
 

 

 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени 

текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине” број 2/10), Скупштина 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 40. редовној сједници одржаној 30. јануара  

2019. године, усваја 

ЗАКОН 

 О ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА ОСНИВА БРЧКО ДИСТРИКТ 

 

              Члан 1 

У Закону о правним лицима која оснива Брчко дистрикт („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“, бројеви 10/02, 19/07 и 2/08) иза члана 13 додаје се нови члан 14 који 

гласи: 

„Члан 14 

  Градоначелник разрјешава чланове управног одбора прије истека периода на који су 

именовани, и то: 

     а) на захтјев члана; 

     b) уколико члан више не испуњава услове за чланство; 

     c) уколико члан не извршава своје обавезе и дужности у складу са законом, актом о  

оснивању и статутом правног лица, те другим важећим прописима.„ 

 

Члан 2 

Иза новог члана 14 додаје се нови члан 15 који гласи: 

 

„Члан 15 

    Управни одбор разрјешава директора с дужности прије истека периода на који је 

именован, и то: 

     а) на захтјев директора; 

     b) уколико директор више не испуњава услове за именовање; 

     c) уколико оснивач не усвоји извјештај о раду правног лица; 

     d) уколико су испуњени други услови прописани законом, актом о оснивању, статутом   

         и  другим важећим актима правног лица; 

     е) уколико директор не извршава обавезе и дужности које су прописане законом, 

актом о оснивању или другим актима правног лица.„ 

 

Досадашњи чланови 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 постају чланови 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 и 24. 

 

Члан 3 

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

дистрикта БиХ. 
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