
 На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 30. редовној сједници одржаној 7. септембра 2022. године, усваја  ЗАКОН  О ИЗМЈЕНАМА И 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, 2/08, 3/19, 30/20 и 10/22), у члану 10 став 2 мијења се и гласи: „Чланове управног одбора именује и разрјешава Влада."  У ставу 5 овог члана тачка c) мијења се и гласи: ,,c) најмање пет година радног искуства након стицања високе стручне спреме.“  У ставу 8 овог члана, ријеч „Статутом“ замјењује се ријечима „оснивачким актом."  Члан 2 Члан 10а мијења се и гласи: „Члан 10а Избор кандидата за чланове управног одбора правног лица врши петочлана комисија састављена од државних службеника запослених у органима јавне управе и која одражава састав становништва.  Комисија има записничара из реда државних службеника запослених у органима јавне управе који није члан комисије.  Чланове комисије и записничара из ставова 1 и 2 овог члана именује градоначелник Брчко дистрикта БиХ на предлог одјељења надлежног за област дјелатности коју обавља правно лице.  Градоначелник, путем комисије из става 1 овог члана, расписује јавни конкурс за избор и именовање чланова управног одбора који се објављује на званичној интернет-страници Владе Брчко дистрикта БиХ и правног лица и отворен је 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, заказује интервју, интервјуише и оцјењује кандидате, те утврђује ранг-листу кандидата коју доставља 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 



градоначелнику и шефу одјељења надлежног за област дјелатности коју обавља правно лице.  Одјељење надлежно за област дјелатности коју обавља правно лице, у складу са ранг-листом кандидата, кандидује одлуку о именовању чланова управног одбора правног лица на сједницу Владе ради усвајања.  Одлука о именовању чланова управног одбора правног лица је коначна и против ње се може покренути управни спор.  Рок за спровођење поступка избора чланова управног одбора правног лица и доношење одлуке о именовању чланова управног одбора правног лица је тридесет (30) дана од дана затварања јавног конкурса.  Одлука о именовању чланова управног одбора правног лица објављује се у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Поступак избора чланова управног одбора правног лица мора бити окончан прије истека мандата дотадашњим члановима управног одбора.“  Члан 3 У члану 13, ријеч: ,,Статутом“, замјењује се ријечима: „оснивачким актом“.  Члан 4 У члану 14, ријечи: „Скупштина Брчко дистрикта БиХ“, замјењују се ријечју: ,,Влада“.  Члан 5 Иза члана 23 додаје се нови члан 23а који гласи:  „Члан 23а „Уколико основано правно лице врши јавне послове из надлежности одјељења Владе, усљед чега је дошло до реорганизације одјељења и укидања појединих организационих јединица одјељења те посљедично прекобројности радника запослених у организационој јединици одјељења, основано правно лице одлуком Владе, а на предлог одјељења надлежног за област дјелатности коју обавља правно лице, преузима и распоређује прекобројне запослене одјељења, уз њихов пристанак, а чија су радна мјеста у укинутој организационој јединици одјељења истовјетна са радним мјестима у правном лицу или у цијелости одговарају минималним условима радног мјеста у правном лицу, а у складу са организационим планом одјељења и релевантним актом којим се регулише унутрашња организација и систематизација радних мјеста у правном лицу.“ Члан 6 Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Број: 01-02-4053/22 Брчко, 7. септембра 2022. године                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                              Мр сц. Синиша Милић 


