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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ 
на II наставку 66. редовне сједнице одржаном  6. августа 2020. године, усваја 
 
 

ЗАКОН 

 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

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 10/2,19/07,2/08 и 3/19) члан 10 мијења се и гласи: 

 

 

     ''Члан 10 

Органи правног лица су управни одбор и директор. 

 

Чланове управног одбора именује и разрјешава Скупштина Брчко дистрикта БиХ. 

 

Директора именује и разрјешава управни одбор, на начин и у поступку прописаном статутом 

правног лица. 

 

Директор се именује на период од четири године, уз могућност поновног именовања, с тим 

што исто лице не може бити именовано више од два пута узастопно. 

 

За директора може бити именовано лице које има:  

а) држављанство Босне и Херцеговине; 

b) најмање високу стручну спрему;  

c) најмање пет година радног искуства у струци. 

 

За директора не може бити именовано лице које је правоснажном судском пресудом 

осуђивано за вршење кривичних дјела и лице против којег се води кривични поступак, осим 

кривичних дјела из области саобраћаја. 

 

Правно лице може имати надзорни одбор ако је тако одређено Статутом. 

 

Начин управљања и руковођења правним лицем и унутрашња организација правног лица, 

регулишу се статутом.“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Члан 2 

 

Иза члана 10 додаје се нови члан 10а који гласи: 

 

„Члан 10а 

                 

Избор кандидата за чланове управног одбора правног лица врши Комисија за избор и 

именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем 

тексту: Комисија). 

Комисија из става 1 овог члана расписује конкурс за избор и именовање чланова управног 

одбора који се објављује у три дневна листа, доступна на цијелој територији Босне и 

Херцеговине, те званичној интернет-страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ и биће 

отворен петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса.  

Чланови управног одбора бирају се на основу услова прописаних чланом 12 овог закона и 

професионалних способности, те одражавају састав становништва Брчко дистрикта БиХ. 

Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају услове конкурса, интервјуише и оцјењује 

кандидате, те утврђује ранг-листу кандидата коју доставља Скупштини Брчко дистрикта БиХ. 

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. 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ именује управни одбор с ранг-листе кандидата коју утврди 

Комисија, у року од тридесет (30) дана од дана достављања исте. 

Одлука о именовању чланова управног одбора правног лица је коначна и против ње се може 

покренути управни спор. 

Одлука о именовању чланова управног одбора правног лица објављује се у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

Поступак избора чланова управног одбора мора бити окончан прије истека мандата 

дотадашњим члановима управног одбора.”  

 

 

Члан 3 

 

Члан 12 мијења се и гласи: 

      ''Члан12 

Управни одбор правног лица састоји се од пет чланова. 

Управни одбор се именује на период од четири године, уз могућност поновног именовања, с 

тим да исти чланови не могу бити именовани више од два пута узастопно.  

Члановима управног одбора мандат престаје по сили закона након истека периода на који су 

именовани. 

У случају престанка чланства у управном одбору једног од чланова, мандат новоизабраног 

члана управног одбора траје до истека мандата свих осталих чланова управног одбора. 

У управни одбор могу бити именована највише три члана из реда државних и јавних 

службеника запослених у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ. 

Чланови управног одбора не могу бити:  

а) директори других правних лица која оснива Дистрикт или директори јавних 

предузећа;  

b) лица која су у управним одборима других правних лица која оснива Дистрикт или 

су у управним одборима јавних предузећа; 

c) лица која су правоснажном судском пресудом осуђивана за вршење кривичних дјела 

и лица против којих се води кривични поступак, осим кривичних дјела из области саобраћаја; 



 

 

d) лица која имају мање квалификације и мање радног искуства од директора правног 

лица за које се бира члан управног одбора; 

е) лица која су у радном односу у том правном лицу. 

Мјесечна накнада за рад члана управног одбора утврђује се у највишем износу до износа 

једне просјечне нето плате исплаћене у Брчко дистрикту БиХ за претходну годину.  

Предсједнику управног одбора мјесечна накнада за рад, из става 7 овог члана, увећава се за 

20%.“ 

 

 

Члан 4 

Члан 13 мијења се и гласи: 

''Члан 13 

Надлежност и начин одлучивања управног одбора као и других органа прописују се 

статутом.“ 

 

Члан 5 

 

У члану 14 у ставу 1, ријеч ''Градоначелник'', замјењује се ријечима „Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ“. 

 

Члан 6 

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

Брчко дистрикта БиХ. 

 
 

Број: 01-02-1006/20 
Брчко, 6. августа 2020. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                      Есед Кадрић 


