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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 

БиХ на 57. редовној сједници одржаној 18. децембра 2019. године, усваја 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И 

РАЗВОЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

 У Закону о планирању, пројектовању и развоју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 12/19 и 23/19) у члану 16, тачка е) мијења 

се и гласи: 

„е) доноси Правилник о унутрашњој организацији, систематизацији са аналитичком 

процјеном послова и радних задатака Завода;“. 

 

Члан 2 

У члану 17, став 1 мијења се и гласи: 

 „(1) Управни одбор састоји се од пет чланова, од којих могу бити именована највише три 

члана из реда државних и јавних службеника запослених у органима јавне управе и 

институцијама Брчко дистрикта БиХ од којих два техничке струке и два из реда грађана 

Брчко дистрикта БиХ, од којих један техничке струке. Чланови морају имати најмање високу 

стручну спрему (240) ECTS, најмање пет година радног искуства у струци након стицања 

наведене стручне спреме, и то: 

a) техничког смјера (дипломирани архитекта, дипломирани инжењер грађевине, 

дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер машинства, дипломирани 

инжењер електротехнике); 

b) друштвеног смјера (дипломирани економиста, дипломирани правник).“ 

 

У истом члану додаје се нови став 4 који гласи: 

„(4) Чланови управног одбора Завода из реда државних и јавних службеника запослених у 

органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ дужни су да подносе кварталне 

извјештаје о раду Влади Брчко дистрикта БиХ и оснивачу.“ 

 

Члан 3 

У члану 24 тачки а),  ријечи: „јавно предузеће“ мијењају се ријечју „Завод“. 

 

Члан 4 

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

дистрикта БиХ. 
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