
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) и члана 30 Пословника о раду 

Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ“ број 54/18), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 62. редовној сједници 

одржаној 29. априла  2020. године, доноси 

 

 

 ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ  

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Пословнику о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18), иза члана 76 додаје се нови члан 76а који 

гласи: 

„Члан 76а 

(Заказивање и одржавање сједница у вријеме проглашеног стања природне и друге 

несреће или другог ванредног стања) 

 

(1) За вријеме проглашеног стања природне и друге несреће или другог ванредног 

стања, сједнице Скупштине и комисија могу се одржавати он-лајн коришћењем 

информатичког система који подржава пренос видео-конференција или 

апликација, програма и других електронских платформи за директну гласовну и 

видео-конференцију. 

(2) На сједницама из става 1 овог члана, Скупштина и комисије ће расправљати и 

одлучивати у оквиру својих надлежности које су неопходне за  функционисање 

Брчко дистрикта БиХ у условима проглашеног стања природне и друге несреће  

или другог ванредног стања, или оних чија је неодложивост дефинисана 

Статутом, законима или уговорним обавезама Брчко дистрикта БиХ. 

(3) Приликом одржавања сједница из става 1 овог члана сходно се примјењују 

одредбе овог пословника и обезбјеђују потребне техничке претпоставке за рад и 

одлучивање. 

(4) Изузетно од члана 5 става 2 овог пословника за вријеме проглашеног стања 

природне и друге несреће или другог ванредног стања, сједнице Скупштине ће се 

одржавати по потреби.“ 

Члан 2 

У члану 77 став 2 мијења се и гласи: 

„(2) Кворум се утврђује пребројавањем присутног броја посланика или употребом 

електронског система за гласање, на тај начин што је сваки посланик дужан да се 

идентификује убацивањем електронске идентификационе картице у јединицу 

електронског система посланичког мјеста у сали.“ 
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Члан 3 

Члан 100 мијења се и гласи: 

„Члан 100 

(Начин гласања) 

 

(1) Гласање у Скупштини је јавно, дизањем руку или картице за гласање или путем 

електронског система за гласање. 

(2) Гласање дизањем руку или картице за гласање врши се само ако електронски систем 

за гласање није у функцији или ако Скупштина о томе претходно одлучи. 

(3) Прије гласања предсједник Скупштине утврђује и саопштава вријеме гласања 

употребом електронског  система, с тим да вријеме за гласање не може бити краће 

од 10 секунди нити дуже од 30 секунди. 

(4) Предсједник Скупштине, преко Стручне службе, обезбјеђује бројање гласова и 

извјештај о гласању, односно рачунарски извод гласања у електронском систему 

гласања. 

(5) Посланици гласају “за” и “против” предлога или су “уздржани”. 

(6) Потребна већина гласова утврђује се у односу на укупан број посланика који су 

гласали, у смислу става 5 овог члана. 

(7) Приликом доношења одлука из члана 33а става 1 Статута Дистрикта, уздржани 

гласови се убрајају при утврђивању кворума, али се не убрајају при утврђивању 

потребне већине нити се убрајају у укупан број гласова посланика који су гласали, 

тако да се потребна већина утврђује само у односу на број гласова оних који су 

гласали “за” и “против”.    

(8) Након гласања предсједник Скупштине утврђује резултате гласања. 

(9) На основу ових резултата предсједник Скупштине објављује да ли је предлог 

прихваћен или одбијен. 

(10) Уколико неко од посланика изрази сумњу у утврђене резултате гласања, 

предсједник Скупштине спроводи појединачно гласање прозивањем сваког 

посланика по имену и презимену, о чему се води посебан записник. 

(11) Након спроведеног појединачног гласања, предсједник Скупштине утврђује и 

објављује резултате гласања. 

(12) Записник о резултатима појединачног гласања одлаже се у архиву Скупштине.“ 

 

 

Члан 4 

 

Иза члана 100 додаје се нови члан 100а који гласи: 

 

„Члан 100а 

 

(1) Посланици су дужни да користе искључиво своје идентификационе картице, 

као и да се идентификују при уласку у салу убацивањем картице у посланичку 

јединицу, односно да се одјаве приликом напуштања сале. 

(2) Предсједник Скупштине ће упозорити посланика који користи 

идентификациону картицу другог посланика, односно на други начин 

злоупотребљава електронски систем за гласање, а гласање у којем је 

злоупотреба извршена биће поништено и одмах ће се приступити 

идентификацији и поновном гласању. 



(3) Посланик који и поред упозорења из става 2 овог члана и даље омета рад 

Скупштине биће искључен са сједнице чији рад омета и обавезан је да напусти 

сједницу и да не учествује у даљем раду те сједнице. 

(4) Посланици, при изласку из сале Скупштине, дужни су да идентификационе 

картице изваде из посланичке јединице. 

(5) Посланик је дужан да нестанак своје идентификационе картице одмах пријави 

Стручној служби Скупштине.“ 

  

Члан 5 

Ове измјене и допуне Пословника ступају на снагу даном доношења и биће објављене у 

Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

 

Број: 01-02-858/20   

Брчко, 29. априла 2020. године                                             

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ  
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