
                                                                                                                             

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Члан 1 

 
У Закону о јавним предузећима у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине 
("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 15/06) у члану 11 став 1 брише 
се, а досадашњи ставови 2 и 3 постају ставови 1 и 2.  
 
Иза новог става 2 овог члана додаје се нови став 3 који гласи: 
 
"(3) У управни одбор могу бити именована два (2) члана из реда службеника, 
који су запослени у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ." 
 

Члан 2 
 
Иза члана 11 додаје се нови члан 11а који гласи: 
 

 "Члан 11а 
(Поступак избора и именовања чланова управног одбора) 

 
(1) Управни одбор именује градоначелник Брчко дистрикта БиХ на основу 
одлуке независне комисије о избору кандидата за чланове управног одбора 
јавног предузећа. 
(2) Чланови управног одбора бирају се путем јавног конкурса. 
(3) Градоначелник Брчко дистрикта БиХ именује Комисију за избор кандидата 
за чланове управног одбора јавног предузећа (у даљем тексту: Комисија), која 
се састоји од седам (7) чланова:  

а) три (3) члана одговарајућих квалификација из одјељења Владе Брчко 
дистрикта БиХ, који обављу надлежности из области сродној главној 
дјелатности јавног предузећа; 
b) два (2) члана из других сродних одјељења, односно институција Брчко 
дистрикта БиХ који посједују стручност у области управљања 
финансијама и привредом; 
c) предсједник Одбора за запошљавање Владе Брчко дистрикта БиХ; 
d) шеф Пододјељена за људске ресурсе Владе Брчко дистрикта БиХ. 

(4) Комисија из става 3 овог члана, уз административну и техничку помоћ 
Пододјељења за људске ресурсе, спроводи поступак избора најуспјешнијих 
кандидата сходно одредбама Закона о државној служби Брчко дистрикта БиХ, 
које прописују поступак избора. 
(5) Градоначелник Брчко дистрикта БиХ је обавезан да донесе акт о именовању 
чланова управног одбора у року од осам (8) дана од дана коначности одлуке 
Комисије.  
(6) У случају да градоначелник Брчко дистрикта БиХ у року из става 5 овог 
члана не донесе акт о именовању чланова управног одбора сматра се да је 
сагласан са одлуком Комисије о избору најуспјешнијих кандидата. У овом 
случају одлука Комисије постаје коначна и обавезујућа и замјењује одлуку о 
именовању." 
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Члан 3 
 

У члану 20 иза ријечи "прописаним" додају се ријечи "Статутом Брчко дистрикта 
БиХ". 
 
Иза става 1 овог члана додају се нови ставови (2) и (3) који гласе: 
 
"(2) Приликом спровођења поступка за именовање директора, управни одбор: 

а) расписује и објављује јавни конкурс за упражњену позицију директора; 
b) врши селекцију кандидата; 
c) заказује усмени интервју, односно писмено тестирање; 
d) оцјењује професионалне способности одабраних кандидата путем: 

1. усменог интервјуа; 
2. писменог тестирања или задавања практичног рада прије усменог 

интервјуа, када оцијени да је неопходно демонстрирање знања и 
вјештина одабраних кандидата; 

е)сачињава ранг-листе интервјуисаних кандидата. 
 

(3) Управни одбор доноси одлуку о избору и именовању најуспјешнијег 
кандидата за директора." 

Члан 4 
 
У члану 27 ставу 2 број "22" замјењује се бројем "21", а текст "("Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ", бројеви 1/00, 7/04, 20/05 и 24/05)" брише се. 
 

Члан 5 
 
Иза члана 27 додаје се нови члан 27а који гласи: 
 

"Члан 27а 
(Запошљавање у јавном предузећу)  

 
"(1) Директор врши запошљавање у јавном предузећу на основу обавезујуће 
одлуке комисије коју именује директор.  
"(2) Запослени се бирају путем јавног конкурса. 
"(3) Комисија из става 1 овог члана састоји се од: 

а) предсједника управног одбора; 
b) директора; 
c) запосленог у јавном предузећу одговорног за кадровске послове. 

"(4) Комисија из става 1 овог члана врши избор најуспјешнијег кандидата на 
начин прописан у члану 20 ставу 2 овог закона. 
"(5) Комисија доноси одлуку о избору најуспјешнијег кандидата." 
 

 
 
  
 

 

 

 


