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Увод

Налогом супервизора од 8. марта 2000. године успостављен 
је Брчко дистрикт БиХ као јединствена административна 
јединица локалне самоуправе која је под суверенитетом Босне 
и Херцеговине. Истим налогом донесен је Статут Брчко 
дистрикта БиХ који је највиши правни акт у Дистрикту и којим 
је утврђена надлежност Скупштине Брчко дистрикта БиХ. 
 Након доношења Статута Брчко дистрикта БиХ, 
Налогом супервизора од 21. марта 2000. године именовани 
су чланови Прелазне скупштине Брчко дистрикта БиХ када 
је Скупштина Брчко дистрикта БиХ почела са радом. Прва 
демократски изабрана Скупштина конституисана је 24. 
новембра 2004. године. Ово је шести сазив Скупштине.
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Конститутивна сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ 23. 12. 2020.



a) заступа и представља Скупштину у оквиру овлашћења a
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Конститутивна сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ 23. 12. 2020.



НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ 
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Скупштина Брчко дистрикта БиХ је законодавно тијело 
Дистрикта и одређује општу политику Дистрикта. Мандат 
Скупштине је четири (4) године. Свој рад организује 
у складу са Уставом и законима Босне и Херцеговине, 
Статутом Дистрикта и Пословником о раду Скупштине 
Брчко дистрикта. Сазива се најмање два пута мјесечно према 
утврђеним терминима и мјесту и у сталном је засједању 
изузев у периоду од 1. до 31. августа текуће године уколико 
Скупштина не одлучи другачије.
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НадлежНости скупштиНе су:

а) усвајање Статута Дистрикта и Пословника о раду 
Скупштине и њихових измјена и допуна;

b)  усвајање буџета Дистрикта и његова измјена и допуна;
c)  усвајање закона Дистрикта и њихове измјене и допуне;
d) усвајање одлука и резолуција у складу са Статутом и 

Пословником о раду Скупштине; 
е)  одлучивање, на предлог градоначелника, о јавним 

зајмовима и задуживањима Дистрикта, у складу с правилима 
и политиком Централне банке Босне и Херцеговине;

f)  избор и разрјешење предсједника и потпредсједника 
Скупштине и градоначелника Дистрикта, и давање сагласности 
на именовање званичника како је предвиђено Статутом, 
Пословником о раду Скупштине и законом Дистрикта;

g)  надгледање рада Владе Дистрикта и цјелокупне управе 
Дистрикта, нарочито у погледу управљања приходима 
и расходима Дистрикта. У ову сврху Скупштина може, 
поступајући према одлуци донесеној у складу с чланом 33 
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(1) Статута, да формира посебну комисију од својих чланова 
да би испитала рад било које јавне институције Дистрикта. 
Предлог да таква одлука буде стављена на дневни ред 
Скупштине прихвата се на захтјев најмање пет (5) посланика;

h) званична процјена рада градоначелника, директора 
Дирекције за финансије Дистрикта, директора Трезора, 
директора Пореске управе, шефа Полиције, директора 
Канцеларије за управљање јавном имовином, главног 
ревизора Канцеларије за ревизију и званичника који 
се именују уз сагласност Скупштине, најмање једном 
годишње на редовно заказаној сједници;

i)  разматрање годишњих финансијских извјештаја које 
сачињавају институције Дистрикта за финансијску 
контролу, укључујући Канцеларију за ревизију из члана 
44 Статута Дистрикта; 

ј)  покретање спора пред Уставним судом Босне и Херцеговине 
у складу с чланом VI.4 Устава Босне и Херцеговине; и

 k)  обављање других надлежности у складу са Статутом и законом.

Конститутивна сједница Скупштине Брчко дистрикта БиХ 23. 12. 2020. 



a) заступа и представља Скупштину у оквиру овлашћења 
која су му дата Статутом Дистрикта, законима Дистрикта 
и Пословником;

b) сазива сједнице и предсједава сједницама Скупштине и 
по потреби сазива сједнице и предсједава сједницама 
скупштинских комисија;

c) обезбјеђује поштовање одредаба Пословника и реда на 
сједницама Скупштине у складу са Статутом Дистрикта и 
Пословником;

d) спроводи законе, одлуке и друге акте Скупштине када је за 
њихово спровођење надлежна Скупштина, скупштинско 
тијело или предсједник Скупштине;

e) координира рад скупштинских комисија;
f) упућује предлоге овлашћених предлагача у скупштинску 

процедуру и предлаже дневни ред сједница Скупштине;
g) упућује посланицима и комисијама нацрте закона и 

материјале за расправу;

ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ 
ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
предсједНик скупштиНе:

Мр. сц. Синиша Милић, предсједник Скупштине 
Брчко дистрикта БиХ
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h) иницира расправљање о одређеним питањима у 
надлежности Скупштине;

i) доноси одлуке или друге акте  ради спровођења 
Пословника;

j) обезбјеђује транспарентност рада Скупштине;
k) брине се о односима и сарадњи Скупштине и Владе 

Дистрикта, односно других институција Дистрикта;
l) прихвата се покровитељства у својству предсједника 

Скупштине;
m)  прима свечану изјаву/заклетву посланика или службених 

лица која на основу Статута Дистрикта, закона Дистрикта 
и Пословника треба да положе заклетву или дају свечану 
изјаву пред предсједником Скупштине;

n) доноси одлуке о проглашењу закона које донесе 
Скупштина;

o) потписује све акте које доноси Скупштина, осим ако 
Пословником није другачије одређено;

p) одобрава службена путовања посланика у иностранство;
q) уз консултације с предсједницима посланичких 

клубова одређује састав делегација Скупштине на 
разним званичним догађајима, водећи при том рачуна 
о одговарајућем страначком, националном и полном 
саставу Скупштине;

r) надгледа рад Стручне службе;
s) доноси одлуке и друге појединачне правне акте везане за 

остваривање права посланика у оквиру вршења њихове 
посланичке дужности у складу са законима или другим 
општим актима Скупштине, осим у оним случајевима 
када је за то надлежна Комисија за управу и финансије;

t) обавља друге дужности одређене Статутом Дистрикта и 
Пословником.



ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ 
ПОТПРЕДСЈЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ

потпредсједНик скупштиНе:

Иво Филиповић, потпредсједник Скупштине 
Брчко дистрикта БиХ
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(1) У обављању својих дужности потпредсједник Скупштине 
заступа и представља Скупштину у одсутности 
предсједника и обавља друге дужности које му додијели 
Скупштина или предсједник.

(2) У случају да је предсједник спријечен или није у 
могућности да обавља своју функцију, потпредсједник 
има сва овлашћења, права и одговорности предсједника.

(3) У случају да предсједника Скупштине не може да замијени 
потпредсједник, замјењује га најстарији посланик у 
Скупштини али само за предсједавање припремним 
састанцима или сједницама Скупштине.
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Припремни састанак 2. 9. 2021.

Потписивање меморандума о разумијевању  између Скупштине  и Мисије 
ОСЦЕ-а у БиХ. Потпредсједник Иво Филиповић, предсједник Синиша 

Милић и шефица Стручне службе Скупштине Стојанка Кнежевић 22. 10. 2021. 



послови стручНе службе скупштиНе
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(1) Скупштина има службу за стручну и административну 
помоћ Скупштини чији је назив: Стручна служба.

(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, пружа истраживачке 
услуге за рад посланика и обавља друге послове којима 
се обезбјеђује функционисање Скупштине.

(3) Стручна служба обавља послове у припреми и 
организовању сједница Скупштине, припреми и 
објављивању закона и других аката Скупштине, помаже 
у раду скупштинских комисија, обавља послове из 
дјелокруга радноправних односа за посланике и 
запослене, послове везане за обавјештавање јавности у 
вези са радом Скупштине.

(4) Стручна служба уређује и издаје «Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ» у складу са законом, обавља 
коректуру и лектуру закона и других аката које доноси 
Скупштина, обавља послове лектуре за друге институције 
Дистрикта када се ради о текстовима који се објављују у 
Службеном гласнику Дистрикта.

(5) Стручна служба обавља и друге послове утврђене 
Пословником, законима Дистрикта или по налогу 
предсједника, односно потпредсједника Скупштине, или 
овлашћеног тијела Скупштине.

(6) Стручна служба у оквиру својих могућности помаже рад 
посланика, посланичких клубова, Изборне комисије 
Дистрикта и Канцеларије за ревизију.
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Послови и задаци Стручне службе обављају се у 
сљедећим организационим јединицама:

1. Сектор за опште послове и скупштинске комисије;
2. Сектор за правне, персоналне и заједничке послове;
3. Сектор за административно-финансијске послове;
4. Сектор за техничку подршку.

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
И СКУПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ

Сектор за опште послове и скупштинске комисије надлежан је за:
- израду плана и програма рада Сектора и извјештаја о раду Сектора;
-  нормативно-правне послове у припреми и организовању 

сједница Скупштине и радних тијела Скупштине;
-  послове припреме предлога аката, ставова и мишљења 

скупштинских комисија;
-  послове припреме извјештаја, записника и других аката и 

материјала потребних за рад скупштинских комисија;
-  послове давања стручних мишљења;
-  послове припреме мишљења на иницијативе и предлоге 

у поступцима оцјене усклађености правних аката које 
доноси Скупштина;

-  послове припреме и објављивања коначних текстова закона 
и других прописа усвојених на сједницама Скупштине;

-  истраживачко-документационе послове потребне за рад посланика;
-  лекторисање и корекцију усвојених скупштинских аката и 

аката других институција који се објављују у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ;

-  припрему и уређивање Службеног гласника Брчко 
дистрикта БиХ;

-  израду извода из записника са сједница Скупштине;
-  архивирање свих оригиналних аката Скупштине и 

материјала за сједнице Скупштине;
- умножавање материјала за потребе Скупштине и 

скупштинских комисија;
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-  видео и аудио снимање сједница Скупштине и скупштинских 
комисија, умножавање и архивирање видео и аудио снимака 
сједница Скупштине и скупштинских комисија;

-  друге послове у вези с дјелокругом рада Скупштине и 
скупштинских комисија.

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ПЕРСОНАЛНЕ 
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Сектор за правне, персоналне и заједничке послове надлежан је за:
- израду плана и програма рада Сектора и извјештаја о раду Сектора;
- нормативно-правне послове за потребе Стручне службе и 

Скупштине Брчко дистрикта БиХ;
- послове припреме предлога аката, ставова и мишљења 

скупштинских комисија;
- послове припреме извјештаја, записника и других аката и 

материјала потребних за рад скупштинских комисија;
- послове давања стручних мишљења;
- послове припреме мишљења на иницијативе и предлоге 

у поступцима оцјене усклађености правних аката које 
доноси Скупштина;

- послове утврђивања неслужбених пречишћених верзија закона;
- истраживачко-документационе послове потребне за рад посланика;
- припрему службених саопштења о раду Скупштине;
- послове припреме радних састанака предсједника и 

потпредсједника Скупштине, припреме и организовање 
службених путовања, јавних наступа и прес-конференција 
и протоколарне послове; послове информисања јавности о 
активностима Скупштине, предсједника, потпредсједника, 
радних тијела и посланика као и организовање 
конференција за новинаре;

- учествовање у изради закона, правилника, упутстава и 
инструкција из дјелокруга рада Стручне службе Скупштине;

- праћење примјене прописа из дјелокруга радно-
правних односа у складу са Законом о службеницима и 
намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта БиХ;
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- послове из дјелокруга радно-правних односа за запослене 
у Стручној служби и посланике;

- сарадњу с другим органима јавне управе Брчко 
дистрикта БиХ и по потреби са органима правосуђа и 
Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ;

- планирање и одржавање информационог система и ажурирање 
веб-странице Скупштине;

- прикупљање материјала од осталих сектора Стручне 
службе за потребе предсједника и потпредсједника;

- пријем захтјева за објављивање у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ;

- пријем, класификовање, евидентирање и отпрему поште;
- припремање извјештаја и информација о раду Скупштине 

у контексту приступања Европској унији као и учествовање 
у развоју конкретних пројектних идеја, планирању и 
реализацији међународних пројеката које финансира ЕУ;

- пружање стручне, административне и техничке помоћи у 
раду Комисије за европске интеграције Скупштине Брчко 
дистрикта БиХ;

- пружање стручне, административне и техничке помоћи 
у раду Независног одбора за избор шефа Полиције и 
замјеника шефа Полиције;

- израду стратешких планова у складу са Законом о буџету 
Брчко дистрикта БиХ;

- друге послове у вези с дјелокругом рада Скупштине и 
њених скупштинских комисија.

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-
ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Сектор за административно-финансијске послове надлежан је за:
- израду плана и програма рада Сектора и извјештаја о раду Сектора;
- припрему захтјева за буџет Скупштине и Стручне службе;
- извршење и праћење извршења буџета;
- обраду и припрему за обрачун плата и накнада запослених 

у Скупштини и Стручној Служби;
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- израду плана јавних набавки;
- спровођење поступака јавних набавки;
- пројекцију прихода Стручне службе, обрачун и наплату 

прихода;
- израду извјештаја и информација из надлежности Сектора;
- пружање стручне, административне и техничке помоћи у 

раду скупштинских комисија из области финансија;
- друге послове којима се обезбјеђује функционисање 

Скупштине и Стручне службе.
 

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ

Сектор за техничку подршку надлежан је за:
- израду плана и програма рада Сектора и извјештај о раду 

Сектора;
- послове физичког обезбјеђења зграде Скупштине;
- послове превоза посланика и запослених у Стручној служби;
- послове на одржавању зграде и опреме;
- послове хигијенског одржавања просторија Скупштине;
- послове коришћења и одржавања кафе-кухиње;
- послове отпремања поште;
- отпремање Службеног гласника Брчко дистрикта БиХ;
- друге послове којима се обезбјеђује функционисање 

Скупштине и Стручне службе.

У оквиру Сектора за техничку подршку утврђује се ужа организациона 
јединица – Служба обезбјеђења.

Служба обезбјеђења надлежна је за:
- регулисање паркирања на паркиралишту Скупштине;
- контролу инсталација и противпожарних средстава;
- послове у вези с посједовањем оружја и муниције у складу 

са законским прописима;
- друге послове којима се обезбјеђује функционисање 

Скупштине и Стручне службе.



Скупштина се састоји од тридесет једног (31) посланика, од којих два (2) 
посланика представљају националне мањине у Дистрикту.

САзив Скупштине БРчко ДиСтРиктА БиХ 2020.–2024. година

Предсједник
Милић Синиша (СНСД)

 Потпредсједник
 Филиповић Иво (ХДЗ)

Малкић Бењамин
(СДА)

Лукић Љубиша
(СНСД)

Блажић Срђан
СНСД

Кокановић Зоран
(СП)

Симић Милијана
(СП)

Иљазовић Абдулах
(Независни)

Љуца Халил
(СББ)

Памукчић Ина
(СББ)

Булчевић Дамир
(НИП)

Марковић Бранислав
(ПДП)

Кустурица Нусрет
(СДП)

Сеад Софтић
(СДА)

Васић Младен
(СДС)

Карамујић Мехмедалија
(С БиХ)



САзив Скупштине БРчко ДиСтРиктА БиХ 2020.–2024. година

Османовић Сенад
(СДА)

Мујкановић Адмир
(СДА)

Мркаљевић Елдад
(СДА)

Ћурчић Слободанка
(СНСД)

Ристић Боро
(СП)

Бабић Велибор
(СП)

Марић Илија
(ХДЗ)

Шечић Мејра
(Независнa)

Голић Синиша
(ПДП)

Борислав Ђулабић
(ХДЗ)

Вркачевић Дражен
(Уједињена Српска)

Поповић Ђорђе
(Назависни)

Нишић Зијад
(С БиХ)

Дењагић Алија
(Независни)

Војновић Урош
(Уједињена Српска)

САзив Скупштине БРчко ДиСтРиктА БиХ 2020.–2024. година

Посланици имају имунитет и не могу бити кривично ни грађанскоправно 
одговорни за почињена дјела, изражена мишљења и гласове дате за вријеме 
обављања својих дужности.



 

СНСД - ДЕМОС
14%

СДП
БХ БЛОК

3%

СДС 
3%

СББ БиХ 
6%

С БиХ
6%

СДА 
16%

НИП
3%

ХДЗ БиХ
9%

ПДП 
6%СП 

14%

Уједињена 
Српска

6%

Независни 
посланици

14%

СП - четири посланика
СНСД -ДЕМОС четири посланика
СДА - пет посланика

ХДЗ - три посланика
С БиХ - два посланика
СББ - два посланика
УЈЕДИЊЕНА СРПСКА - два посланика
НиП - један посланик
ПДП - два посланика
СДС - један посланика
БХ БЛОК СДП БиХ и НС БиХ - један  посланик

5
4
4
3
2
2
2
1
2
1
1

Страначка СтрУктУра СкУпштине Брчко диСтрикта БиХ
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НЕЗАВИСНИ ПОСЛАНИЦИ - четири посланика4



Бошњаци - дванаест посланика
Хрвати три посланика
Националне мањине два посланика

14
12
3
2

Бошњаци
38%

Срби
45%

Хрвати
10%

Националне 
мањине

7%

 

национална СтрУктУраСкУпштине Брчко диСтрикта БиХ 

 

Женe
12%

Мушкарци
88%

 Мушкараци - двадесет седам посланика
Жене - четири посланика

27
4

полна СтрУктУра СкУпштине Брчко диСтрикта БиХ 
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Срби - четрнаест  посланика



Посланици се бирају на локалним, слободним, отвореним 
и непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са 
законима Босне и Херцеговине и Дистрикта.
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 Потпредсједник и предсједник Скупштине Иво Филиповић и Синиша Милић.
Припремни састанак за 18. редовну сједницу  9. 12. 2021. 

6. ванредна сједница 17. 11. 2021. 



комисије

Скупштина из свог чланства формира комисије које припремају 
нацрте закона за Скупштину и обављају друге надлежности у 
складу са Статутом Дистрикта. Комисије бира Скупштина на 
редовној сједници јавним гласањем. Учешће у комисијама је 
сразмјерно броју скупштинских мјеста која заузимају политичке 
странке и независни посланици. Посланици могу бити чланови 
више комисија. Поред посланика, Скупштина може одлучити да 
именује један број стручњака који ће помагати у раду комисија, у 
својству чланова комисија без права гласа.
Скупштинске комисије могу бити сталне и посебне.

СТАЛНЕ СКУПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ

Скупштина има сљедеће сталне комисије:
1. Законодавну комисију;
2. Комисију за буџет;
3. Комисију за заштиту људских права;
4. Комисију за економски развој и пољопривреду;
5. Комисију за избор и именовање и мандатно-имунитетску комисију;
6. Комисију за управу и финансије;
7. Комисију за јавну безбједност и надзор над радом Полиције;
8. Комисију за рад, здравство и социјалну заштиту;
9. Комисију за образовање, спорт, културу и сарадњу с 

вјерским заједницама;
10. Комисију за праћење рада Владе, институција Дистрикта и 

представке грађана;
11. Комисију за комуналну, јавну дјелатност и заштиту околине;
12. Комисију за праћење примјене Пословника;
13. Комисију за спровођење Кодекса понашања посланика Скупштине;
14. Комисију за европске интеграције;
15. Комисију за равноправност полова;
16. Комисију за борбу против корупције;
17. Комисију за младе.
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ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА:

• разматра све нацрте закона и измјена закона с циљем 
успостављања јединственог правног система на подручју 
Дистрикта;

• припрема нацрте закона и других аката Скупштине и 
извјештава о томе Скупштину;

• учествује у припремању програма законодавне активности 
Скупштине;

• надгледа примјену Статута Дистрикта;
• прави предлоге измјена Статута Дистрикта;
• даје мишљење о предложеним измјенама Статута 

Дистрикта које су достављене Скупштини;
• расправља о другим питањима која се односе на примјену и 

измјене Статута Дистрикта и о томе извјештава Скупштину;
• на захтјев посланика Скупштине даје мишљење о 

статутарности одлука које доноси Скупштина;
• обавља и друге активности одређене Пословником о раду 

и одлукама Скупштине.

    Састав:

1. Љубиша Лукић, предс. ljubisa.lukic@skupstinabd.ba
2. Сенад Османовић, члан senad.osmanovic@skupstinabd.ba
3. Илија Марић, члан ilija.maric@skupstinabd.ba
4. Синиша Голић, члан sinisa.golic@skupstinabd.ba
5. Бењамин Малкић, члан benjamin.malkic@skupstinabd.ba
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Љубиша Лукић, предсједавајући Законодавне комисије



КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ:

•  извјештава о основаности предлога буџета од  
градоначелника;

•   разматра предложени буџет прије него што дође 
Скупштини

      на разматрање, даје Скупштини препоруке за усвајање
     буџета или предлаже неопходне измјене;
•   обезбјеђује усвајање буџета у складу са законом, као што је 
     одређено Статутом Дистрикта и Пословником о раду;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о раду
     и одлукама Скупштине.
   
    Састав:

1. Срђан Блажић, предс. srdjan.blazic@skupstinabd.ba
2. Урош Војновић, члан uros.vojnovic@skupstinabd.ba
3. Сенад Османовић, члан senad.osmanovic@skupstinabd.ba
4. Иво Филиповић, члан ivo.filipovic@skupstinabd.ba
5. Елдад Мркаљевић, члан eldad.mrkaljevic@skupstinabd.ba
6. Синиша Голић, члан sinisa.golic@skupstinabd.ba
7. Халил Љуца, члан halil.ljuca@skupstinabd.ba
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Срђан Блажић, предсједавајући Комисије за буџет



КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА:

•   извјештава о имплементацији Анекса VII Општег оквирног
   споразума за мир у Босни и Херцеговини и Дистрикту; 
•  разматра заштиту људских права и основних слобода 
  грађана Дистрикта које обезбјеђују Влада и друге                            
    институције Дистрикта и о томе  извјештава  Скупштину;
•  указује на случајеве и проблеме који се односе на 
   имплементацију и заштиту људских права и основних  
     слобода и предлаже мјере за њихову заштиту;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о раду
     и одлукама Скупштине.
    
 Састав:

1. Милијана Симић, предс. milijana.simic@skupstinabd.ba
2. Мејра Шечић, члан. mejra.secic@skupstinabd.ba
3. Алија Дењагић, члан alija.denjagic@skupstinabd.ba
4. Абдулах Иљазовић, члан dooleia@gmail.com
5. Борислав Ђулабић, члан borislav.djulabic@skupstinabd.ba
6. Младен Васић, члан mladen.vasic@skupstinabd.ba

26     ИНФОРМАТОР СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Милијана Симић, предсједавајућа Комисије за заштиту људских права



КОМИСИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
И ПОЉОПРИВРЕДУ:

•   доставља Скупштини предлоге за утврђивање економске  
     политике Дистрикта;
•    надгледа имплементацију економске политике коју утврђује
     Скупштина;
•   разматра питања која се односе на економски развој 

Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;
•    разматра питања која се односе на развој пољопривреде 
     Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о раду
    и одлукама Скупштине.
    
    Састав:

1. Синиша Голић, предс. sinisa.golic@skupstinabd.ba
2. Ина Памукчић, члан ina.pamukcic@skupstinabd.ba
3. Дражен Вркачевић, члан drazen.vrkacevic@skupstinabd.ba
4. Дамир Булчевић, члан damir.bulcevic@skupstinabd.ba
5. Илија Марић, члан ilija.maric@skupstinabd.ba
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Синиша Голић, предсједавајући Комисије за економски развој и пољопривреду



КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА КОМИСИЈА:

•   надгледа примјену закона Босне и Херцеговине и  Дистрикта
     који се односе на избор посланика;
•   оцјењује номинације које су поднијели посланици за избор
     или именовање свих службених лица која је изабрала или
     именовала Скупштина;
•   обавјештава Скупштину о предлогу градоначелника о именовању и 

разрјешењу шефа Полиције и његовог  замјеника;
•   обавјештава Скупштину о именовањима и / или разрјешењима
     чланова Владе која врши градоначелник;
•   процјењује основаност навода о постојању сукоба интереса
     посланика Скупштине, чланова Владе  Дистрикта и шефа      
     Полиције и његовог замјеника у складу с чланом 26 ставом  
     3 Статута Дистрикта и чланом 17 Пословника о раду;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о раду
     и одлукама Скупштине.
       Састав:

1. Зијад Нишић, предс. zijad.nisic@skupstinabd.ba
2. Слободанка Ћурчић, члан 
3. Сеад Софтић, члан sead.softic@skupstinabd.ba
4. Бранислав Марковић, члан
5. Иво Филиповић, члан ivo.filipovic@skupstinabd.ba
6. Велибор Бабић, члан velibor.babic@skupstinabd.ba

slobodanka.curcic@skupstinabd.ba

branislav.markovic@skupstinabd.ba
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Зијад Нишић, предсједавајући Комисије за избор и именовање 
и мандатно-имунитетске



КОМИСИЈА ЗА УПРАВУ И ФИНАНСИЈЕ:

•    утврђује у складу са законом и буџетом висину накнада  за 
посланике и службена лица која бира и именује  Скупштина;

•   одређује висину накнада за трошкове посланика који су ве-
зани за обављање посланичке дужности и посебних  нак-
нада за рад чланова комисија из реда стручњака;

•  прави предлоге средстава потребних за рад Скупштине  
    и по потреби доноси одлуке о коришћењу средстава Скупштине;
•   обавља и друге послове одређене Пословником о раду и  

одлукама Скупштине.
     
    Састав:

1. Сеад Софтић, предс. sead.softic@skupstinabd.ba
2. Срђан Блажић, члан srdjan.blazic@skupstinabd.ba
3. Нусрет Кустурица, члан 
4. Велибор Бабић, члан velibor.babic@skupstinabd.ba
5. Илија Марић, члан ilija.maric@skupstinabd.ba

nusret.kusturica@skupstinabd.ba
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Сеад Софтић, предсједавајући Комисије за управу и финансије



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ 
И НАДЗОР НАД РАДОМ ПОЛИЦИЈЕ:

•  прати рад Полиције Дистрикта који се односи на поштовање
     права грађана у складу са Уставом Босне и  Херцеговине и
     законом;
•  расправља о питањима која се односе на наводно или 
    утврђено кршење права и слобода грађана од Полиције  

Дистрикта;
•    уочава проблеме који се односе на рад Полиције Дистрикта
     и предлаже мјере за њихово отклањање;
•   надгледа рад Ватрогасне службе Дистрикта;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о  раду 

и одлукама Скупштине.
     Састав:

1. Иво Филиповић, предс. ivo.filipovic@skupstinabd.ba
2. Слободанка Ћурчић, члан
3. Синиша Голић, члан sinisa.golic@skupstinabd.ba
4. Алија Дењагић, члан alija.denjagic@skupstinabd.ba
5. Мехмедалија Карамујић, члан
6. Адмир Мујкановић, члан 
7. Велибор Бабић, члан velibor.babic@skupstinabd.ba

slobodanka.curcic@skupstinabd.ba

mehmedalija.karamujic@skupstinabd.ba
admir.mujkanovic@skupstinabd.ba
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Иво Филиповић, предсједавајући Комисије за јавну безбједност  
и надзор над радом Полиције



 

КОМИСИЈА ЗА РАД, ЗДРАВСТВО 
И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ:

•   разматра прописе који регулишу радне односе, незапосленост,
     пензије, здравство и социјалну заштиту;
•   извјештава Скупштину о статусу здравствене службе Дистрикта
    и предлаже мјере за њено побољшање;
•   предлаже мјере за заштиту старих лица и социјално угрожених 
     категорија грађана Дистрикта;
•   разматра и анализира годишњи извјештај који подноси 
   Фонд за здравствено осигурање Дистрикта и предлаже  
     мјере Скупштини;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о 
     раду и одлукама Скупштине.
     
     

Састав:

1. Борислав Ђулабић, предс. 
2. Бранислав Марковић, члан
3. Бењамин Малкић, члан benjamin.malkic@skupstinabd.ba
4. Зијад Нишић, члан zijad.nisic@skupstinabd.ba
5. Боро Ристић, члан. oospbrcko@gmail.com
                                        boro.ristic@skupstinabd.ba

admir.mujkanovic@skupstinabd.ba

borislav.djulabic@skupstinabd.ba
branislav.markovic@skupstinabd.ba
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Борислав Ђулабић, предсједавајући Комисије за рад, здравство 
и социјалну заштиту



КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ, КУЛТУРУ И 
САРАДЊУ С ВЈЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА:

•   разматра школске и образовне програме основног и 
средњегобразовања у Дистрикту и предлаже њихове 
измјене како би се успоставио јединствени и квалитетни 
систем образовања у Дистрикту;

•   извјештава Скупштину о стању културних и историјских 
    споменика и природних богатстава Дистрикта и предлаже
     мјере за њихову заштиту;
•  разматра стање у спортским друштвима, клубовима, 
   спортским објектима и стање њихове опреме, те прати 
     омасовљење спорта;
•   сарађује с вјерским заједницама;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о  
     раду и одлукама Скупштине.
        Састав:

1. Сенад Османовић, предс.
2. Борислав Ђулабић, члан 
3. Ина Памукчић, члан ina.pamukcic@skupstinabd.ba
4. Велибор Бабић, члан velibor.babic@skupstinabd.ba
5. Дражен Вркачевић, члан 

senad.osmanovic@skupstinabd.ba
borislav.djulabic@skupstinabd.ba

drazen.vrkacevic@skupstinabd.ba

32     ИНФОРМАТОР СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Сенад Османовић, предсједавајући Комисије за образовање, спорт, културу 
и сарадњу с вјерским заједницама



КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ВЛАДЕ, 
ИНСТИТУЦИЈА ДИСТРИКТА И ПРЕДСТАВКЕ 
ГРАЂАНА:

•   разматра представке и жалбе грађана;
• самоиницијативно или на захтјев пет посланика даје  

мишљење о законитости и статутарности појединих одлука
     Владе Дистрикта и других институција Дистрикта;
•   тражи и прима релевантне информације од свих надлежних
     органа Дистрикта;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о раду
     и одлукама Скупштине.
     
     Састав:

1. Боро Ристић, предс. oospbrcko@gmail.com
                                             boro.ristic@skupstinabd.ba
2. Младен Васић, члан mladen.vasic@skupstinabd.ba
3. Мехмедалија Карамујић, члан
4. Абдулах Иљазовић, члан dooleia@gmail.com
5. Борислав Ђулабић, члан borislav.djulabic@skupstinabd.ba

mehmedalija.karamujic@skupstinabd.ba
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Боро Ристић, предсједавајући Комисије за праћење рада Владе,  
институција Дистрикта и представке грађана



КОМИСИЈА ЗА КОМУНАЛНУ, ЈАВНУ ДЈЕЛАТНОСТ 
И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ:

• доставља Скупштини предлоге о утврђивању:
- политике развоја комуналних услуга у Дистрикту;
- политике према даваоцима и корисницима услуга;
- политике цијена и тарифа за испоручену електричну 

енергију, цијене водоснабдијевања и пружања услуга 
прикупљања отпадних вода;

• разматра, анализира и даје препоруке о:
- дугорочном плану развоја комуналних услуга;
- промјени власничког статуса јавног комуналног предузећа;
- повећању и смањењу капитала јавног комуналног предузећа;

• предлаже Скупштини генералне услове давања концесија 
у комуналном сектору, с обзиром на заштиту интереса 
становника Дистрикта;

• разматра стање и начине побољшања уређења околине на 
подручју Дистрикта и предлаже мјере за њихово побољшање;

• разматра, анализира и даје препоруке о стратегији 
Дистрикта за очување животне средине;

• прати имплементацију стратегије Дистрикта за очување 
животне средине;

• обавља и друге активности одређене Пословником о раду 
и одлукама Скупштине.
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Дражен Вркачевић, предсједавајући Комисије за комуналну, 
јавну дјелатност и заштиту околине



  Састав

1. Дражен Вркачевић, предс.
2. Ђорђе Поповић, члан  djordje.popovic@skupstinabd.ba
3.     Халил Љуца, члан halil.ljuca@skupstinabd.ba
4. Елдад Мркаљевић, члан 
5. Иво Филиповић, члан. ivo.filipovic@skupstinabd.ba

drazen.vrkacevic@skupstinabd.ba

eldad.mrkaljevic@skupstinabd.ba
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22. редовна сједница Скупштине

Припремни састанак за 20. редовну сједницу 3. 2. 2022. 



КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ 
ПОСЛОВНИКА:

•    прати примјену Пословника у раду Скупштине;
•    прати примјену пословника у раду комисија;
•    предлаже измјене и допуне Пословника;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о 
      раду и одлукама Скупштине.
    
     Састав:

1. Илија Марић, предс. ilija.maric@skupstinabd.ba
2. Срђан Блажић, члан srdjan.blazic@skupstinabd.ba
3. Адмир Мујкановић, члан 
4. Дамир Булчевић, члан damir.bulcevic@skupstinabd.ba
5. Зоран Кокановић, члан zoran.kokanovic@skupstinabd.ba

admir.mujkanovic@skupstinabd.ba
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Илија Марић, предсједавајући Комисије за праћење примјене Пословника



КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОДЕКСА 
ПОНАШАЊА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ:

•   прати и анализира спровођење Кодекса;
•   прати рад посланика и указује на појаве кршења  Кодекса;
•   разматра поднесене иницијативе за утврђивање кршења 

Кодекса;
•    води поступак на основу пријава о евентуалном кршењу 
     Кодекса;
•   изриче санкције против посланика ако утврди да је 

извршена
     повреда Кодекса;
•    дјелује савјетодавно у случајевима када је посланицима 
     потребно појашњење за њихово поступање и дјеловање  
     како би избјегли евентуално кршење Кодекса;
•   предлаже Скупштини измјене и допуне Кодекса, у складу 

с препорукама грађана и налазима проистеклим из рада 
Комисије;

•   организује и реализује промоцију Кодекса;
•   обавља и друге активности одређене Пословником о раду
     и одлукама Скупштине.
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Нусрет Кустурица, предсједавајући Комисије за спровођење 
Кодекса  понашања посланика у Скупштини



       Састав:

1. Нусрет Кустурица, предс. nusret.kusturica@skupstinabd.ba 
2. Бранислав Марковић, члан
3. Борислав Ђулабић, члан
4. Елдад Мркаљевић, члан
5.     Халил Љуца, члан halil.ljuca@skupstinabd.ba     
6. Слободанка Ћурчић, члан
7. Зоран Кокановић, члан zoran.kokanovic@skupstinabd.ba
8. Дамир Булчевић, члан damir.bulcevic@skupstinabd.ba
9. Урош Војновић, члан uros.vojnovic@skupstinabd.ba
10. Мехмедалија Карамујић, члан
11. Младен Васић, члан mladen.vasic@skupstinabd.ba
12. Ђорђе Поповић, члан djordje.popovic@skupstinabd.ba
13. Мејра Шечић, члан. mejra.secic@skupstinabd.ba

  

branislav.markovic@skupstinabd.ba
borislav.djulabic@skupstinabd.ba
eldad.mrkaljevic@skupstinabd.ba

slobodanka.curcic@skupstinabd.ba

mehmedalija.karamujic@skupstinabd.ba
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Мехмедалија Карамујић и Зијад Нишић



КОМИСИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ:

• разматра општа питања која су у вези са европским интеграцијама;
• прати извршавање права и обавеза Дистрикта произашлих из 

међународних уговора везаних за европске интеграције;
• разматра нацрте закона и друге прописе којима се, у складу са 

обавезама Босне и Херцеговине и Дистрикта које произлазе из 
процеса придруживања Европској унији, врши усклађивање 
правног система Дистрикта с правним системом Европске уније;

• сарађује са институцијама у Босни и Херцеговини (посебно 
с Дирекцијом за европске интеграције БиХ), институцијама 
Европске уније и других земаља у вези с питањима интеграција;

• надзире коришћење додијељених средстава Европске уније 
институцијама Дистрикта;

• обавља и друге активности одређене Пословником о раду и 
одлукама Скупштине.

     Састав:

1. Урош Војновић, предс. uros.vojnovic@skupstinabd.ba
2. Алија Дењагић, члан alija.denjagic@skupstinabd.ba
3. Адмир Мујкановић, члан 
4. Милијана Симић, члан milijana.simic@skupstinabd.ba
5. Илија Марић, члан. ilija.maric@skupstinabd.ba
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admir.mujkanovic@skupstinabd.ba

Мехмедалија Карамујић и Зијад Нишић

Урош Војновић, предсједавајући Комисије за европске интеграције



КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА: 

• разматра питања у вези са остваривањем равноправности 
полова у Дистрикту;

• разматра предложене законе и друге прописе са становишта 
равноправности полова и спречавања дискриминације;

• разматра предлоге докумената и извјештаје институција 
Дистрикта који се односе на остваривање равноправности 
полова;

• сарађује са удружењима грађана која се баве питањем 
равноправности полова; 

• обавља и друге активности одређене Пословником о раду 
и одлукама Скупштине.

     Састав:

1. Ина Памукчић, предс. ina.pamukcic@skupstinabd.ba
2. Милијана Симић, члан milijana.simic@skupstinabd.ba
3. Слободанка Ћурчић, члан 
4. Дамир Булчевић, члан damir.bulcevic@skupstinabd.ba
5. Илија Марић, члан ilija.maric@skupstinabd.ba
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slobodanka.curcic@skupstinabd.ba

Ина Памукчић, предсједавајућа Комисије за равноправност сполова



КОМИСИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ:

1. разматра општа питања по областима у вези са 
извршавањем закона, других прописа и општих аката и у 
вези с тим прати рад извршних органа власти;

2.  разматра трошење средстава из буџета према буџетским 
корисницима и од стране буџетских корисника, прати 
располагање јавним фондовима и другим видовима јавне 
потрошње;

3.  сарађује с другим државним органима и сличним тијелима 
у БиХ, ентитетима, кантонима и општинама, као и 
међународним организацијама и тијелима у оквиру борбе 
против корупције;

4.  указује Скупштини на појаве незаконитог или несавјесног 
коришћења средстава у областима које прати и подноси 
мишљења и предлоге Скупштини у остваривању права и 
дужности у оквиру борбе против корупције;

5.  врши надзор над вођењем регресних поступака за накнаду 
штете против одговорних лица;

6.  обавља и друге активности одређене Пословником о раду 
и одлукама Скупштине.
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Синиша Милић, предсједавајући Комисије за борбу против корупције



     Састав 
 
1. Синиша Милић, предс. sinisa.milic@skupstinabd.ba
2. Сеад Софтић, члан sead.softic@skupstinabd.ba
3. Иво Филиповић, члан ivo.filipovic@skupstinabd.ba
4. Боро Ристић, члан oospbrcko@gmail.com
5. Нусрет Кустурица, члан 
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nusret.kusturica@skupstinabd.ba

20. редовна сједница, потпредсједник Иво Филиповић и предједник Скупштине Синиша Милић

20. редовна сједница, Младен Васић, Бранислав Марковић и Синиша Голић



КОМИСИЈА ЗА МЛАДЕ:

• разматра питања у вези с планирањем и спровођењем 
омладинске политике и заштите права и интереса младих;

• разматра положај младих у друштву;
• ради на промоцији права и интереса младих;
• обавља и друге послове одређене Пословником о раду  и 

одлукама Скупштине.

     Састав:

1. Адмир Мујкановић, предс. 
2. Бранислав Марковић, члан
3. Абдулах Иљазовић, члан dooleia@gmail.com
4. Боро Ристић, члан oospbrcko@gmail.com
5. Борислав Ђулабић, члан 
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admir.mujkanovic@skupstinabd.ba
branislav.markovic@skupstinabd.ba

borislav.djulabic@skupstinabd.ba

Адмир Мујкановић, предсједавајући Комисије за младе

20. редовна сједница, Младен Васић, Бранислав Марковић и Синиша Голић



ПОСЕБНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ
Формирање посебних комисија

(1) Скупштина може да формира посебне комисије ради 
обављања неког посебног посла, односно задатка који је 
везан за остваривање функција Скупштине.

(2) Мандат комисија из става 1 траје до завршетка посла или 
задатка због кога су основане, односно до подношења 
Скупштини извјештаја о резултатима дјеловања комисије.
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22. редовна сједница Скупштине

Алија Дењагић



КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЗАКОНА 
О СПОМЕНИЦИМА И СИМБОЛИМА 

 Одлуком Скупштине од 21. јануара 2021. године, као 
посебна комисија, формирана је  Комисија за праћење примјене 
Закона о споменицима и симболима.
 Комисија је формирана на принципу равноправности 
свих конститутивних народа и одлучиваће да ли постављање 
споменика и симбола у Брчко дистрикту БиХ задовољава услове 
предвиђене Законом о споменицима и симболима („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 22/03).
 Комисија доноси одлуке једногласно. 

    
 Састав:

1. Бењамин Малкић benjamin.malkic@skupstinabd.ba
2. Љубиша Лукић ljubisa.lukic@skupstinabd.ba
3. Илија Марић ilija.maric@skupstinabd.ba

 
 Комисија из својих редова именује предсједавајућег 
Комисије, с тим да се ротација предсједавајућег Комисије 
врши сваких шест мјесеци. Ротација предсједавајућег вршиће 
се овим редослиједом до истека мандата члановима Комисије.
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Љубиша Лукић, Илија Марић и Бењамин Малкић



Зоран Кокановић

Милијана Симић, Боро Ристић и Абдулах Иљазовић
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Ђорђе Поповић, Боро Ристић и Велибор Бабић



ИСТРАЖНА КОМИСИЈА

Посебна истражна комисија може се формирати у складу с 
чланом 22 Статута Дистрикта и Пословником да:
a) прегледа и надгледа рад било ког органа управе Дистрикта, 

посебно у погледу управљања и трошења средстава из 
фондова Дистрикта;

b) позива и саслушава свједоке и врши увид у јавне исправе 
када је то потребно за спровођење истраге;

c) обавља друге активности одређене Пословником и 
одлукама Скупштине

Младен Васић

Милијана Симић, Боро Ристић и Абдулах Иљазовић
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Ђорђе Поповић, Боро Ристић и Велибор Бабић
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Супервизор за Брчко Мајкл Скенлан, Синиша Милић и Иво Филиповић

Потпредсједник Иво Филиповић и предсједник Скупштине Синиша Милић.
С амбасадором Краљевине Норвешке у БиХ 

Олавом Реинертсеном и његовим сарадницима 8. 12. 2021. 



општи акти скупштиНе

 Скупштина на основу права и овлашћења утврђених 
Статутом Дистрикта и Пословником усваја Статут и измјене 
Статута Дистрикта, Пословник, законе Дистрикта, буџет 
Дистрикта, одлуке, декларације, резолуције, препоруке и закључке 
о свим питањима у надлежности Скупштине, те даје аутентична 
тумачења закона и других општих аката Скупштине.

 Одлука се доноси као акт којим Скупштина изражава 
своју вољу и одлучује о питањима из своје надлежности у складу с 
чланом 22 Статута Дистрикта, законима и другим општим актима.

 Декларацијом се изражава општи став Скупштине о 
питањима везаним за остваривање опште политике Дистрикта, 
те о другим питањима битним за Дистрикт.

 Резолуцијом Скупштина указује на стање и проблеме у 
одређеном подручју друштвеног живота, те указује на мјере које 
би требало спроводити у том подручју.

 Препоруком се указује на представке, притужбе или 
поднеске који указују на неправилности у раду тијела или 
институција које имају јавна овлашћења, те даје предлоге за 
њихово разрјешење.

 Закључцима Скупштина утврђује мишљење о 
одређеним појавама, заузима став, или утврђује обавезе 
градоначелника, појединих одјељења Владе или других 
институција Дистрикта када је то у надлежности Скупштине.
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Потпредсједник Иво Филиповић и предсједник Скупштине Синиша Милић.
С амбасадором Краљевине Норвешке у БиХ 

Олавом Реинертсеном и његовим сарадницима 8. 12. 2021. 



 Закључком се могу рјешавати и одређена процесна 
или питања о начину рада Скупштине у случају да таква 
питања нису утврђена одредбама Пословника.

 Аутентичним тумачењем се појашњавају нејасноће 
у појединим законима или другим прописима које доноси 
Скупштина.

РЕДОВНА ЗАСЈЕДАЊА СКУПШТИНЕ

 Скупштина у правилу редовно засједа два пута мјесечно.
Сједнице Скупштине сазивају се сваке друге и четврте сриједе 
или четвртка у мјесецу.
 У случају да су сриједа или четвртак нерадни дани, 
празници или се ради о данима када су значајни вјерски празници, 
сједница отпочиње први наредни радни дан након празника.

ПОТРЕБНА ВЕЋИНА ЗА ДОНОШЕЊЕ АКАТА 
СКУПШТИНЕ

Акти који се доносе простом већином гласова
 Скупштина доноси одлуке, декларације, резолуције, 
препоруке и закључке простом већином гласова посланика 
присутних на сједници.

Акти који се доносе натполовичном већином гласова
 Скупштина натполовичном већином гласова свих 
изабраних посланика доноси:
 a) аутентична тумачења закона Дистрикта;
 b) одлуке о суспензији  из члана 67 Пословника. 
Аутентична тумачења других аката Дистрикта, осим Статута 
Дистрикта, доносе се простом већином гласова.
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Потписивање меморандума о разумијевању  између Скупштине  
и Мисије ОСЦЕ-а у БиХ 22. 10. 2021.

Предсједник и потпредсједник Скупштине Синиша Милић и Иво Филиповић 
с амбасадорицом Шпаније у БиХ Тересом Лизаранзу и амбасадором 

Краљевине Холандије у БиХ Јаном Валтмансом 19. 1. 2022. 



Акти који се доносе тропетинском већином гласова
(1) Скупштина тропетинском већином гласова посланика који 

су присутни и гласају доноси:
a) Пословник и измјене Пословника;
b) буџет и измјене буџета Дистрикта;
c) законе и измјене закона Дистрикта;
d) одлуку о избору и разрјешењу свих лица која бира 

Скупштина у складу са Статутом Дистрикта и законом, 
осим у случајевима из чланова 29 и 57 Статута Дистрикта;

e) сагласности које Скупштина даје на именовање или 
разрјешење званичника у складу са Статутом Дистрикта 
и законом;

f) вето  на именовање или разрјешење званичника у складу 
са Статутом Дистрикта и законом, осим у случајевима 
из члана 46 става 3 и члана 47 става 1 Статута Дистрикта;

g) одлуку о разрјешењу с дужности чланова управних 
одбора јавних предузећа у складу с чланом 61 ставом 1 
Статута Дистрикта;

h) одлуку о формирању посебне комисије у складу с 
чланом 22 ставом 2 тачком g) Статута Дистрикта.

(2) Скупштина тропетинском већином гласова од укупног 
броја изабраних посланика доноси:
a) одлуку о разрјешењу с дужности предсједника и 

потпредсједника Скупштине у складу с чланом 30 
Статута Дистрикта;

b) одлуку о разрјешењу с дужности градоначелника у 
складу с чланом 59 ставом 1 Статута Дистрикта;

c) вето на именовање и разрјешење замјеника 
градоначелника, главног координатора Владе и шефова 
одјељења од стране градоначелника у складу с чланом 
47 ставом 1 Статута Дистрикта;

d) вето на именовање савјетника градоначелника у складу 
с чланом 46 ставом 3 Статута Дистрикта.
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Акти који се доносе трочетвртинском већином гласова
 Скупштина доноси одлуке трочетвртинском већином 
гласова укупног броја изабраних посланика када се одлуке 
односе на:
 a) усвајање и измјене Статута Дистрикта;
 b) одлуке у складу с чланом 77 ставом 3 Статута Дистрикта.

Спречавање прегласавања
 Поред одговарајуће већине гласова прописане 
Статутом Дистрикта и Пословником, потребно је да најмање 
једна трећина посланика из сваког конститутивног народа 
гласа за предлог одређених одлука у складу са одредбама члана 
33а Статута Дистрикта.

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

Предлагање закона
Поступак доношења закона покреће се доставом нацрта 
закона Скупштини.
 Градоначелник и сваки посланик имају право да 
предлажу законе.
 Правосудна комисија Дистрикта има право да предлаже 
законе који се односе на организацију и рад судства Дистрикта, 
Канцеларије за правну помоћ, Тужилаштва Дистрикта и 
Правобранилаштва као и на регулисање рада адвоката и 
нотара у Дистрикту.

Покретање иницијативе за доношење закона
 Иницијативу за доношење закона могу покренути 
заинтересоване институције Дистрикта, привредни субјекти, 
грађани, удружења грађана, политичке партије, државни или 
ентитетски органи, организације привредника или синдиката.
 Иницијатива се доставља градоначелнику или 
посланицима Скупштине.

ИНФОРМАТОР СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ         53



54     ИНФОРМАТОР СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Супервизор за Брчко Мајкл Скенлан и Синиша Милић

Предсједник и потпредсједник Скупштине Брчко дистрикта БиХ 
Синиша Милић и Иво Филиповић с представницом генералног секретара 

УН-а у БиХ Ингрид Мекдоналд 27. 1. 2022. 



Достављање нацрта закона на разматрање
 Предсједник Скупштине је дужан да нацрт 
закона достави надлежним комисијама, посланицима и 
градоначелнику.
 Након што надлежне комисије доставе своје извјештаје 
или мишљења о нацрту закона, односно уколико се не изјасне 
о нацрту у року од десет (10) радних дана након пријема, 
нацрт закона се ставља у редован поступaк усвајања, односно 
Скупштини на разматрање

Расправа о нацрту закона
 Потребна су најмање два (2) читања на редовно 
заказаним сједницама Скупштине прије усвајања нацрта 
закона, осим у случају из члана 76 Пословника.
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Припремни састанак за 18. редовну сједницу Скупштине



ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
 Рад Скупштине и њених комисија је јаван и може се уживо 
преносити путем медија или о њему извјештавати у штампи.
Скупштина, између осталог, кроз рад комисија остварује 
сарадњу и комуникацију с грађанима. Тако грађани могу упутити 
представке и жалбе Комисији за праћење рада Владе, институција 
Дистрикта и представке грађана, могу присуствовати и дати 
свој допринос јавним расправама које организују надлежне 
скупштинске комисије као и подносити представке у вези са 
кршењем људских права надлежној комисији.
 Стручна служба Скупштине на интернет-страници 
www.skupstinabd.ba редовно објављује дневни ред за 
скупштинско засједање са приложеним материјалима којима 
располаже у датом тренутку. Такође на наведеној страници 
се могу наћи и видјети и друге информације и акти у вези с 
радом и активностима Скупштине.
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Изјава за медије предсједника Скупштине Синише Милића
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 Скупштинске комисије су отворене и остварују сарадњу 
и комуникацију са грађанима, удружењима грађана, мјесним 
заједницама и невладиним организацијама.
 Скупштина има и своју страницу на друштвеној мрежи 
„Фејсбук“, као и свој канал на Јутјубу. 

Акредитације
 Стручна служба даје акредитацију новинарима који 
желе да прате рад сједнице Скупштине и њених комисија, 
а на основу одобрења захтјева који треба послати стручном 
савјетнику за односе с јавношћу.

www.facebook.com/skupstinabrckodistriktabih

Skupština Brčko distrikta BiH

Припремни састанак за 18. редовну сједницу Скупштине
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Љубиша Лукић и Слободанка Ћурчић

Бењамин Малкић, Михајло Симикић и Елдад Мркаљевић
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 АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ 
 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

 Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
 Младена Маглова број 2
Телефони: +38749/215-516; +38749/230-610; +38749/230-611;
 info@skupstinabd.ba
 www.skupstinabd.ba 

Конференцијска сала Скупштине Брчко дистрикта БиХ



www.skupstinabd.ba 


