
 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА 

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Закону о приватизацији предузећа у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине 
("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 8/04) у члану 4 ставу 1 на крају 
текста иза ријечи "законом" додаје се "зарез (,)" и ријечи "у оквиру Одјељења за 
привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту: надлежно одјељење)." 

У ставу 2 тачки 4 овога члана ријеч "одређује" замјењује се ријечима "предлаже 
шефу надлежног одјељења".  
 
У ставу 2 тачка 8 овог члана мијења се и гласи:  
 
"предлаже шефу надлежног одјељења трансформацију државног предузећа у 
дионичко друштво или у друштво са ограниченом одговорношћу".  
 
У ставу 2 тачки 9 овог члана иза ријечи "предлаже" додају се ријечи  "шефу 
надлежног одјељења".  
 
У став 2 овог члана додаје се нова тачка 13 која гласи:  
 
"13. израђује подзаконске акте из области приватизације предузећа које доноси 
шеф надлежног одјељења".  

 
Члан 2 

У члану 5 ставовима 1, 2 и 3 ријечи "Канцеларије за приватизацију" замјењују се 
ријечима "надлежног одјељења".  

      Члан 3 

У члану 6 ставу 1 на крају текста иза ријечи "(у даљем тексту: градоначелник)" 
додају се ријечи "у складу са Статутом Брчко дистрикта БиХ".  

У ставу 2 овог члана ријеч "градоначелнику" замјењује се ријечима "шефу 
надлежног одјељења".   

Члан 4 

У члану 7 став 1 мијења се и гласи:  
 
"Шеф надлежног одјељења одговоран је градоначелнику за спровођење 
активности Канцеларије за приватизацију." 
 
У члану 7 ставу 2 ријеч "Канцеларије" замјењује се ријечима  "надлежног 
одјељења".  
 

Члан 5 

У члану 9 ставу 3 ријечи "Канцеларија за приватизацију" замјењују се ријечима 
"Надлежно одјељење".  
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Члан 6 

У члану 12 ставовима 1 и 2 ријечи "Канцеларија за приватизацију" замјењују се 
ријечима "Надлежно одјељење".  

Члан 7 

У члану 13 ставу 1 ријеч "покренути" замјењује се ријечима  "шефу надлежног 
одјељења предложити".  

У члану 13 ставу 4 ријечи "Канцеларија за приватизацију" замјењују се ријечима 
"Надлежно одјељење".  

Члан 8 

У члану 14 ставу 3 ријечи "Канцеларија за приватизацију"  замјењују се 
ријечима  "шеф надлежног одјељења".  

У ставу 4 овог члана ријеч "одредити" замјењује се ријечима "да предложи 
шефу надлежног одјељења".  

Члан 9 

 
У члану 15 ставу 2  ријечи "Канцеларија за приватизацију" замјењују се 
ријечима "Надлежно одјељење". 
 
У ставу 3 овог члана ријечи "Управа прихода" замјењују се ријечима "Дирекција 
за финансије".   
 

Члан 10 

Члан 18 мијења се и гласи: 

"Новчана средства остварена приватизацијом предузећа усмјеравају се на 
јединствени рачун трезора Брчко дистрикта БиХ." 
  

Члан 11 

Члан 21 мијења се и гласи: 

"Шеф надлежног одјељења сваких шест (6) мјесеци информише Скупштину 
Брчко дистрикта БиХ о процесу приватизације државних предузећа у Брчко 
дистрикту БиХ." 

Члан 12 

У члану 23 на крају текста иза ријечи "закона" додаје се "зарез (,)" и  ријечи "до 
доношења нових подзаконских аката." 

 

Члан 13 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ". 
 
 
 


