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Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и
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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 26. редовној сједници
одржаној 28. фебруара 2018. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У

БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о јавним предузећима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 15/06, 5/07, 19/07, 1/08, 24/08 и 17/16) у
члану 19 иза става 1 додаје се нови став 2 и гласи:
„(2) Директор има два замјеника директора.“

Члан 2

У члану 20 ставовима 1, 2 и 3, члановима 21 и 22 иза ријечи: „директор“ у
различитим падежима, додају се ријечи: „и замјеници директора“ у одговарајућим
падежима.

Члан 3

Иза члана 23 додаје се нови члан 23а и гласи:

„Члан 23а

(Надлежност и овлашћења замјеника директора)

(1) Замјеници директора помажу директору у вршењу његових дужности и
замјењују га у случајевима одсутности или спријечености.

(2) У случају одсутности или спријечености директора мијења га замјеник којег
директор одреди.

(3) Замјеници директора имају сва права, обавезе и одговорности директора
када га мијењају.“



Члан 4

У члану 24 иза става 1 додаје се став 2 и гласи:

„(2) Одредбе из става 1 овог члана примјењују се и за разрјешење замјеника
директора.“

Члан 5

У члану 25 мијења се назив члана тако да исти гласи:

„Члан 25
(Одговорности директора и замјеника директора)“.

У истом члану иза става 1 додаје нови став 2 и гласи:

„(2) Замјеници директора за свој рад одговарају директору и управном одбору.“

Члан 6

У члану 27 ставовима 1 и 2 иза ријечи: „Директор“ ставља се зарез (,) и додају
ријечи: „замјеници директора“.

Члан 7
Јавна предузећа су дужна да ускладе своје акте са овим законом у року од шездесет
(60) дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 8
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.
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