одбора је на предлог Савјета министара БиХ. 

(4) Највише три члана управног одбора могу бити из реда државних и јавних 

службеника запослених у органима јавне управе и институцијама Дистрикта. 

(5) Чланови управног одбора не могу бити: 

a) директори јавних предузећа; 

b) лица која су у управним одборима других јавних предузећа; 

c) директор другог предузећа које је основано или је у власништву јавног 

предузећа; 

d) лица која имају мање квалификације и мање радног искуства од руководећег 

органа јавног предузећа, који бирају; 

e) лица која су у радном односу у јавном предузећу; 

f) лица која су правоснажном судском пресудом осуђивана за вршење 

кривичних дјела и лица против којих се води кривични поступак, осим 



кривичних дјела из области саобраћаја. 

(6) Мјесечна накнада за рад у управном одбору износи: 

a) за члана управног одбора до износа једне просјечне нето плате исплаћене 

у Дистрикту, за претходну годину; 

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 4 

(1) У члану 13а мијења се став 2 и гласи: 

„(2) Комисија из става 1 овог члана расписује јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управног одбора који се објављује на званичној интернет-страници 

Скупштине Дистрикта и Јавног предузећа и отворен је петнаест (15) дана од дана 

објављивања. У случају различитог датума објављивања на интернет-страници као 

рок за подношење пријаве рачуна се посљедњи датум објављивања на интернет-

страници." 

(2) У члану 13а ставу 5, ријечи: „петнаест (15) дана" мијењају се ријечима: 

„тридесет (30) дана". 

(3) У члану 13а ставу 6, ријечи: „петнаест (15) дана" мијењају се ријечима: 

„тридесет (30) дана". 

Члан 5 

Члан 23 мијења се и гласи: 

„Члан 23 

(1) Јавно предузеће се финансира из сљедећих извора: 

a) прихода од обављања дјелатности Јавног предузећа; 

b) буџета Дистрикта; и 

c) других извора. 

(2) Средства из буџета Дистрикта обезбјеђују се у складу са усвојеним планом 

пословања Јавног предузећа." 

Члан 6 

У члану 25 став 4, брише се. 

Члан 7 

Члан 30 мијења се и гласи: 

„Члан 30 

(1) Екстерна ревизија се врши у складу с прописима Дистрикта којима се 

регулише област екстерне ревизије предузећа. 

(2) Ревизорски и финансијски извјештаји доступни су јавности путем званичне 

веб-странице Јавног предузећа." 



Члан 8 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта БиХ.  
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