
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516    На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 23. редовној сједници одржаној 6. априла 2022. године, усваја   ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1 У Закону о јавним предузећима у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 22/18 и 5/20) члан 11а мијења се и гласи:  “Члан 11а (Поступак избора и именовања чланова управног одбора) (1) Избор кандидата за чланове управног одбора јавног предузећа врши Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Комисија).  (2) Комисија расписује јавни конкурс за избор и именовање чланова управног одбора који се објављује на званичној интернет-страници  Скупштине  Брчко  дистрикта  БиХ  и  јавног предузећа и  отворен је  15  (петнаест) 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. (3)  Чланови  управног  одбора  бирају  се  на  основу  услова  прописаних  чланом  12 овог закона и професионалних способности, те одражавају састав становништва Брчко дистрикта БиХ.  (4) Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају услове конкурса, интервјуише и оцјењује кандидате, те утврђује ранг-листу кандидата коју доставља Скупштини Брчко дистрикта БиХ.  (5) Рок за спровођење поступка избора чланова управног одбора и достављање ранг-листе Скупштини Брчко дистрикта БиХ је тридесет (30) дана од дана затварања јавног  конкурса. (6) Скупштина Брчко дистрикта БиХ именује чланове управног одбора с ранг-листе кандидата коју утврди Комисија, у року од тридесет (30) дана од дана достављања ранг-листе.  



  (7) Одлука о именовању чланова управног одбора јавног предузећа је коначна и против ње се може покренути управни спор.  (8)  Одлука  о  именовању  чланова  управног  одбора  јавног  предузећа  објављује  се  у  Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  (9)  Поступак  избора  чланова  управног  одбора  мора  бити  окончан  прије  истека  мандата  дотадашњим члановима управног одбора.”   Члан 2  Члан 18 мијења се и гласи: „Члан 18 (1) Управни одбор одговара за свој рад оснивачу јавног предузећа. (2) Управни одбор је дужан да два пута годишње поднесе оснивачу извјештај о свом раду.“        Члан 3 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.    Број: 01-02-1448/22 Брчко, 6. априла 2022. године                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић   


