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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и чланова 30 и 64 Пословника о 
раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, 
бројеви 17/08, 20/10, 4/13 и 31/13), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 36. редовној 
сједници одржаној 14. новембра  2018. године, доноси 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ  
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Члан 1 

 
У Пословнику о раду Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08, 20/10, 4/13 и 31/13) мијења се члан 12 и 
гласи: 

„Члан 12 
(Одсуство са сједнице Скупштине) 

 
(1) Посланици који су спријечени да присуствују сједници Скупштине или комисије, 

или из одређених разлога треба у току рада да напусте сједницу, дужни су да 
благовремено о томе обавијесте предсједника Скупштине или предсједавајућег 
комисије и наведу разлог свог одсуства. 

(2) Посланици из става 1 овог члана обавјештење о спријечености присуства 
сједницама Скупштине или комисије достављају предсједнику Скупштине или 
предсједавајућем комисије у писаном облику најкасније један дан прије почетка 
сједнице Скупштине, односно комисије. 

(3) Оправданим изостанком посланика са сједнице Скупштине или комисије сматра 
се: 
a) боравак у здравственој установи, у случају када је посланик упућен на боравак 

у здравственој установи у вријеме одржавања сједнице, о чему доставља 
доказ здравствене установе; 

b) кућна њега посланика уз обавезу љекарске контроле, што доказује потврдом 
здравствене установе о упућивању на кућну његу у вријеме одржавања 
сједнице; 

c) смртни случај члана уже породице; 
d) судски позив посланику; 
e) службено путовање одобрено од стране предсједника или потпредсједника.   

(4) Уколико посланик изостаје са сједнице Скупштине или комисије више од два пута 
узастопно из разлога наведених у ставу 3 тачки b) овог члана, а на дневном реду 
сједнице налазе се акти који захтијевају афирмативне гласове, изостанак 
посланика сматра се неоправданим о чему одлуку доноси Комисија за праћење 
примјене Пословника. 

(5) Изузетно, обавјештење из става 2 овог члана може се доставити до почетка 
сједнице Скупштине или комисије, уколико је разлог изостанка наступио након 
истека рока из става 2 овог члана. 



(6) Писано обавјештење о разлозима изостанка, предсједник Скупштине или 
предсједавајући комисије просљеђује Комисији за праћење примјене Пословника 
која без одлагања одржава сједницу и одлучује о оправданости или 
неоправданости изостанка посланика и доноси одлуку коју просљеђује 
предсједнику Скупштине или предсједавајућем комисије.  

(7) Стручна служба Скупштине води посебну евиденцију о случајевима из става 1 
овог члана.“ 
 

Члан 2 
 
Иза члана 28 додаје се нови члан 28а који гласи: 
 

„Члан 28а 
(Распоред сједења посланика) 

 

(1) Распоред сједења посланика у сали Скупштине одређује се договором 
представника парламентарних странака. 

(2) Уколико представници парламентарних странака не постигну договор из става 1 
овог члана, одлуку о распореду сједења доноси Скупштина на предлог предсједника 
Скупштине.“ 

 
Члан 3 

 
У члану 35 став 2 мијења се и гласи: 
„(2) Стручна служба пружа стручну помоћ, административну, техничку и логистичку 
подршку Скупштини, радним тијелима, посланицима и посланичким клубовима у 
њиховом раду, врши обезбјеђење зграде, просторија и техничких капацитета 
Скупштине и обавља и друге послове којима се обезбјеђује функционисање 
Скупштине.“ 
 
Став 6 брише се. 

 
Члан 4 

 
Члан 36 мијења се и гласи: 

„Члан 36 
(Шеф Стручне службе) 

 
Шеф Стручне службе: 
a)  помаже предсједнику Скупштине у припремању и организовању сједница 

Скупштине и ради друге послове које му повјере Скупштина и предсједник 
Скупштине; 

b) руководи Стручном службом Скупштине;  
c) управља њеним радом, координира са осталим институцијама Дистрикта ради 

остваривања функција Скупштине и обавља друге послове утврђене овим 
пословником или другим актима које донесе Скупштина; 

d) обавља послове које му повјери предсједник или потпредсједник Скупштине; 
e) припрема захтјев за обезбјеђење средстава за рад Скупштине, скупштинских 

комисија и Стручне службе и налогодавац је за материјално и финансијско 
пословање Скупштине и Стручне службе; 

f) за свој рад и рад Стручне службе одговоран је предсједнику Скупштине.“ 
 
 
 
 



Члан 5 
Члан 37 мијења се и гласи: 

„Члан 37 
(Замјеник шефа Стручне службе) 

 
(1) Шеф Стручне службе има замјеника који му помаже у раду. 
(2) Замјеник шефа Стручне службе замјењује шефа Стручне службе у вријеме 

његове одсутности или спријечености и ради друге послове које му повјери шеф 
Стручне службе. 

(3) За свој рад замјеник шефа Стручне службе одговоран је шефу Стручне службе, а 
у случајевима када замјењује шефа Стручне службе одговоран је предсједнику 
Скупштине.“ 

 
Члан 6 

 
У члану 40 ставу 1, иза ријечи „одлуке„ додаје се ријеч „закључке„.  
 
 

Члан 7 
 
У члану 64 став 1 мијења се и гласи: 
„(1) Скупштина на основу права и овлашћења утврђених Статутом Дистрикта и овим 
пословником усваја Статут и измјене Статута Дистрикта, Пословник, законе 
Дистрикта, буџет Дистрикта, одлуке, декларације, резолуције, препоруке и закључке 
о свим питањима у надлежности Скупштине.“ 
 
 Став 8 брише се. 
 

Члан 8 
 
У члану 65 ставови 1, 2 и 3 мијењају се и гласе: 
 
„(1) Предсједник Скупштине потписује све акте које усваја Скупштина.  
(2) Статут, Пословник, буџет и законе Дистрикта, као и измјене тих аката предсједник 
Скупштине проглашава усвојеним својом одлуком. 
(3) Изворни акти Скупштине: Статут, буџет и закони носе печат Дистрикта, а остали 
изворни акти носе печат Скупштине.“ 
 

 
Члан 9 

 
У члану 71 став 1 мијења се и гласи: 
 
„(1) Предсједник Скупштине може да одлучи о посебном распореду сједница у 
периоду од 1. јула до 31. јула текуће године, односно од 1. децембра текуће до 31. 
јануара наредне године.“ 

 
Члан 10 

 
У члану 79 став 4 мијења се и гласи: 
 
„(4) У случају да нису испуњени услови у смислу става 3 овог члана, овлашћени 
предлагач може да предложи доношење одлуке о суспензији у смислу члана 67 овог 
пословника.“ 
 



Члан 11 
 
У члану 81 став 3 мијења се и гласи: 
„(3) Када сједници не присуствује предлагач одређене тачке дневног реда, та тачка 
се скида са дневног реда без расправе и гласања.“ 
 
 

Члан 12 
 

У члану 83 став 2 мијења се и гласи: 
„(2) Кворум представља већина од укупног броја изабраних посланика за усвајање 
аката за које је приликом гласања потребна проста већина, натполовична већина или 
тропетинска већина гласова посланика који су присутни и гласају. За акте за чије се 
усвајање захтијева квалификована већина или апсолутна већина кворум представља 
онолики број посланика који је потребан за усвајање тих аката.“ 

 
 

Члан 13 
 

Члан 86 мијења се и гласи:  
„Члан 86 

(Учешће у расправи) 
 
(1) Учесници у расправи могу говорити само једанпут о истој тачки дневног реда, у 

трајању од осам (8) минута. 
(2) Када је на дневном реду разматрање Статута, закона, Пословника и буџета 

сваки учесник може да у расправи учествује и други пут, у том случају друго 
обраћање не може трајати дуже од пет (5) минута. 

(3) Уколико у расправи учествује посланик који заступа посланички клуб, његова 
расправа не може трајати дуже од петнаест (15) минута. 

(4) Када желе да учествују у расправи као посланици, предсједник и 
потпредсједник Скупштине имају иста права из овог члана, с тим да 
предсједник Скупштине, док учествује у расправи, препушта предсједавање 
сједницом потпредсједнику Скупштине или другом посланику уколико је 
потпредсједник Скупштине одсутан. 

(5) Предсједник Скупштине након завршеног говора поново преузима 
предсједавање сједницом.“ 

 
Члан 14 

 
Члан 95 мијења се и гласи: 

„Члан 95 
(Акти који се доносе натполовичном већином гласова) 

 
Скупштина натполовичном већином гласова свих изабраних посланика доноси 
одлуке о суспензији  из члана 67 овог пословника.“ 
 

Члан 15 
 
У члану 100 став 4 мијења се и гласи: 
„(4) Потребна већина гласова утврђује се у односу на укупан број посланика који су 
гласали, у смислу става 3 овог члана.“ 

 
 
 



Члан 16 
 
У члану 107 додаје се нови став 6 који гласи: 
 „(6) Усмена посланичка питања достављена након рока из става 2 овог члана 
сматраће се постављеним за прву наредну сједницу Скупштине.“ 
 
 

Члан 17 
 
У члану 124 иза става 7 додаје се нови став 8 који гласи: 
„(8) Предлагач закона не може повући нацрт закона из процедуре усвајања након што 
је исти усвојен у првом читању, већ то искључиво може урадити Скупштина својом 
одлуком.“ 
 
 

Члан 18 
 
Члан 126 мијења се и гласи: 

„Члан 126 
(Амандман на нацрт закона) 

 
Амандман на нацрт закона који се разматра у Скупштини може се односити само на 
члан нацрта закона који је усвојен у првом читању у Скупштини. Изузетно, могуће је 
уложити амандман на члан закона који није усвојен у првом читању, ако измјене 
нацрта закона које су усвојене у првом читању имају утицај на примјену тог члана 
закона.“ 

 
Члан 19 

 
Задужује се Законодавна комисија да у року од тридесет (30) дана од дана ступања 
на снагу Измјена и допуна Пословника утврди пречишћени текст Пословника о раду 
Скупштине Брчко дистрикта БиХ. 
 

Члан 20 
 
Измјене и допуне овог пословника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања 
у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 
 
 
Број: 01-02-472/18 
Брчко, 14. новембра  2018. године                                                 
 
                                                                                            
                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                          СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                               Есед Кадрић 
 
 


