
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    На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 25. редовној сједници одржаној 25. маја 2022. године, усваја  ЗАКОН  О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1  У Закону о ревизији јавне управе и институција у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине – пречишћени текст (”Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 18/18) у члану 25 ставу 1 мијења се тачка c) и гласи:  „c) да није правоснажном судском пресудом осуђен за извршење кривичног дјела и да се против њега не води кривични поступак, осим кривичних дјела против безбједности јавног саобраћаја.“  У члану 25 став 3 брише се.           Члан 2 Члан 26 Закона мијења се и гласи:        „Члан 26   (Поступак избора главног ревизора и замјеника главног ревизора)  (1) Избор кандидата за главног ревизора и замјенике главног ревизора врши комисија коју именује Скупштина. (2) Комисија из става 1 овог члана састоји се од пет чланова из реда посланика. (3) Комисија из става 1 овог члана расписује јавни конкурс за избор и именовање главног ревизора и замјеника главног ревизора који се објављује на интернет-страници Скупштине и Канцеларије и отворен је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса. (4) Главни ревизор и замјеници главног ревизора бирају се на основу услова прописаних чланом 25 овог закона и професионалних способности, те одражавају састав становништва Брчко дистрикта БиХ. (5) Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају услове конкурса, интервјуише и оцјењује кандидате, те утврђује ранг-листу кандидата коју доставља Скупштини Брчко дистрикта БиХ. (6) Рок за спровођење поступка избора главног ревизора и замјеника главног ревизора и достављање ранг-листе Скупштини Брчко дистрикта БиХ је тридесет (30) дана од дана затварања јавног конкурса. 



  (7) Скупштина Брчко дистрикта БиХ именује главног ревизора и замјенике главног ревизора са ранг-листе кандидата коју утврди Комисија, у року од тридесет (30) дана од дана достављања исте. (8) Одлука о именовању главног ревизора и замјеника главног ревизора је коначна и против ње се може покренути управни спор. (9) Главни ревизор и замјеници главног ревизора именују се на период од седам година. (10) Главни ревизор и замјеници главног ревизора, након именовања, пред Скупштином полажу заклетву и потписом прихватају обавезе које произлазе из етичког кодекса. (11) Поступак именовања главног ревизора и замјеника главног ревизора требало би да буде окончан најмање два мјесеца прије истека мандата. (12) Уколико главни ревизор и замјеници главног ревизора нису именовани у року прописаном овим законом, Скупштина доноси одлуку о продужавању мандата главног ревизора и замјеника главног ревизора до окончања поступка именовања, а најдуже шест мјесеци од дана истека мандата на који су именовани. (13) Плате и накнаде главног ревизора и замјеника главног ревизора утврђене су законом. (14) Одлука о именовању главног ревизора и замјеника главног ревизора биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“  Члан 3            Члан 26а мијења се и гласи:                     „Члан 26а                    (Одсуство с посла)   (1) Запослени у Канцеларији имају право на неплаћено одсуство с посла у случају именовања за главног ревизора и замјеника главног ревизора. (2) Руководилац Канцеларије доноси рјешење о неплаћеном одсуству с посла из става 1 овог члана. (3) За вријеме неплаћеног одсуства с посла лицима из става 1 овог члана права и обавезе из радног односа мирују. (4) Лица из става 1 овог члана могу поднијети писани захтјев за враћање на исто или слично радно мјесто у року од тридесет (30) дана од дана подношења оставке, разрјешења, односно дана завршетка мандата, у противном радни однос престаје. (5) Руководилац Канцеларије је дужан да донесе рјешење о враћању на посао у року од петнаест (15) дана од дана подношења захтјева. (6) Лица из става 1 овог члана дужна су да се врате на посао у року од осам дана од дана коначности рјешења из става 5 овог члана. (7) За сва остала одсуства с посла примјењују се одредбе Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ.“  Члан 4 Члан 27 мијења се и гласи:       „Члан 27                               (Разрјешење главног ревизора и замјеника главног ревизора) (1) Главни ревизор и замјеници главног ревизора могу бити разријешени прије истека мандата на који су именовани у случају: 



  a) уколико не испуњавају услове из члана 25 става 1 овог закона; b) изрицања санкције предлог за разрјешење са дужности од стране Комисије за одлучивање о сукобу интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у институцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. (2) У случају разрјешења из става 1 овог члана, Скупштина именује ново лице за главног ревизора или замјеника главног ревизора, на преостали мандат лица које је разријешено. (3) Процедура именовања спроводи се у складу с чланом 26 овог закона. (4) До окончања поступка именовања новог лица, Скупштина именује замјеника главног ревизора за вршиоца дужности главног ревизора или ревизора из реда запослених у Канцеларији за вршиоца дужности замјеника главног ревизора, а најдуже на период од шест мјесеци. (5) Разрјешење главног ревизора и замјеника главног ревизора и именовање вршиоца дужности биће објављено у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.“                Члан 5 У члану 31 Закона послије става 2 додаје се став 3 и гласи: „(3) Одредбе Закона из става 2 овог члана примјењују се и на главног ревизора и замјенике главног ревизора.“           Члан 6 У члану 33 Закона став 2 мијења се и гласи: „(2) Конкурс за попуњавање радног мјеста остаје отворен најмање петнаест (15) дана од дана објављивања на интернет-страници Канцеларије.“                 Члан 7 У члану 35 Закона мијења се став 10 и гласи: „(10) Поступак избора кандидата, од затварања јавног конкурса до доношења одлуке о избору, не може трајати дуже од деведесет (90) радних дана, не рачунајући вријеме трајања жалбеног поступка, у противном конкурс се поништава.“          Члан 8 У члану 37 ставу 2, ријечи: „и Скупштини“ бришу се.  Члан 9  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.    Број: 01-02-2462/22 Брчко, 25. маја 2022. године                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић 


