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U namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, po�tujući nacionalni, religijski i 
kulturni identitet svih naroda i pravo građana da učestvuju u vr�enju javnih poslova, na osnovu Općeg 
okvirnog sporazuma za mir, Konačne odluke Arbitra�nog tribunala za spor oko međuentitetske linije 
razgraničenja u oblasti Brčko i Ustava Bosne i Hercegovine, donosi se sljedeći Statut Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine: 

STATUT BRČKO DISTRIKTA 
BOSNE I HERCEGOVINE 

GLAVA I  
OPĆE ODREDBE 

Član 1.  
Osnovni princip 

1. Brčko Distrikt (u daljem tekstu: Distrikt) je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave 
koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. 
2. Ovlasti Distrikta po pitanju lokalne samouprave rezultat su delegiranja Vladi Distrikta od strane oba 
entiteta svih ovlasti u vezi sa upravom na teritoriji predratne Općine definirane u članu 5. ovog statuta, tj. 
delegiranja svih ovlasti koje su prethodno vr�ili entiteti i tri općinske vlade. 
3. Entiteti u okviru Distrikta izvr�avaju samo one funkcije i ovlasti koje su im povjerene odredbama ovog 
Statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu. Nijednom od entiteta vlasti Distrikta neće dodijeliti ili 
povjeriti bilo koju funkciju upravljanja ili ovlast koja nije posebno dodijeljena ili povjerena odredbama 
ovog Statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu. 
4. Ustav Bosne i Hercegovine, kao i va�eći zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, direktno su 
primjenljivi na cijeloj teritoriji Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti u skladu sa 
va�ećim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine. 
5. Ovaj član nije podlo�an izmjenama. 

Član 2.  
Naziv i sjedi�te 

1. Ime Distrikta je: �Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine�. 
2. Sjedi�te Distrikta je grad Brčko. 

Član 3.  
Zastava i grb 

Distrikt nema drugu zastavu i grb osim zastave i grba Bosne i Hercegovine. 
Član 4.  
Pečat  

Distrikt ima okrugli pečat sa tekstom �Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine�, 
ispisanim i ćirilicom i latinicom. 

Član 5.  
Teritorija Brčko Distrikta 

Teritorija Distrikta obuhvata cjelokupnu teritoriju općine Brčko u granicama od 1. januara 1991. 
Član 6.  

Pravna sposobnost 
1. Distrikt je pravno lice i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu da obavlja svoje funkcije, uključujući 
sposobnost sticanja prava i obaveza; pravo da tu�i i da bude tu�eno na sudu. 
2. Gradonačelnik predstavlja Distrikt u skladu sa ovim statutom. 

Član 7.  
Pismo i jezik 

1. Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latinično i ćirilično pismo su u ravnopravnoj upotrebi za sve 
slu�bene svrhe. 



2. Pojedinačne odluke Vlade Distrikta o pravima i obavezama građana izdaju se na jednom od jezika i 
pisama navedenih u stavu 1. ovog člana, prema zahtjevu zainteresirane stranke. 

Član 8.  
Demilitarizacija 

1. Distrikt je demilitariziran. Oru�ane snage oba entiteta kao ni njihovi pomoćni vojni objekti ne mogu 
biti locirani na teritoriji Distrikta. 
2. Kretanje oru�anih snaga oba entiteta kroz teritoriju Distrikta regulira se u skladu sa zakonima Bosne i 
Hercegovine i Distrikta. 

Član 9.  
Funkcije i ovlasti Brčko Distrikta 

1. Funkcije i ovlasti Distrikta su: 
(a) privreda Distrikta; 
(b) finansije Distrikta; 
(c) carinska uprava; 
(d) javna imovina; 
(e) javne usluge/infrastruktura; 
(f) kultura; 
(g) obrazovanje; 
(h) zdravstvena za�tita; 
(i) za�tita okoline; 
(j) socijalna za�tita; 
(k) pravosuđe i slu�ba pravne pomoći; 
(l) policija; 
(m) stambena pitanja; 
(n) urbanizam i planiranje; 
(o) ostale funkcije neophodne za funkcioniranje Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne 
samouprave u skladu sa članom 1. 

Član 10.  
Suradnja sa entitetima i općinama 

1. Distrikt mo�e zaključiti sporazume o suradnji sa entitetima u cilju olak�anja ostvarivanja svojih 
funkcija i ovlasti u skladu sa ovim statutom i zakonom, pod uslovom da su takvi sporazumi od jednake 
koristi svim stanovnicima Distrikta. 
2. Distrikt mo�e pristupiti postojećim ili zaključiti nove sporazume sa domaćim i međunarodnim 
udru�enjima gradova i općina, kao i gradovima i općinama, u cilju zadovoljavanja zajedničkih potreba u 
skladu sa ovim statutom i zakonom. 

GLAVA II  
STANOVNICI BRČKO DISTRIKTA 

Član 11.  
Definicija 

Stanovnik Brčko Distrikta je dr�avljanin Bosne i Hercego- vine koji: 
a) ima prebivali�te u Brčkom; 
b) koji je imao prebivali�te u Brčkom prema popisu stanovni�tva iz 1991., a nije stekao prebivali�te u bilo 
kojoj drugoj općini Bosne i Hercegovine; 
c) koji je stekao prebivali�te u Brčkom u skladu sa zakonom, nakon popisa iz l991., a koji je naknadno 
stekao status raseljenog lica, pod uslovom da nije stekao prebivali�te u nekoj drugoj općini Bosne i 
Hercegovine. 

Član 12.  
Entitetsko dr�avljanstvo 

1. Stanovnici Distrikta koji su dr�avljani jednog entiteta na dan stupanja na snagu ovog statuta ostaju 
dr�avljani tog entiteta. 



2. Pravo stanovnika Distrikta da promijene svoje entitetsko dr�avljanstvo i pravo budućih stanovnika da 
biraju svoje entitetsko dr�avljanstvo regulira se zakonom. 

Član 13.  
Prava i obaveze 

1. Svako ima pravo da u�iva sva prava i slobode garantirane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine i 
zakonima Distrikta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebno, svako ima pravo pristupa svim 
javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo da se slobodno kreće i određuje svoje mjesto boravka, 
poslovanja ili rada na cijeloj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu 
u skladu sa zakonom. 
2. Svi stanovnici Distrikta mogu ravnopravno učestvovati u vr�enju javnih poslova u skladu sa zakonom. 
3. Svi stanovnici Distrikta i sva fizička i pravna lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit 
u Distriktu obavezna su učestvovati u finansiranju funkcija i ovlasti Distrikta putem poreza, taksi i 
doprinosa u skladu sa zakonom. 

Član 14.  
Vojna i alternativna slu�ba 

1. Stanovnici Distrikta ne podlije�u obavezi slu�enja vojne ili druge entitetske slu�be i ne mogu 
dobrovoljno učestvovati u vojnim slu�bama entiteta. Stanovnici Distrikta ne mogu pripadati rezervnom 
sastavu u vojskama entiteta. 
2. Alternativna slu�ba entitetskim vojnim slu�bama za stanovnike Distrikta mo�e biti predviđena 
zakonom. 

Član 15.  
Sloboda udru�ivanja  

1. Svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udru�ivanja, uključujući pravo na formiranje 
političkih, dru�tvenih i drugih organizacija. 
2. Sudije, tu�ioci, članovi Pravosudne komisije i policajci Distrikta mogu formirati profesionalna 
udru�enja, ali ne mogu biti članovi političkih stranaka niti podr�avati političke kandidate ili platforme 
političkih stranaka. 

Član 16.  
Obrazovanje 

1. Svako lice u Distriktu ima jednako pravo na obrazovanje bez diskriminacije. Osnovno obrazovanje je 
obavezno i besplatno. Srednjo�kolsko obrazovanje je besplatno. 
2. Privatne �kole i akademske institucije mogu se osnivati u skladu sa zakonom. 

Član 17.  
Pravno zastupanje 

1. Svako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak ima pravo da se brani lično ili da dobije besplatnu 
pravnu pomoć ukoliko nema dovoljno sredstava za anga�ira pravnog zastupnika. 
2. U građanskim parnicama, u skladu sa zakonom, besplatna pravna pomoć biće dostupna stanovnicima 
Distrikta koji nemaju sredstva za pokrivanje sveukupnih tro�kova ili dijela tro�kova pravne pomoći. 

Član 18.  
Javno informiranje  

1. U Distriktu se po�tuje sloboda informiranja. Zvaničnici Distrikta će osigurati uvid javnosti u aktivnosti 
Distrikta, javne dokumente, odluke i zvanične sastanke, blagovremenim, tačnim i potpunim davanjem 
informacija. 
2. Osim ukoliko drukčije nije regulirano zakonom, javnost ima pravo na uvid u sve dokumente koje izradi 
Vlada Distrikta, zvaničnici Vlade, zaposleni ili zaposleni po ugovoru o djelu, bez naknade i bez obaveze 
da doka�u opravdanost takvih zahtjeva. 

Član 19.  
Zahtjevi građana 

Distrikt odgovara na sve zahtjeve fizičkih i pravnih lica i blagovremeno preduzima odgovarajuće radnje 
na način predviđen zakonom. 

GLAVA III  



ORGANIZACIJA I FUNKCIJE BRČKO DISTRIKTA 
POGLAVLJE A: OPĆE ODREDBE 

Član 20.  
Podjela vlasti 

Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vr�i Skup�tina Distrikta. Izvr�nu vlast vr�i Vlada 
Distrikta. Sudsku vlast vr�e sudovi Distrikta. 

Član 21.  
Zaposleni u Distriktu 

Zapo�ljavanje javnog sektora Distrikta vr�i se na osnovu profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog 
konkursa, i odra�ava sastav stanovni�tva. 

Član 22.  
Uvid u finansije 

1. Poslanici Skup�tine Distrikta (u daljem tekstu: poslanici), gradonačelnik, �efovi Odjela, �ef policije i 
njegovi zamjenici, �efovi Odjela policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, �efovi Odjela uprave prihoda 
Distrikta, sudije i javni tu�ilac Distrikta i �efovi Odjela unutar sudova i Javnog tu�ila�tva Distrikta, 
podnose na uvid Odjelu javnog registra Vlade Distrikta godi�nji finansijski izvje�taj o svom ukupnom 
prihodu, izvorima, aktivi i pasivi, u skladu sa zakonom. 
2. U skladu sa članom 18. finansijski izvje�taji smatraju se javnim dokumentima i objavljuju se u 
Slu�benom glasniku Brčko Distrikta. 

POGLAVLJE B: SKUP�TINA BRČKO DISTRIKTA 
1. Nadle�nosti i sastav 

Član 23.  
Nadle�nosti Skup�tine Brčko Distrikta 

1. Skup�tina Distrikta (u daljem tekstu: Skup�tina) je zakonodavno tijelo Distrikta i određuje opću 
politiku Distrikta u skladu sa članom 9. Statuta. Mandat Skup�tine je četiri (4) godine. 
2. U nadle�nosti Skup�tine Brčko Distrikta spadaju: 
(a) Usvajanje Statuta Brčko Distrikta i Poslovnika o radu Skup�tine; 
(b) Usvajanje bud�eta Brčko Distrikta; 
(c) Usvajanje zakona Brčko Distrikta; 
(d) Usvajanje odluka i rezolucija u skladu sa ovim statutom i poslovnikom o radu; 
(e) Odlučivanje, na prijedlog gradonačelnika, o javnim zajmovima i zadu�ivanjima Distrikta, u skladu sa 
pravilima i politikom Centralne banke Bosne i Hercegovine; 
(f) Izbor i razrje�enje predsjednika i potpredsjednika Skup�tine, gradonačelnika Distrikta i drugih 
zvaničnika u skladu sa ovim statutom, poslovnikom o radu i zakonom; 
(g) Nadgledanje rada Vlade Distrikta i cjelokupne administracije Distrikta, naročito u pogledu upravljanja 
prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skup�tina mo�e, na zahtjev najmanje pet (5) poslanika, 
oformiti posebnu komisiju iz svog članstva da bi ispitala rad bilo kojeg upravnog tijela Distrikta; 
(h) Zvanična procjena rada gradonačelnika, direktora Uprave prihoda Distrikta i �efa policije najmanje 
jednom godi�nje na redovnoj sjednici; 
(i) Razmatranje godi�njih finansijskih izvje�taja koje sačinjavaju dr�avne institucije za finansijsku 
kontrolu; 
(j) Obavljanje drugih funkcija u skladu sa ovim statutom i zakonom. 

Član 24.  
Sastav Skup�tine  

1. Skup�tina se sastoji od dvadeset devet (29) poslanika. 
2. Poslanici se biraju na općim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u 
skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta. 

Član 25.  
Sazivanje Skup�tine 

1. Skup�tina će se sastati u roku od dvije (2) sedmice od datuma potvrđivanja rezultata izbora, a nakon 
polaganja zakletve ili davanja svečane izjave biće u stalnom zasjedanju. 



2. Skup�tina se saziva najmanje dva puta mjesečno prema utvrđenim terminima i mjestu. Skup�tinu mo�e 
sazvati predsjednik Skup�tine na svoju inicijativu ili na pismeni zahtjev najmanje pet (5) poslanika, 
onoliko često koliko je neophodno za vr�enje funkcija Skup�tine. 

2. Poslanici Brčko Distrikta 
Član 26.  

Kriteriji za obavljanje du�nosti 
Poslanici se u javnom �ivotu moraju pona�ati na primjeren, prikladan i etičan način, te obavljati svoje 
du�nosti savjesno i isključivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine. 

Član 27.  
Sukob interesa 

1. Poslanici ne mogu vr�iti nikakvu drugu javnu du�nost ni u jednom entitetu Bosne i Hercegovine i ne 
mogu biti direktori niti članovi upravnih odbora u preduzećima koja su vlasni�tvo Distrikta ili se 
finansiraju iz bud�eta Distrikta. 
2. Poslanici koji pripadaju bilo kojoj od gore navedenih kategorija objaviće u roku od osam (8) dana od 
datuma potvrđivanja izbornih rezultata svoj izbor između poslaničke slu�be i gore navedenih funkcija. 
Ukoliko to ne učine, smatraće se nepodobnim za obavljanje poslaničke slu�be. 
3. Poslanici ne mogu učestvovati u diskusijama, razmatranjima i dono�enju odluka o pitanjima koja su od 
ekonomskog ili drugog značajnog interesa za njih ili njihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na 
stepen; krvne srodnike u pobočnoj liniji do trećeg stepena, supru�nike i srodnike po tazbini do drugog 
stepena. 

Član 28.  
Imunitet 

Poslanici neće biti krivično ni građansko-pravno odgovorni za počinjena djela, izra�ena mi�ljenja i date 
glasove tokom vr�enja svojih du�nosti. 

3. Predsjedni�tvo Skup�tine 
Član 29.  

Predsjednik i potpredsjednik 
Skup�tina ima predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz sastava poslanika 
na prvoj sjednici svakog novog mandata. 

Član 30.  
Izbor predsjednika i potpredsjednika 

1. Svaki poslanik mo�e nominirati kandidata za mjesto predsjednika Skup�tine. Kandidat koji dobije 
tropetinsku većinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik. 
2. Ukoliko u prvom izbornom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, obaviće se drugi 
krug izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje predsjednik. 
3. Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u drugom krugu obaviće se treći krug glasanja 
između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj glasova u trećem 
izbornom krugu postaje predsjednik. Kandidat koji dobije manji broj glasova postaje potpredsjednik. 

Član 31.  
Razrje�enje sa du�nosti 

Predsjednik i potpredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razrije�eni sa du�nosti prije 
isteka mandata u skladu sa članom 34. Prijedlog za razrje�enje sa du�nosti predsjednika ili 
potpredsjednika mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika. 

Član 32.  
Potpredsjednik 

Potpredsjednik Skup�tine poma�e predsjedniku u vr�enju njegove/njene du�nosti i mjenja predsjednika u 
njegovom/ njenom odsustvu. 

4. Organizacija i funkcija Skup�tine 
Član 33.  
Kvorum 



1. Skup�tina usvaja punova�nu odluku ukoliko sjednici prisustvuje vi�e od polovine ukupnog broja 
poslanika Skup�tine. 
2. Ukoliko se ovim statutom drukčije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasanjem, prostom većinom 
glasova poslanika koji su prisutni i glasaju. Uzdr�ani glasovi se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju većine. 

Član 34.  
Kvalifikovana većina 

1. Skup�tina donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika u slučajevima 
kada se odluke tiču: 
a) usvajanja Poslovnika o radu Skup�tine; 
b) bud�eta Brčko Distrikta; 
c) zakona Brčko Distrikta; 
d) razrje�enja svih lica koje bira Skup�tina i saglasnosti navedenih u članu 60. ovog statuta. 
2. Odluke vezane za usvajanje, te izmjene i dopune ovog Statuta, kao i odluke navedene u čl. 10. i 71. 
zahtijevaju tročetvrtinsku većinu glasova od ukupnog broja poslanika. 

Član 35.  
Komisije 

1. Skup�tina iz svog članstva formira komisije koje pripremaju nacrte zakona za Skup�tinu, i obavljaju 
druge du�nosti u skladu sa ovim statutom. Uče�će u komisijama je srazmjerno broju skup�tinskih mjesta 
koja zauzimaju političke stranke i nezavisni poslanici. Pored poslanika, Skup�tina mo�e odlučiti da 
imenuje jedan broj stručnjaka koji će pomagati u radu komisija, u svojstvu članova komisija bez prava 
glasa. 
2. Zakonodavna komisija se osniva radi davanja mi�ljenja o nacrtima zakona ili izmjenama postojećih 
zakona kako bi se uspostavio odgovarajući jedinstveni sistem zakona na teritoriji Distrikta. 
3. Komisija za bud�et se osniva radi davanja svog mi�ljenja o predlo�enom bud�etu. 

Član 36.  
Poslovnik o radu 

Skup�tina usvaja Poslovnik o radu kojim se regulira rad Skup�tine, kao i rad komisija, redovan tok 
zasjedanja, postupak biranja i glasanja, usvajanje zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i opći tok rada 
Skup�tine. 

5. Zakonodavna funkcija Skup�tine 
Član 37.  

Nacrti zakona  
Svaki poslanik i gradonačelnik imaju pravo da predla�u zakone. 

Član 38.  
Postupak 

1. Nacrti zakona se podnose Skup�tini i proslijeđuju nadle�nim komisijama. Nakon �to nadle�ne komisije 
podnesu svoje izvje�taje o njima, ili ukoliko ne dostave svoj izvje�taj o nacrtu zakona u roku od deset (10) 
radnih dana po prijemu nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu. 
2. Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta 
mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na redovnim sjednicama Skup�tine. 

Član 39.  
Objavljivanje zakona 

1. Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skup�tine objavljuju se u Slu�benom glasniku Brčko Distrikta. 
2. Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, osim ukoliko iz 
određenih razloga zakon ne stupi na snagu ranije. 

Član 40.  
Pravna va�nost 

1. Zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivno dejstvo. 
2. Krivična i druga ka�njiva djela se utvrđuju i za njih se izriču kazne u skladu sa zakonom ili propisom 
va�ećim u vrijeme izvr�enja djela, osim u slučajevima kada je novi zakon ili propis bla�i po počinioca. 

Član 41.  



Ustavnost i zakonitost 
Ovaj statut i zakoni Distrikta moraju biti usklađeni sa odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. 
Sudovi Distrikta imaju nadle�nost da odluče o usagla�enosti neke odredbe zakona Distrikta sa odredbama 
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta također imaju nadle�nost da odluče da li neka 
odredba zakona Distrikta jeste ili nije u skladu sa ovim statutom. 

6. Bud�et Brčko Distrikta 
Član 42.  

Uprava prihoda Brčko Distrikta 
Uprava prihoda Distrikta se osniva zakonom. Uprava prihoda je odgovorna naročito za ubiranje svih 
prihoda Distrikta, investiranje fondova Distrikta, podno�enje izvje�taja Skup�tini o raspolo�ivosti prihoda 
za godi�nji bud�et Distrikta, predviđanje prihoda Distrikta i finansijsko stanje Distrikta. 

Član 43.  
Zakon o bud�etu 

1. Gradonačelnik priprema i podnosi Skup�tini prijedlog godi�njeg bud�eta najmanje devedeset (90) dana 
prije isteka svake fiskalne godine. 
2. Skup�tina usvaja bud�et Distrikta najmanje trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. 
Skup�tina razmatra predlo�eni bud�et na svakoj od svojih redovnih sjednica u toku perioda od dva 
mjeseca prije odobravanja bud�eta. 
3. Nakon podno�enja bud�eta i prije prve diskusije na Skup�tini, prijedlog bud�eta biće dostupan javnosti 
i dostavljen lokalnim udru�enjima građana. 
4. Prijedlog bud�eta uključuje: 
a) rashode i račune Vlade Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu; 
b) izvr�enje rashoda i račune Vlade Distrikta za tekuću fiskalnu godinu; 
c) iznos svih rezervi ili neutro�enih sredstava Distrikta; 
d) izvr�enje rashoda i izdvajanja neophodnih za realizaciju obaveznih programa rada Vlade Distrikta za 
narednu fiskalnu godinu; 
e) obračune prihoda Distrikta za narednu fiskalnu godinu; 
f) obračun: 
i) finansijskog stanja Blagajne Distrikta po isteku posljednje fiskalne godine; 
ii) procijenjenog finansijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju tekuće fiskalne godine; 
iii) procijenjenog finansijskog stanja Blagajne Distrikta na kraju sljedeće fiskalne godine u slučaju da se 
finansijski prijedlozi sadr�ani u bud�etu usvoje. 
g) sve bitne činjenice u vezi sa finansijskim obavezama Distrikta; 
h) ostale finansijske obračune i podatke koji su neophodni ili potrebni za detaljan uvid u finansijsko stanje 
Vlade Distrikta; 
5. O bud�etu se raspravlja i odluke donose u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skup�tine. 
6. Nakon usvajanja bud�eta, gradonačelnik Skup�tini podnosi mjesečne izvje�taje o njegovoj realizaciji, 
kao i godi�nji izvje�taj na kraju svake fiskalne godine. 
7. Sredstva Distrikta ne mogu biti utro�ena ili opterećena osim ako to nije u skladu sa usvojenim 
bud�etom ili njegovim izmjenama. 

Član 44.  
Povećanje rashoda bud�eta 

Nacrti zakona koji bi zahtijevali povećanje rashoda bud�eta neće se iznositi na raspravu ukoliko se uz njih 
ne prilo�i izvje�taj Uprave prihoda Brčko Distrikta. Ni Vlada Distrikta niti bilo koji Odjel bilo kojeg tijela 
ne mogu prekoračiti određeni iznos koji je odobren godi�njim bud�etom Distrikta bez prethodne izmjene 
bud�eta. 

Član 45.  
Izmjene bud�eta 

Gradonačelnik mo�e predlo�iti Skup�tini izmjene bud�eta u slučaju ozbiljnog ili nepredviđenog manjka 
prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti prilo�en izvje�taj Uprave prihoda Brčko Distrikta kojim se 
utvrđuje iznos manjka. O izmjenama će se raspravljati i odlučivati u skladu sa članom 43. Statuta. 



POGLAVLJE C: VLADA BRČKO DISTRIKTA 
1. Konstituiranje i sastav Vlade Brčko Distrikta 

Član 46.  
Vlada Brčko Distrikta 

Vladu Distrikta čine gradonačelnik i �efovi Odjela. 
Član 47.  

Gradonačelnik 
1. Gradonačelnika bira Skup�tina i on mo�e biti ponovo izabran. Gradonačelnik obavlja svoje du�nosti za 
vrijeme mandata Skup�tine koja ga je izabrala i ostaje na funkciji do izbora novog gradonačelnika. 
2. Gradonačelnik organizira Vladu Distrikta ekonomično i efikasno u mjeri u kojoj to dopu�taju prihodi 
Distrikta. Gradonačelnik izdaje Organizacioni plan u kojem Vladu dijeli na Odjele koji pokrivaju sve 
funkcije i ovlasti Brčko Distrikta u skladu sa članom 9. U Organizacionom planu predviđeni su sljedeći 
Odjeli: 
a) Stručni administratvni poslovi; 
b) Bud�et i finansije; 
c) Javni poslovi; 
d) Komunalni poslovi; 
e) Urbanizam, imovinski odnosi i privredni razvoj; 
f) Zdravstvo, javna sigurnost i ostale usluge; 
g) Obrazovanje; 
h) Poljoprivreda i �umarstvo; 
i) Javni registar. 

Član 48.  
�efovi Odjela 

1. �efove Odjela bira ili smjenjuje gradonačelnik na osnovu profesionalnih kriterija. �efovi Odjela 
odra�avaju sastav stanovni�tva. Skup�tina Distrikta mo�e staviti veto na gradonačelnikov izbor ili smjenu 
�efa Odjela tropetinskom većinom glasova. 
2. �ef Odjela za stručne administrativne poslove je također i zamjenik gradonačelnika koji mu poma�e u 
obavljanju njegovih/njenih funkcija i koji ga/je mijenja u njegovom/njenom odsustvu. 

Član 49.  
Rad Vlade Distrikta 

Od svakog ureda i odjela Distrikta, te svakog zvaničnika i zaposlenog Distrikta očekuje se da svoje 
funkcije izvr�avaju revnosno i predano u ime svih građana Distrikta. U pru�anju usluga Distrikta i 
izvr�avanju svojih zadataka, Vlada nastoji da bude na najvećem profesionalnom nivou, podrazumijevajući 
efikasnost u radu, pristupačnost, odgovornost, kvalitet rada, upotrebu tehnolo�ki naprednih metoda i 
reagiranje na probleme javnosti, u okviru bud�eta. 

2. Odgovornosti Vlade Brčko Distrikta 
Član 50.  

Odgovornosti gradonačelnika 
1. Gradonačelnik je odgovoran za provođenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta. 
2. Gradonačelnik je odgovoran Skup�tini za pravilno rukovođenje i upravljanje Distriktom. 
3. Gradonačelnik imenuje, unapređuje i razrje�ava sa du�nosti sve javne radnike Distrikta u skladu sa 
zakonom i osigurava da oni ispunjavaju uslove kadrovskih propisa, uključujući standarde zapo�ljavanja, 
pravila pona�anja i rutinske procjene vr�enja du�nosti. 
4. Gradonačelnik obavlja sljedeće du�nosti: 
(a) podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skup�tini; 
(b) predla�e bud�et Distrikta i podnosi finansijske izvje�taje Distrikta; 
(c) upravlja javnom imovinom; 
(d) obavlja ostale du�nosti u skladu sa ovim statutom i zakonom. 

Član 51.  
Odgovornosti �efova Odjela 



1. Vlada Distrikta sastaje se najmanje jedanput sedmično na redovno zakazanoj sjednici. Članovi Vlade 
Distrikta raspravljaju o svim pitanjima iz nadle�nosti Vlade Distrikta i daju prijedloge gradonačelniku. 
2. �efovi Odjela upravljaju svojim Odjelima, u skladu sa gradonačelnikovim odlukama. 

Član 52.  
Sukob interesa 

Članovi Vlade Distrikta i �ef policije i njegovi zamjenici ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u 
javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata. 

3. Odnosi između Vlade i Skup�tine Brčko Distrikta 
Član 53.  

Uloga Vlade Brčko Distrikta 
1. Vlada Distrikta obavje�tava Skup�tinu o svim tekućim pitanjima. 
2. Članovi Vlade Distrikta mogu učestvovati na sjednicama Skup�tine, ali nemaju pravo glasa. 
Gradonačelnik ima pravo da uzme riječ u svakom trenutku po svakoj tački dnevnog reda. Gradonačelnik 
mora bez odlaganja dati Skup�tini sve tra�ene informacije koje se odnose na upravljanje Distriktom. 

Član 54.  
Nominacije 

1. Samo poslanik mo�e nominirati kandidata za mjesto gradonačelnika iz sastava članstva Skup�tine. 
2. Nominacija i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skup�tine, na početku svakog novog mandata. 

Član 55.  
Izbor gradonačelnika 

1. Kandidati za mjesto gradonačelnika izla�u svoj program Skup�tini. 
2. Nakon razmatranja programa kandidata, bira se gradonačelnik tropetinskom većinom od ukupnog broja 
glasova poslanika. 
3. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u prvom izbornom krugu, odr�aće se drugi krug 
izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja poslanika postaje gradonačelnik. 
4. Ako nijedan kandidat ne ostvari potrebnu većinu u drugom izbornom krugu, odr�aće se treći izborni 
krug između dva (2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj glasova 
u trećem izbornom krugu postaje gradonačelnik. 
5. Gradonačelniku, po njegovom/njenom izboru prestaje funkcija poslanika i vr�i se njegova/njena 
zamjena u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta. 

Član 56.  
Izvje�taj i program rada 

Na kraju svake kalendarske godine gradonačelnik podnosi Skup�tini godi�nji izvje�taj o radu Vlade 
Distrikta i program rada Vlade za narednu godinu. 

Član 57.  
Mandat, ostavka i razrje�enje sa du�nosti 

1. Gradonačelnik mo�e dati ostavku ili biti razrije�en sa du�nosti od strane Skup�tine prije isteka 
njegovog/njenog mandata. Vlada Distrikta sa zamjenikom gradonačelnika na čelu nastavlja da obavlja 
svoje du�nosti dok se ne izabere novi gradonačelnik. 
2. Prijedlog za razrje�enje gradonačelnika sa du�nosti mora podnijeti najmanje pet (5) poslanika. 

GLAVA IV POLICIJA DISTRIKTA 
Član 58.  

Policija Brčko Distrikta 
1. Distrikt ima sopstvenu policiju (u daljem tekstu: policija Distrikta). 
2. Policija Distrikta obavlja sve policijske funkcije predviđene zakonom. 

Član 59.  
Odgovornost 

1. Policija Distrikta obezbjeđuje sigurnu i bezbjednu sredinu svim licima u Distriktu, i radi po�tujući 
međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode predviđene Ustavom Bosne i Hercegovine. 
2. Policija Distrikta obezbjeđuje neograničenu slobodu kretanja svih lica, vozila i roba kroz Distrikt. 
3. Svi zaposleni u policiji Distrikta su javni slu�benici i kao takvi su odgovorni za svoje postupke. 



Član 60.  
�ef policije 

Policija Distrikta ima �efa policije i dva (2) zamjenika. �efa policije i zamjenike imenuje i razrje�ava 
gradonačelnik uz saglasnost Skup�tine, u skladu sa članom 34. Statuta. 

Član 61.  
Potjera 

Sporazumi o suradnji u provođenju zakona posti�u se između policije Distrikta i policijskih organa 
entiteta u slučaju potjere lica osumnjičenih za krivična djela. 

GLAVA V SUDOVI I JAVNO TU�ILA�TVO 
POGLAVLJE A: SUDOVI DISTRIKTA 

Član 62.  
Sudovi Distrikta 

1. Sudstvo Distrikta je nezavisno, a čine ga Osnovni sud i Apelacioni sud. 
2. Sudovi sude nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i 
zakonima Distrikta. 
3. Sudovi imaju opću nadle�nost. Osnivanje, organizacija i nadle�nost sudova utvrđuju se zakonom. 
4. Vlada Distrikta je obavezna da poma�e sudovima u njihovom radu i bez odlaganja izvr�ava sve sudske 
odluke i naloge sudova. 

POGLAVLJE B: JAVNO TU�ILA�TVO 
Član 63.  

Javno tu�ila�tvo 
1. Javno tu�ila�tvo je nezavisno od sudstva i policije Distrikta. 
2. Javno tu�ila�tvo goni počinioce krivičnih djela i obavlja ostale funkcije nepristrasno u skladu sa 
Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i zakonima Distrikta. 
3. Osnivanje, organizacija i nadle�nost Javnog tu�ila�tva se utvrđuju zakonom. 

POGLAVLJE C: IMENOVANJE I NEZAVISNOST 
Član 64.  

Pravosudna komisija 
1. Zakonom se osniva nezavisna Pravosudna komisija u čijoj nadle�nosti su imenovanje i razrje�enje 
sudija i javnih tu�ilaca u Distriktu. 
2. Komisija je naročito odgovorna za: 
(a) obezbjeđivanje nezavisnosti sudstva i Javnog tu�ila�tva Distrikta; 
(b) obezbjeđivanje stručnog usavr�avanja sudija i javnih tu�ilaca; 
(c) dono�enje i provođenje etičkog kodeksa sudstva i Javnog tu�ila�tva Distrikta; 
(d) preduzimanje disciplinskih mjera protiv sudija i javnih tu�ilaca u skladu sa zakonom. 

Član 65.  
Sudije i javni tu�ioci 

Sudije i javni tu�ioci su istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge 
kvalifikacije predviđene zakonom. 

Član 66.  
Mandat 

1. Sudije i javni tu�ioci stiču do�ivotno imenovanje i mogu biti razrije�eni samo pod uslovima propisanim 
zakonom. Sudije i javni tu�ioci se penzioni�u kad napune sedamdeset (70) godina. 
2. Sudije i tu�ioci ne mogu vr�iti nikakvu drugu javnu funkciju niti obavljati bilo koji drugi posao. 

Član 67.  
Sastav sudova 

1. Stanovnici Distrikta učestvuju u suđenju pred Osnovnim sudom u svojstvu sudija-porotnika, u skladu 
sa zakonom. 
2. Apelacioni sud čine isključivo sudije. 

Član 68.  
Imunitet 



Sudije, sudije-porotnici i javni tu�ioci ne mogu biti krivično ni građansko-pravno odgovorni za djela 
počinjena i mi�ljenja izra�ena u vr�enju svojih du�nosti. 

Član 69.  
Finansiranje 

Distrikt je du�an osigurati neophodnu finansijsku i drugu pomoć u cilju osiguranja pravilnog 
funkcioniranja sudstva, Javnog tu�ila�tva i njihove administracije. 

GLAVA VI PRELAZNE ODREDBE 
Član 70.  

Kontinuitet zakona 
Svi entitetski zakoni i propisi, koji su na snazi na teritoriji Distrikta u trenutku stupanja na snagu ovog 
statuta, ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim statutom dok drukčije ne odredi 
Skup�tina, u skladu sa ovim statutom. 

Član 71.  
Pravni sljedbenik 

1. Stupanjem na snagu ovog statuta prestaju da postoje sve općinske administracije koje postoje na 
teritoriji Distrikta. Općinski uredi i pravna lica koja su osnovana ili se finansiraju od strane postojećih 
općinskih administracija nastaviće da pru�aju usluge u skladu sa va�ećim zakonima, po instrukcijama 
Vlade Distrikta, sve dok Vlada Distrikta ne odluči drukčije, ili dok se to ne izmijeni zakonom Distrikta. 
2. Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sljedbenik dijela općine Brčko u Republici Srpskoj, kao i 
administrativnih aran�mana Brka i Ravne-Brčko. 
3. Sve ugovore i sporazume, koje su zaključile općinske vlasti navedene u stavu 2. ovog člana, 
zainteresirane strane moraju dostaviti na uvid gradonačelniku u roku od trideset (30) dana od dana 
njegovog/njenog preuzimanja du�nosti. Svaki ugovor ili sporazum koji se ne dostavi u tom roku smatra se 
otkazanim. Gradonačelnik će odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skup�tini. Na inicijativu pet (5) 
poslanika ili po preporuci gradonačelnika, Skup�tina mo�e otkazati svaki ovakav ugovor i sporazum. 

Član 72.  
Sudski i upravni postupci 

1. Svi sudski postupci pred sudovima koji postoje na teritoriji Distrikta, u trenutku stupanja na snagu 
ovog statuta, a u kojima nisu donesene pravosna�ne sudske odluke biće okončani u skladu sa entitetskim 
zakonima. Sve odluke koje postaju izvr�ne u trenutku stupanja na snagu ovog statuta ili će postati izvr�ne 
nakon toga, izvr�iće sudovi Distrikta. 
2. Svi upravni postupci koji nisu okončani u trenutku stupanja na snagu ovog Statuta se proslijeđuju Vladi 
Distrikta. 

Član 73.  
Vojna slu�ba 

Stanovnici Distrikta koji su u trenutku stupanja na snagu ovog statuta aktivni pripadnici vojski entiteta, 
mogu nastaviti da obavljaju svoje aktivnosti pod uslovom da njihove uniforme, oru�je i druga vojna 
oprema ostanu na području gdje je smje�tena njihova vojna jedinica i da se registriraju kod vlasti 
Distrikta. 

ZAVR�NA GLAVA 
Član 74.  

Stupanje na snagu 
Ovaj statut stupa na snagu nakon objavljivanja u Slu�benom glasniku Brčko Distrikta. 
 
 
 
 

Година IV - Број 9, Четвртак, 6. априла 2000. године 
 

У намјери да допринесе сталном и праведном миру у Босни и Херцеговини, поштујући 
национални, религијски и културни идентитет свих народа и право грађана да учествују у вршењу 



јавних послова, на основу Општег оквирног спораэума эа мир, Коначне одлуке Арбитражног 
трибунала эа спор око међуентитетске линије раэграничења у области Брчко и Устава Босне и 

Херцеговине, доноси се сљедећи Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине: 
СТАТУТ БРЧКО ДИСТРИКТА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ГЛАВА I 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. Основни принцип 
1. Брчко Дистрикт (у даљем тексту: Дистрикт) је јединствена административна јединица локалне 
самоуправе која је под суверенитетом Босне и Херцеговине. 
2. Овлашћења Дистрикта по питању локалне самоуправе реэултат су делегирања Влади Дистрикта 
од стране оба ентитета свих овлашћења у веэи са управом на територији предратне Општине 
дефинисане у члану 5. овог статута, тј. делегирања свих овлашћења која су претходно вршили 
ентитети и три општинске владе. 
3. Ентитети у оквиру Дистрикта иэвршавају само оне функције и овлашћења која су им повјерена 
одредбама овог статута у тренутку његовог ступања на снагу. Ниједном од ентитета власти 
Дистрикта неће додијелити или повјерити било коју функцију управљања или овлашћење које није 
посебно додијељено или повјерено одредбама овог статута у тренутку његовог ступања на снагу. 
4. Устав Босне и Херцеговине, као и важећи эакони и одлуке институција Босне и Херцеговине, 
директно су примјенљиви на цијелој територији Дистрикта. Закони и одлуке свих власти 
Дистрикта морају бити у складу са важећим эаконима и одлукама институција Босне и 
Херцеговине. 
5. Овај члан није подложан иэмјенама. 

Члан 2. Наэив и сједиште 
1. Име Дистрикта је: �Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине�. 
2. Сједиште Дистрикта је град Брчко. 

Члан 3. Застава и грб 
Дистрикт нема другу эаставу и грб осим эаставе и грба Босне и Херцеговине. 

Члан 4. Печат 
Дистрикт има округли печат са текстом �Босна и Херцеговина, Брчко Дистрикт Босне и 
Херцеговине�, исписаним и ћирилицом и латиницом. 

Члан 5. Територија Брчко Дистрикта 
Територија Дистрикта обухвата цјелокупну територију општине Брчко у границама од 1. јануара 
1991. 

Члан 6. Правна способност 
1. Дистрикт је правно лице и посједује правну способност неопходну да обавља своје функције, 
укључујући способност стицања права и обавеэа; право да тужи и да буде тужено на суду. 
2. Градоначелник представља Дистрикт у складу са овим статутом. 

Члан 7. Писмо и јеэик 
1. Босански, хрватски и српски јеэик, те латинично и ћирилично писмо су у равноправној употреби 
эа све службене сврхе. 
2. Појединачне одлуке Владе Дистрикта о правима и обавеэама грађана иэдају се на једном од 
јеэика и писама наведених у ставу 1. овог члана, према эахтјеву эаинтересоване странке. 

Члан 8. Демилитариэација 
1. Дистрикт је демилитариэован. Оружане снаге оба ентитета као ни њихови помоћни војни 
објекти не могу бити лоцирани на територији Дистрикта. 
2. Кретање оружаних снага оба ентитета кроэ територију Дистрикта регулише се у складу са 
эаконима Босне и Херцеговине и Дистрикта. 

Члан 9. Функције и овлашћења Брчко Дистрикта 
1. Функције и овлашћења Дистрикта су: 



а) привреда Дистрикта; 
б) финансије Дистрикта; 
в) царинска управа; 
г) јавна имовина; 
д) јавне услуге/инфраструктура; 
ђ) култура; 
е) обраэовање; 
ж) эдравствена эаштита; 
э) эаштита околине; 
и) социјална эаштита; 
ј) правосуђе и служба правне помоћи; 
к) полиција; 
л) стамбена питања; 
љ) урбаниэам и планирање; 
м) остале функције неопходне эа функционисање Дистрикта као јединствене административне 
јединице локалне само- управе у складу са чланом 1. 

Члан 10. Сарадња са ентитетима и општинама 
1. Дистрикт може эакључити спораэуме о сарадњи са ентитетима у циљу олакшања остваривања 
својих функција и овлашћења у складу са овим статутом и эаконом, под условом да су такви 
спораэуми од једнаке користи свим становницима Дистрикта. 
2. Дистрикт може приступити постојећим или эакључити нове спораэуме са домаћим и 
међународним удружењима градова и општина, као и градовима и општинама, у циљу 
эадовољавања эаједничких потреба у складу са овим статутом и эаконом. 

ГЛАВА II 
СТАНОВНИЦИ БРЧКО ДИСТРИКТА 

Члан 11. Дефиниција 
Становник Брчко Дистрикта је држављанин Босне и Херцеговине који: 
а) има пребивалиште у Брчком; 
б) који је имао пребивалиште у Брчком према попису становништва иэ 1991., а није стекао 
пребивалиште у било којој другој општини Босне и Херцеговине; 
в) који је стекао пребивалиште у Брчком у складу са эаконом, након пописа иэ 1991., а који је 
накнадно стекао статус расељеног лица, под условом да није стекао пребивалиште у некој другој 
општини Босне и Херцеговине. 

Члан 12. Ентитетско држављанство 
1. Становници Дистрикта који су држављани једног ентитета на дан ступања на снагу овог статута 
остају држављани тог ентитета. 
2. Право становника Дистрикта да промијене своје ентитетско држављанство и право будућих 
становника да бирају своје ентитетско држављанство регулише се эаконом. 

Члан 13. Права и обавеэе 
1. Свако има право да ужива сва права и слободе гарантоване Уставом и эаконима Босне и 
Херцеговине и эаконима Дистрикта беэ дискриминације по било којој основи. Посебно, свако има 
право приступа свим јавним институцијама и објектима у Дистрикту; право да се слободно креће и 
одређује своје мјесто боравка, пословања или рада на цијелој територији Дистрикта; право да 
купује и продаје покретну и непокретну имовину у складу са эаконом. 
2. Сви становници Дистрикта могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова у складу са 
эаконом. 
3. Сви становници Дистрикта и сва фиэичка и правна лица која обављају пословну јелатност или 
остварују добит у Дистрикту обавеэна су да учествују у финансирању функција и овлашћења 
Дистрикта путем пореэа, такси и доприноса у складу са эаконом. 

Члан 14. Војна и алтернативна служба 



1. Становници Дистрикта не подлијежу обавеэи служења војне или друге ентитетске службе и не 
могу добровољно учествовати у војним службама ентитета. Становници Дистрикта не могу припа- 
дати реэервном саставу у војскама ентитета. 
2. Алтернативна служба ентитетским војним службама эа становнике Дистрикта може бити 
предвиђена эаконом. 

Члан 15. Слобода удруживања 
1. Свако има право на слободу мирног окупљања и удруживања, укључујући право на оснивање 
политичких, друштвених и других органиэација. 
2. Судије, тужиоци, чланови Правосудне комисије и полицајци Дистрикта могу оснивати 
професионална удружења, али не могу бити чланови политичких странака нити подржавати 
политичке кандидате или платформе политичких странака. 

Члан 16. Обраэовање 
1. Свако лице у Дистрикту има поједнако право на обраэовање беэ дискриминације. Основно 
обраэовање је обавеэно и бесплатно. Средњошколско обраэовање је бесплатно. 
2. Приватне школе и академске институције могу се оснивати у складу са эаконом. 

Члан 17. Правно эаступање 
1. Свако лице против кога је покренут кривични поступак има право да се брани лично или да 
добије бесплатну правну помоћ уколико нема довољно средстава да ангажује правног эаступника. 
2. У грађанским парницама, у складу са эаконом, бесплатна правна помоћ биће доступна 
становницима Дистрикта који немају средстава эа покривање свеукупних трошкова или дијела 
трошкова правне помоћи. 

Члан 18. Јавно информисање 
1. У Дистрикту се поштује слобода информисања. Званичници Дистрикта ће осигурати увид 
јавности у активности Дистрикта, јавне документе, одлуке и эваничне састанке, благовременим, 
тачним и потпуним давањем информација. 
2. Осим уколико другачије није регулисано эаконом, јавност има право на увид у све документе 
које иэради Влада Дистрикта, эваничници Владе, эапослени или эапослени по уговору о јелу, беэ 
накнаде и беэ обавеэе да докажу оправданост таквих эахтјева. 

Члан 19. Захтјеви грађана 
Дистрикт одговара на све эахтјеве фиэичких и правних лица и благовремено предуэима 
одговарајуће радње на начин предвиђен эаконом. 

ГЛАВА III 
ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА 

ПОГЛАВЉЕ А: ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 20. Подјела власти 

Дистрикт се эаснива на подјели власти. Законодавну власт врши Скупштина Дистрикта. Иэвршну 
власт врши Влада Дистрикта. Судску власт врше судови Дистрикта. 

Члан 21. Запослени у Дистрикту 
Запошљавање у јавном сектору Дистрикта се врши на основу професионалних способности, путем 
отвореног конкурса, и одражава састав становништва. 

Члан 22. Увид у финансије 
1. Посланици Скупштине Дистрикта (у даљем тексту: посланици), градоначелник, шефови 
Ојељења, шеф полиције и његови эамјеници, шефови Ојељења полиције, директор управе прихода 
Дистрикта, шефови Ојељења Управе прихода Дистрикта, судије и јавни тужилац Дистрикта и 
шефови Ојељења унутар судова и Јавног тужилаштва Дистрикта, подносе на увид Ојељењу јавног 
регистра Владе Дистрикта годишњи финансијски иэвјештај о свом укупном приходу, иэворима, 
активи и пасиви, у складу са эаконом. 
2. У складу са чланом 18. финансијски иэвјештаји се сматрају јавним документима и објављују се 
у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. 

ПОГЛАВЉЕ Б: СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА 
1. Надлежности и састав 



Члан 23. Надлежности Скупштине Брчко Дистрикта 
1. Скупштина Дистрикта (у даљем тексту: Скупштина) је эаконодавно тијело Дистрикта и одређује 
општу политику Дистрикта у складу са чланом 9. Статута. Мандат Скупштине је четири (4) 
године. 
2. У надлежности Скупштине Брчко Дистрикта спадају: 
а) Усвајање Статута Брчко Дистрикта и Пословника о раду Скупштине; 
б) Усвајање буџета Брчко Дистрикта; 
в) Усвајање эакона Брчко Дистрикта; 
г) Усвајање одлука и реэолуција у складу са овим статутом и пословником о раду; 
д) Одлучивање, на приједлог градоначелника, о јавним эајмовима и эадуживањима Дистрикта, у 
складу са правилима и политиком Централне банке Босне и Херцеговине; 
ђ) Иэбор и раэрјешење предсједника и потпредсједника Скупштине, градоначелника Дистрикта и 
других эваничника у складу са овим статутом, пословником о раду и эаконом; 
е) Надгледање рада Владе Дистрикта и цјелокупне администрације Дистрикта, нарочито у погледу 
управљања приходима и расходима Дистрикта. У ову сврху Скупштина може, на эахтјев најмање 
пет (5) посланика, оформити посебну комисију иэ свог чланства да би испитала рад било којег 
управног тијела Дистрикта; 
ж) Званична процјена рада градоначелника, директора Управе прихода Дистрикта и шефа 
полиције најмање једном годишње на редовној сједници; 
э) Раэматрање годишњих финансијских иэвјештаја које сачињавају државне институције эа 
финансијску контролу; 
и) Обављање других функција у складу са овим статутом и эаконом. 

Члан 24. Састав Скупштине 
1. Скупштина се састоји од двадесет девет (29) посланика. 
2. Посланици се бирају на општим, слободним, отвореним и непосредним иэборима, тајним 
гласањем, у складу са эаконима Босне и Херцеговине и Дистрикта. 

Члан 25. Саэивање Скупштине 
1. Скупштина ће се састати у року од двије (2) седмице од датума потврђивања реэултата иэбора, а 
након полагања эаклетве или давања свечане иэјаве биће у сталном эасједању. 
2. Скупштина се саэива најмање два пута мјесечно према утврђеним терминима и мјесту. 
Скупштину може саэвати предсједник Скупштине на своју иницијативу или на писмени эахтјев 
најмање пет (5) посланика, онолико често колико је неопходно, эа вршење функција Скупштине. 

2. Посланици Брчко Дистрикта 
Члан 26. Критеријуми эа обављање дужности 

Посланици се у јавном животу морају понашати на примјерен, прикладан и етичан начин, те 
обављати своје дужности савјесно и искључиво эа добробит Дистрикта и Босне и Херцеговине. 

Члан 27. Сукоб интереса 
1. Посланици не могу вршити никакву другу јавну дужност ни у једном ентитету Босне и 
Херцеговине и не могу бити директори нити чланови управних одбора у предуэећима која су 
власништво Дистрикта или се финансирају иэ буџета Дистрикта. 
2. Посланици који припадају било којој од горе наведених категорија објавиће у року од осам (8) 
дана од датума потврђивања иэборних реэултата свој иэбор иэмеђу посланичке службе и горе 
наведених функција. Уколико то не учине, сматраће се неподобним эа обављање посланичке 
службе. 
3. Посланици не могу учествовати у дискусијама, раэматрањима и доношењу одлука о питањима 
која су од економског или другог эначајног интереса эа њих или њихове крвне сроднике у правој 
линији беэ обэира на степен; крвне сроднике у побочној линији до трећег степена, супружнике и 
сроднике по таэбини до другог степена. 

Члан 28. Имунитет 
Посланици неће бити кривично ни грађанско-правно одговорни эа почињена јела, иэражена 
мишљења и дате гласове током вршења својих дужности. 



3. Предсједништво Скупштине 
Члан 29. Предсједник и потпредсједник 

Скупштина има предсједника и потпредсједника. Предсједник и потпредсједник бирају се иэ 
састава посланика на првој сједници сваког новог мандата. 

Члан 30. Иэбор предсједника и потпредсједника 
1. Сваки посланик може номиновати кандидата эа мјесто предсједника Скупштине. Кандидат који 
добије тропетинску већину гласова од укупног броја посланика постаје предсједник. 
2. Уколико у првом иэборном кругу ниједан кандидат не добије потребну већину гласова, обавиће 
се други круг иэбора. Кандидат који добије већину гласова од укупног броја посланика постаје 
предсједник. 
3. Уколико ниједан кандидат не добије потребну већину у другом кругу обавиће се трећи круг 
гласања иэмеђу два кандидата који су добили највећи број гласова. Кандидат који добије већи број 
гласова у трећем иэборном кругу постаје предсједник. Кандидат који добије мањи број гласова 
постаје потпредсједник. 

Члан 31. Раэрјешење са дужности 
Предсједник и потпредсједник могу поднијети оставку, односно могу бити раэријешени са 
дужности прије истека мандата у складу са чланом 34. Приједлог эа раэрјешење са дужности 
предсједника или потпредсједника мора поднијети најмање пет (5) посланика. 

Члан 32. Потпредсједник 
Потпредсједник Скупштине помаже предсједнику у вршењу његове/њене дужности и мјења 
предсједника у његовом/њеном одсуству. 

4. Органиэација и функција Скупштине 
Члан 33. Кворум 

1. Скупштина усваја пуноважну одлуку уколико сједници присуствује више од половине укупног 
броја посланика Скупштине. 
2. Уколико се овим статутом другачије не одреди, одлуке се усвајају јавним гласањем, простом 
већином гласова посланика који су присутни и гласају. Уэдржани гласови се не уэимају у обэир 
при утврђивању већине. 

Члан 34. Квалификована већина 
1. Скупштина доноси одлуке тропетинском већином гласова од укупног броја посланика у 
случајевима када се одлуке тичу: 
а) усвајања Пословника о раду Скупштине; 
б) буџета Брчко Дистрикта; 
в) эакона Брчко Дистрикта; 
г) раэрјешења свих лица које бира Скупштина и сагласности наведених у члану 60. овог статута. 
2. Одлуке веэане эа усвајање, те иэмјене и допуне овог статута, као и одлуке наведене у чл. 10. и 
71. эахтијевају трочетвртинску већину гласова од укупног броја посланика. 

Члан 35. Комисије 
1. Скупштина иэ свог чланства формира комисије које припремају нацрте эакона эа Скупштину, и 
обављају друге дужности у складу са овим статутом. Учешће у комисијама је сраэмјерно броју 
скупштинских мјеста која эауэимају политичке странке и неэависни посланици. Поред посланика, 
Скупштина може одлучити да именује један број стручњака који ће помагати у раду комисија, у 
својству чланова комисија беэ права гласа. 
2. Законодавна комисија се оснива ради давања мишљења о нацртима эакона или иэмјенама 
постојећих эакона како би се успоставио одговарајући јединствени систем эакона на територији 
Дистрикта. 
3. Комисија эа буџет се оснива ради давања свог мишљења о предложеном буџету. 

Члан 36. Пословник о раду 
Скупштина усваја Пословник о раду којим се регулише рад Скупштине, као и рад комисија, 
редован ток эасједања, поступак бирања и гласања, усвајање эакона, одлука и реэолуција 
Дистрикта, и општи ток рада Скупштине. 



5. Законодавна функција Скупштине 
Члан 37. Нацрти эакона 

Сваки посланик и градоначелник имају право да предлажу эаконе. 
Члан 38. Поступак 

1. Нацрти эакона се подносе Скупштини и прослијеђују надлежним комисијама. Након што 
надлежне комисије поднесу своје иэвјештаје о њима, или уколико не доставе свој иэвјештај о 
нацрту эакона у року од десет (10) радних дана по пријему нацрта эакона, нацрт эакона се даје на 
расправу. 
2. Прије усвајања нацрта эакона или иэмјене эакона Дистрикта, нацрт эакона или иэмјена эакона 
Дистрикта мора се раэматрати најмање два (2) пута на редовним сједницама Скупштине. 

Члан 39. Објављивање эакона 
1. Закони Дистрикта, одлуке и реэолуције Скупштине објављују се у Службеном гласнику Брчко 
Дистрикта. 
2. Закони Дистрикта ступају на снагу осмог дана од дана њиховог објављивања, осим уколико иэ 
одређених раэлога эакон не ступи на снагу раније. 

Члан 40. Правна важност 
1. Закони и прописи Дистрикта не могу имати ретроактивно ђејство. 
2. Кривична и друга кажњива јела се утврђују и эа њих се иэричу каэне у складу са эаконом или 
прописом важећим у вријеме иэвршења јела, осим у случајевима када је нови эакон или пропис 
блажи по починиоца. 

Члан 41. Уставност и эаконитост 
Овај статут и эакони Дистрикта морају бити усклађени са одредбама Устава и эакона Босне и 
Херцеговине. Судови Дистрикта имају надлежност да одлуче о усаглашености неке одредбе 
эакона Дистрикта са одредбама Устава и эакона Босне и Херцеговине. Судови Дистрикта такође 
имају надлежност да одлуче да ли нека одредба эакона Дистрикта јесте или није у складу са овим 
статутом. 

6. Буџет Брчко Дистрикта 
Члан 42. Управа прихода Брчко Дистрикта 

Управа прихода Дистрикта се оснива эаконом. Управа прихода је одговорна нарочито эа убирање 
свих прихода Дистрикта, инвестирање фондова Дистрикта, подношење иэвјештаја Скупштини о 
расположивости прихода эа годишњи буџет Дистрикта, предвиђање прихода Дистрикта и 
финансијско стање Дистрикта. 

Члан 43. Закон о буџету 
1. Градоначелник припрема и подноси Скупштини приједлог годишњег буџета најмање деведесет 
(90) дана прије истека сваке фискалне године. 
2. Скупштина усваја буџет Дистрикта најмање тридесет (30) дана прије истека сваке фискалне 
године. Скупштина раэматра предложени буџет на свакој од својих редовних сједница у току 
периода од два мјесеца прије одобравања буџета. 
3. Након подношења буџета и прије прве дискусије на Скупштини, приједлог буџета биће 
доступан јавности и достављен локалним удружењима грађана. 
4. Приједлог буџета укључује: 
а) расходе и рачуне Владе Дистрикта эа претходну фискалну годину; 
б) иэвршење расхода и рачуна Владе Дистрикта эа текућу фискалну годину; 
в) иэнос свих реэерви или неутрошених средстава Дистрикта; 
г) иэвршење расхода и иэдвајања неопходних эа реалиэацију обавеэних програма рада Владе 
Дистрикта эа наредну фискалну годину; 
ц) обрачуне прихода Дистрикта эа наредну фискалну годину; 
ђ) обрачун: 
и) финансијског стања благајне Дистрикта по истеку посљедње фискалне године; 
ии) процијењеног финансијског стања благајне Дист- рикта на крају текуће фискалне године; 



иии) процијењеног финансијског стања благајне Дистрикта на крају сљедеће фискалне године у 
случају да се финансијски приједлоэи садржани у буџету усвоје. 
е) све битне чињенице у веэи са финансијским обавеэама Дистрикта; 
ж) остале финансијске обрачуне и податке који су неопходни или потребни эа детаљан увид у 
финансијско стање Владе Дистрикта; 
5. О буџету се расправља и одлуке доносе у складу са овим статутом и пословником о раду 
Скупштине. 
6. Након усвајања буџета, градоначелник Скупштини подноси мјесечне иэвјештаје о његовој 
реалиэацији, као и годишњи иэвјештај на крају сваке фискалне године. 
7. Средства Дистрикта не могу бити утрошена или оптерећена осим ако то није у складу са 
усвојеним буџетом или његовим иэмјенама. 

Члан 44. Повећање расхода буџета 
Нацрти эакона који би эахтијевали повећање расхода буџета неће се иэносити на расправу уколико 
се уэ њих не приложи иэвјештај Управе прихода Брчко Дистрикта. Ни Влада Дистрикта нити било 
које Ојељење било којег тијела не могу прекорачити одређени иэнос који је одобрен годишњим 
буџетом Дистрикта беэ претходне иэмјене буџета. 

Члан 45. Иэмјене буџета 
Градоначелник може предложити Скупштини иэмјене буџета у случају оэбиљног или 
непредвиђеног мањка прихода Дистрикта. Уэ приједлог мора бити приложен иэвјештај Управе 
прихода Брчко Дистрикта којим се утврђује иэнос мањка. О иэмјенама ће се расправљати и 
одлучивати у складу са чланом 43. Статута. 

ПОГЛАВЉЕ Ц: ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА 
1. Конституисање и састав Владе Брчко Дистрикта 

Члан 46. Влада Брчко Дистрикта 
Владу Дистрикта чине градоначелник и шефови Одјељења. 

Члан 47. Градоначелник 
1. Градоначелника бира Скупштина и он може бити поново иэабран. Градоначелник обавља своје 
дужности эа вријеме мандата Скупштине која га је иэабрала и остаје на функцији до иэбора новог 
градоначелника. 
2. Градоначелник органиэује Владу Дистрикта економично и ефикасно у мјери у којој то 
допуштају приходи Дистрикта. Градоначелник иэдаје Органиэациони план у којем Владу дијели 
на Ојељења која покривају све функције и овлашћења Брчко Дистрикта у складу са чланом 9. У 
Органиэационом плану предвиђена су сљедећа Ојељења: 
а) Стручни административни послови; 
б) Буџет и финансије; 
в) Јавни послови; 
г) Комунални послови; 
д) Урбаниэам, имовински односи и привредни раэвој; 
ђ) Здравство, јавна сигурност и остале услуге; 
е) Обраэовање; 
ж) Пољопривреда и шумарство; 
э) Јавни регистар. 

Члан 48. Шефови Одјељења 
1. Шефове Одјељења бира или смјењује градоначелник на основу професионалних критеријума. 
Шефови Одјељења одражавају састав становништва. Скупштина Дистрикта може ставити вето на 
градоначелников иэбор или смјену шефа Одјељења тропетинском већином гласова. 
2. Шеф Одјељења эа стручне административне послове је такође и эамјеник градоначелника који 
му помаже у обављању његових/њених функција и који га/је мијења у његовом/њеном одсуству. 

Члан 49. Рад Владе Дистрикта 
Од сваке канцеларије и Одјељења Дистрикта, те сваког эваничника и эапосленог Дистрикта 
очекује се да своје функције иэвршавају ревносно и предано у име свих грађана Дистрикта. У 



пружању услуга Дистрикта и иэвршавању својих эадатака, Влада настоји да буде на највећем 
професионалном нивоу, подраэумијевајући ефикасност у раду, приступачност, одговорност, 
квалитет рада, употребу технолошки напредних метода и реаговање на проблеме јавности, у 
оквиру буџета. 

2. Одговорности Владе Брчко Дистрикта 
Члан 50. Одговорности градоначелника 

1. Градоначелник је одговоран эа спровођење эакона Босне и Херцеговине и Дистрикта. 
2. Градоначелник је одговоран Скупштини эа правилно руковођење и управљање Дистриктом. 
3. Градоначелник именује, унапређује и раэрјешава са дужности све јавне раднике Дистрикта у 
складу са эаконом и осигурава да они испуњавају услове кадровских прописа, укључујући 
стандарде эапошљавања, правила понашања и рутинске процјене вршења дужности. 
4. Градоначелник обавља сљедеће дужности: 
а) подноси нацрте эакона и даје приједлоге Скупштини; 
б) предлаже буџет Дистрикта и подноси финансијске иэвјештаје Дистрикта; 
в) управља јавном имовином; 
г) обавља остале дужности у складу са овим статутом и эаконом. 

Члан 51. Одговорности шефова Одјељења 
1. Влада Дистрикта састаје се најмање једанпут седмично на редовно эакаэаној сједници. Чланови 
Владе Дистрикта расправљају о свим питањима иэ надлежности Владе Дистрикта и дају 
приједлоге градоначелнику. 
2. Шефови Одјељења управљају својим Одјељењима, у складу са градоначелниковим одлукама. 

Члан 52. Сукоб интереса 
Чланови Владе Дистрикта и шеф полиције и његови эамјеници не могу обављати никакву другу 
функцију у јавном или приватном сектору эа вријеме трајања њиховог мандата. 

3. Односи иэмеђу Владе и Скупштине Брчко Дистрикта 
Члан 53. Улога Владе Брчко Дистрикта 

1. Влада Дистрикта обавјештава Скупштину о свим текућим питањима. 
2. Чланови Владе Дистрикта могу учествовати на сједницама Скупштине, али немају право гласа. 
Градоначелник има право да уэме ријеч у сваком тренутку по свакој тачки дневног реда. 
Градоначелник мора беэ одлагања дати Скупштини све тражене информације које се односе на 
управљање Дистриктом. 

Члан 54. Номинације 
1. Само посланик може номиновати кандидата эа мјесто градоначелника иэ састава чланства 
Скупштине. 
2. Номинација и иэбор се морају обавити на првој сједници Скупштине, на почетку сваког новог 
мандата. 

Члан 55. Иэбор градоначелника 
1. Кандидати эа мјесто градоначелника иэлажу свој програм Скупштини. 
2. Након раэматрања програма кандидата, бира се градоначелник тропетинском већином од 
укупног броја гласова посланика. 
3. Ако ниједан кандидат не добије потребну већину у првом иэборном кругу, одржаће се други 
круг иэбора. Кандидат који добије већину гласова од укупног броја посланика постаје 
градоначелник. 
4. Ако ниједан кандидат не оствари потребну већину у другом иэборном кругу, одржаће се трећи 
иэборни круг иэмеђу два (2) кандидата који су добили највећи број гласова. Кандидат који добије 
већи број гласова у трећем иэборном кругу постаје градоначелник. 
5. Градоначелнику, по његовом/њеном иэбору престаје функција посланика и врши се 
његова/њена эамјена у складу са эаконима Босне и Херцеговине и Дистрикта. 

Члан 56. Иэвјештај и програм рада 
На крају сваке календарске године градоначелник подноси Скупштини годишњи иэвјештај о раду 
Владе Дистрикта и програм рада Владе эа наредну годину. 



Члан 57. Мандат, оставка и раэрјешење са дужности 
1. Градоначелник може дати оставку или бити раэријешен са дужности од стране Скупштине прије 
истека његовог/њеног мандата. Влада Дистрикта на челу са эамјеником градоначелника наставља 
да обавља своје дужности док се не иэабере нови градоначелник. 
2. Приједлог эа раэрјешење градоначелника са дужности мора поднијети најмање пет (5) 
посланика. 

ГЛАВА IV 
ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА 

Члан 58. Полиција Брчко Дистрикта 
1. Дистрикт има сопствену полицију (у даљем тексту: полиција Дистрикта). 
2. Полиција Дистрикта обавља све полицијске функције предвиђене эаконом. 

Члан 59. Одговорност 
1. Полиција Дистрикта обеэбјеђује сигурно и беэбједну средину свим лицима у Дистрикту, и ради 
поштујући међународно приэната људска права и основне слободе предвиђене Уставом Босне и 
Херцеговине. 
2. Полиција Дистрикта обеэбјеђује неограничену слободу кретања свих лица, воэила и роба кроэ 
Дистрикт. 
3. Сви эапослени у полицији Дистрикта су јавни службеници и као такви су одговорни эа своје 
поступке. 

Члан 60. Шеф полиције 
Полиција Дистрикта има шефа полиције и два (2) эамјеника. Шефа полиције и эамјенике именује и 
раэрјешава градоначел- ник уэ сагласност Скупштине, у складу са чланом 34. Статута. 

Члан 61. Потјера 
Спораэуми о сарадњи у спровођењу эакона постижу се иэмеђу полиције Дистрикта и полицијских 
органа ентитета у случају потјере лица осумњичених эа кривична јела. 

ГЛАВА V 
СУДОВИ И ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

ПОГЛАВЉЕ А: СУДОВИ ДИСТРИКТА 
Члан 62. Судови Дистрикта 

1. Судство Дистрикта је неэависно, а чине га Основни суд и Апелациони суд. 
2. Судови суде непристрасно у складу са Уставом и эаконима Босне и Херцеговине, овим статутом 
и эаконима Дистрикта. 
3. Судови имају општу надлежност. Оснивање, органиэација и надлежност судова утврђују се 
эаконом. 
4. Влада Дистрикта је обавеэна да помаже судовима у њиховом раду и беэ одлагања иэвршава све 
судске одлуке и налоге судова. 

ПОГЛАВЉЕ Б: ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
Члан 63. Јавно тужилаштво 

1. Јавно тужилаштво је неэависно од судства и полиције Дистрикта. 
2. Јавно тужилаштво гони починиоце кривичних јела и обавља остале функције непристрасно у 
складу са Уставом и эаконима Босне и Херцеговине, овим статутом и эаконима Дистрикта. 
3. Оснивање, органиэација и надлежност Јавног тужилаштва се утврђују эаконом. 

ПОГЛАВЉЕ Ц: ИМЕНОВАЊЕ И НЕЗАВИСНОСТ 
Члан 64. Правосудна комисија 

1. Законом се оснива неэависна Правосудна комисија у чијој надлежности су именовање и 
раэрјешење судија и јавних тужилаца у Дистрикту. 
2. Комисија је нарочито одговорна эа: 
(а) обеэбјеђивање неэависности судства и Јавног тужилаштва Дистрикта; 
(б) обеэбјеђивање стручног усавршавања судија и јавних тужилаца; 
(в) доношење и провођење етичког кодекса судства и Јавног тужилаштва Дистрикта; 
(г) предуэимање дисциплинских мјера против судија и јавних тужилаца у складу са эаконом. 



Члан 65. Судије и јавни тужиоци 
Судије и јавни тужиоци су истакнути правници високих професионалних и моралних квалитета и 
посједују друге квалификације предвиђене эаконом. 

Члан 66. Мандат 
1. Судије и јавни тужиоци стичу доживотно именовање и могу бити раэријешени само под 
условима прописаним эаконом. Судије и јавни тужиоци се пенэионишу кад напуне седамдесет (70) 
година. 
2. Судије и тужиоци не могу вршити никакву другу јавну функцију нити обављати било који други 
посао. 

Члан 67. Састав судова 
1. Становници Дистрикта учествују у суђењу пред Основним судом у својству судија-поротника, у 
складу са эаконом. 
2. Апелациони суд чине искључиво судије. 

Члан 68. Имунитет 
Судије, судије-поротници и јавни тужиоци не могу бити кривично ни грађанско-правно одговорни 
эа јела почињена и мишљења иэражена у вршењу својих дужности. 

Члан 69. Финансирање 
Дистрикт је дужан да осигура неопходну финансијску и другу помоћ у циљу омогућавања 
правилног функционисања судства, Јавног тужилаштва и њихове администрације. 

ГЛАВА VI 
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 70. Континуитет эакона 
Сви ентитетски эакони и прописи, који су на снаэи на територији Дистрикта у тренутку ступања 
на снагу овог статута, остају на снаэи у дијелу у којем нису у супротности са овим статутом док 
другачије не одреди Скупштина, у складу са овим статутом. 

Члан 71. Правни сљедбеник 
1. Ступањем на снагу овог статута престају да постоје све општинске администрације које постоје 
на територији Дистрикта. Општинске канцеларије и правна лица која су основана или се 
финансирају од стране постојећих општинских администрација наставиће да пружају услуге у 
складу са важећим эаконима, по инструкцијама Владе Дистрикта, све док Влада Дистрикта не 
одлучи другачије, или док се то не иэмијени эаконом Дистрикта. 
2. Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине је правни сљедбеник дијела општине Брчко у Републици 
Српској, као и административних араџмана Брка и Равне-Брчко. 
3. Све уговоре и спораэуме, које су эакључиле општинске власти наведене у ставу 2. овог члана, 
эаинтересоване стране морају доставити на увид градоначелнику у року од тридесет (30) дана од 
дана његовог/њеног преуэимања дужности. Сваки уговор или спораэум који се не достави у том 
року сматра се откаэаним. Градоначелник ће одмах прослиједити те уговоре и спораэуме 
Скупштини. На иницијативу пет (5) посланика или по препоруци градоначелника, Скупштина 
може поништити сваки овакав уговор и спораэум. 

Члан 72. Судски и управни поступци 
1. Сви судски поступци пред судовима који постоје на територији Дистрикта, у тренутку ступања 
на снагу овог статута, а у којима нису донесене правоснажне судске одлуке биће окончани у 
складу са ентитетским эаконима. Све одлуке које постају иэвршне у тренутку ступања на снагу 
овог статута или ће постати иэвршне након тога, иэвршиће судови Дистрикта. 
2. Сви управни поступци који нису окончани у тренутку ступања на снагу овог статута се 
прослијеђују Влади Дистрикта. 

Члан 73. Војна служба 
Становници Дистрикта који су у тренутку ступања на снагу овог статута активни припадници 
војски ентитета, могу наставити да обављају своје активности под условом да њихове униформе, 
оружје и друга војна опрема остану на подручју гдје је смјештена њихова војна јединица и да се 
региструју код власти Дистрикта. 



ЗАВРШНА ГЛАВА 
Члан 74. Ступање на снагу 

Овај статут ступа на снагу након објављивања у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. 
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namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, po�tivajući nacionalni, religijski i 
kulturni identitet svih naroda i pravo građana da sudjeluju u vr�enju javnih poslova, na osnovu Općeg 
okvirnog sporazuma za mir, konačne odluke Arbitra�nog tribunala za spor oko međuentitetske linije 
razgraničenja u oblasti Brčko i Ustava Bosne i Hercegovine, donosi se sljedeći Statut Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine: 

STATUT BRČKO DISTRIKTA 
BOSNE I HERCEGOVINE 
Članak 1. Osnovni princip 

1. Brčko Distrikt (u daljnjem tekstu: Distrikt) je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave 
koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. 
2. Ovlasti Distrikta po pitanju lokalne samouprave rezultat su delegiranja Vladi Distrikta od strane oba 
entiteta svih ovlasti u svezi sa upravom na teritoriju prijeratne Općine, definirane u članku 5. ovog statuta, 
tj. delegiranja svih ovlasti koje su prethodno vr�ili entiteti i tri općinske vlade. 
3. Entiteti u okviru Distrikta izvr�avaju samo one funkcije i ovlasti koje su im povjerene odredbama ovog 
statuta u trenutku njegovog stupanja na snagu. Nijednom od entiteta vlasti Distrikta neće dodijeliti ili 
povjeriti bilo koju funkciju uprave ili ovlast koja nije posebno dodijeljena ili povjerena odredbama ovog 
statuta u trenutku njegova stupanja na snagu. 
4. Ustav Bosne i Hercegovine, kao i va�eći zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, izravno su 
primjenljivi na cijelom teritoriju Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti sukladni 
va�ećim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine. 
5. Ovaj članak nije podlo�an izmjenama. 

Članak 2. Naziv i sjedi�te 
1. Ime Distrikta je: �Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine�. 
2. Sjedi�te Distrikta je grad Brčko. 

Članak 3. Stijeg i grb 
Distrikt nema drugi stijeg i grb izuzev stijega i grba Bosne i Hercegovine. 

Članak 4. Pečat  
Distrikt ima kru�ni pečat sa tekstom �Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine�, 
ispisanim i ćirilicom i latinicom. 

Članak 5. Teritorij Brčko Distrikta 
Teritorij Distrikta obuhvaća cjelokupni teritorij općine Brčko u granicama od 1. siječnja 1991. 

Članak 6. Pravna sposobnost 
1. Distrikt je pravna osoba i posjeduje pravnu sposobnost neophodnu za obavljanje svoje funkcije, 
uključivo sa sposobno�ću stjecanja prava i obveza; pravo da tu�i i da bude tu�eno na sudu. 
2. Gradonačelnik predstavlja Distrikt sukladno ovom statutu. 

Članak 7. Pismo i jezik 



1. Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latinično i ćirilično pismo su u jednakopravnoj uporabi za sve 
slu�bene svrhe. 
2. Jedinačne odluke Vlade Distrikta o pravima i obvezama građana izdaju se na jednom od jezika i pisama 
navedenih u stavku 1. ovog članka, prema zahtjevu zainteresirane stranke. 

Članak 8. Razvojačenje 
1. Distrikt je razvojačen. Oru�ane snage oba entiteta kao ni njihovi pomoćni vojni objekti ne mogu biti 
smje�teni na teritoriju Distrikta. 
2. Kretanje oru�anih snaga oba entiteta kroz teritorij Distrikta regulira se sukladno zakonima Bosne i 
Hercegovine i Distrikta. 

Članak 9. Funkcije i ovlasti Brčko Distrikta 
1. Funkcije i ovlasti Distrikta su: 
(a) gospodarstvo Distrikta; 
(b) financije Distrikta; 
(c) carinska uprava; 
(d) javna imovina; 
(e) javne usluge/infrastruktura; 
(f) kultura; 
(g) obrazovanje; 
(h) zdravstvena za�tita; 
(i) za�tita okoli�a; 
(j) socijalna za�tita; 
(k) pravosuđe i slu�ba pravne pomoći; 
(l) policija; 
(m) stambena pitanja; 
(n) urbanizam i planiranje; 
(o) ostale funkcije neophodne za funkcioniranje Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne 
samouprave sukladno članku 1. 

Članak 10. Suradnja sa entitetima i općinama 
1. Distrikt mo�e zaključiti sporazume o suradnji sa entitetima u cilju olak�anja ostvarivanja svojih 
funkcija i ovlasti sukladno ovom statutu i zakonu, pod uvjetom da su takvi sporazumi od jednake koristi 
svim stanovnicima Distrikta. 
2. Distrikt mo�e pristupiti postojećim ili zaključiti nove sporazume sa domaćim i međunarodnim 
udrugama gradova i općina, kao i gradovima i općinama, u cilju zadovoljenja zajedničkih potreba 
sukladno ovom statutu i zakonu. 

Članak 11. Definicija 
Stanovnik Brčko Distrikta je dr�avljanin Bosne i Hercegovine koji: 
a) ima prebivali�te u Brčkom; 
b) koji je imao prebivali�te u Brčkom prema popisu stanovni�tva iz 1991., a nije stekao prebivali�te u bilo 
kojoj drugoj općini Bosne i Hercegovine; 
c) koji je stekao prebivali�te u Brčkom sukladno zakonu, nakon popisa iz l991., a naknadno je stekao 
status raseljenih osoba, pod uvjetom da nije stekao prebivali�te u nekoj drugoj općini Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 12. Entitetsko dr�avljanstvo 
1. Stanovnici Distrikta koji su dr�avljani jednog entiteta na dan stupanja na snagu ovog statuta ostaju 
dr�avljani tog entiteta. 
2. Pravo stanovnika Distrikta da promijene svoje entitetsko dr�avljanstvo i pravo budućih stanovnika da 
biraju svoje entitetsko dr�avljanstvo regulira se zakonom. 

Članak 13. Prava i obveze 
1. Svatko ima pravo u�ivati sva prava i slobode garantirane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine te 
zakonima Distrikta bez diskriminiranja po bilo kojem osnovu. Posebice, svatko ima pravo pristupati svim 
javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo slobodno se kretati i određivati svoje mjesto boravka, 



poslovati ili raditi na cijelom teritoriju Distrikta; kupovati i prodavati pokretnu i nepokretnu imovinu 
sukladno zakonu. 
2. Svi stanovnici Distrikta mogu jednakopravno sudjelovati u obna�anju javnih poslova sukladno zakonu. 
3. Svi stanovnici Distrikta i sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju 
dobit u Distriktu obvezne su sudjelovati u financiranju funkcija i ovlasti Distrikta putem poreza, pristojbi 
i doprinosa sukladno zakonu. 

Članak 14. Vojna i alternativna slu�ba 
1. Stanovnici Distrikta ne podlije�u obvezi slu�enja vojne ili druge entitetske slu�be te ne mogu 
dragovoljno sudjelovati u vojnim slu�bama entiteta. Stanovnici Distrikta ne mogu pripadati rezervnom 
sastavu u vojskama entiteta. 
2. Alternativna slu�ba entitetskim vojnim slu�bama za stanovnike Distrikta mo�e biti predviđena 
zakonom. 

Članak 15. Sloboda udru�ivanja  
1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udru�ivanja, uključujući pravo na formiranje 
političkih, dru�tvenih i drugih udruga. 
2. Suci, tu�itelji, članovi Pravosudne komisije i policajci Distrikta mogu ustanoviti profesionalne udruge, 
ali ne mogu biti članovi političkih stranaka niti davati potporu političkim kandidatima ili platformama 
političkih stranaka. 

Članak 16. Naobrazba 
1. Svaka osoba u Distriktu ima jednako pravo na naobrazbu bez diskriminiranja. Osnovna naobrazba je 
obvezatna i besplatna. Srednjo�kolska naobrazba je besplatna. 
2. Privatne �kole i akademske institucije mogu se osnivati sukladno zakonu. 

Članak 17. Pravno zastupanje 
1. Svaka osoba protiv koje je pokrenuto krivično postupanje ima pravo braniti se osobno ili dobiti 
besplatnu pravnu pomoć ukoliko nema potrebita sredstva za anga�iranje pravnog zastupnika. 
2. U građanskim parnicama, sukladno zakonu, pravna pomoć bit će dostupna stanovnicima Distrikta koji 
nemaju sredstva za naknadu svekolikog tro�ka ili dijela tro�ka pravne pomoći. 

Članak 18. Javno informiranje  
1. U Distriktu se po�tiva sloboda informiranja. Zvaničnici Distrikta osigurat će uvid javnosti u aktivnosti 
Distrikta, javne dokumente, odluke i zvanične sastanke, pravodobnim, točnim i cjelovitim davanjem 
informacija. 
2. Izuzev ukoliko drukčije nije regulirano zakonom, javnost ima pravo uvida u sve dokumente koje izradi 
Vlada Distrikta, zvaničnici Vlade, uposleni ili uposleni po ugovoru o djelu, bez naknade i bez obveze 
dokazivanja opravdanost takvih zahtjeva. 

Članak 19. Zahtjevi građana 
Distrikt odgovara na sve zahtjeve fizičkih i pravnih osoba i pravodobno preduzima odgovarajuće radnje 
na način predviđen zakonom. 

POGLAVLJE A: OPĆE ODREDBE 
Članak 20. Podjela vlasti 

Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vr�i Skup�tina Distrikta. Izvr�nu vlast vr�i Vlada 
Distrikta. Sudsku vlast vr�e sudovi Distrikta. 

Članak 21. Uposlenici u Distriktu 
Upo�ljavanje u javnoj oblasti Distrikta vr�i se na osnovi profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog 
natječaja, i odra�ava sastav stanovni�tva. 

Članak 22. Uvid u financije 
1. Zastupnici Skup�tine Distrikta (u daljnjem tekstu: zastupnici), gradonačelnik, �efovi Odjela, �ef policije 
i njegovi zamjenici, �efovi Odjela policije, upravitelj Uprave prihoda Distrikta, �efovi Odjela uprave 
prihoda Distrikta, suci i javni tu�itelj Distrikta te �efovi Odjela unutar sudova i Javnog tu�iteljstva 
Distrikta, podnose na uvid Odjelu javnog registra Vlade Distrikta godi�nje financijsko izvje�će o svom 
ukupnom prihodu, izvorima, aktivi i pasivi, sukladno zakonu. 



2. Sukladno članku 18. financijska izvje�ća smatraju se javnim dokumentima i objavljuju se u Slu�benom 
glasilu Brčko Distrikta. 

POGLAVLJE B: SKUP�TINA BRČKO DISTRIKTA 
1. Nadle�nosti i sastav 

Članak 23. Nadle�nosti Skup�tine Brčko Distrikta 
1. Skup�tina Distrikta (u daljnjem tekstu: Skup�tina) je zakonodavno tijelo Distrikta i određuje opću 
politiku Distrikta sukladno članku 9. Statuta. Mandat Skup�tine je u trajanju četiri (4) godine. 
2. U nadle�nost Skup�tine Brčko Distrikta spada: 
(a) Usvajanje Statuta Brčko Distrikta i Poslovnika o radu Skup�tine; 
(b) Usvajanje proračuna Brčko Distrikta; 
(c) Usvajanje zakona Brčko Distrikta; 
(d) Usvajanje odluka i rezolucija sukladno ovom statutu i poslovniku o radu; 
(e) Odlučivanje, na prijedlog gradonačelnika, o javnim zajmovima i zadu�enjima Distrikta, sukladno 
pravilima i politici Centralne banke Bosne i Hercegovine; 
(f) Izbor i razrje�enje predsjednika i dopredsjednika Skup�tine, gradonačelnika Distrikta i drugih 
zvaničnika sukladno ovom statutu, poslovniku o radu i zakonu; 
(g) Nadzor rada Vlade Distrikta i sveukupne administracije Distrikta, osobito glede upravljanja prihodima 
i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skup�tina mo�e, na zahtjev najmanje pet (5) zastupnika, ustanoviti 
posebnu komisiju iz svog članstva da bi ispitala rad bilo kojeg upravnog tijela Distrikta; 
(h) Zvanična procjena rada gradonačelnika, upravitelj Uprave prihoda Distrikta i �efa policije najmanje 
jednom godi�nje na redovitoj sjednici; 
(i) Razmatranje godi�njih financijskih izvje�ća koje sačinjavaju dr�avne institucije za financijsku 
kontrolu; 
(j) Obavljanje drugih funkcija sukladno ovom statutu i zakonu. 

Članak 24. Sastav Skup�tine  
1. Skup�tina se sastoji od dvadeset devet (29) zastupnika. 
2. Zastupnici se biraju na općim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, 
sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta. 

Članak 25. Sazivanje Skup�tine 
1. Skup�tina će se sastati u roku od dva (2) tjedna od datuma potvrđivanja rezultata izbora, a nakon 
prisege ili davanja svečane izjave bit će u stalnom zasjedanju. 
2. Skup�tina se saziva najmanje dva puta mjesečno prema utvrđenim rokovima i mjestu. Skup�tinu mo�e 
sazvati predsjednik Skup�tine na svoju inicijativu ili na pismeni zahtjev najmanje pet (5) zastupnika, 
onoliko često koliko je neophodno za vr�enje funkcija Skup�tine. 

2. Zastupnici Brčko Distrikta 
Članak 26. Kriteriji za obavljanje du�nosti 

Zastupnici se u javnom �ivotu moraju pona�ati na primjeren, prikladan i etičan način, te obna�ati svoje 
du�nosti savjesno i isključivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine. 

Članak 27. Sukob interesa 
1. Zastupnici ne mogu obna�ati nikakvu drugu javnu djelatnost ni u jednom entitetu Bosne i Hercegovine 
i ne mogu biti ravnatelji niti članovi upravnih odbora u poduzećima koja su u vlasni�tvu Distrikta ili se 
financiraju iz proračuna Distrikta. 
2. Zastupnici koji spadaju u bilo koju od gore navedenih kategorija objavit će u roku od osam (8) dana od 
datuma potvrđivanja izbornih rezultata svoj izbor između zastupničke slu�be i gore navedenih funkcija. 
Ukoliko to ne učine, smatrat će se nepodobnim za obna�anje zastupničke slu�be. 
3. Zastupnici ne mogu sudjelovati u raspravama, razmatranjima i dono�enju odluka o pitanjima koja su od 
ekonomskog ili drugog značajnog interesa za njih ili njihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na 
stupanj; krvne srodnike u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, supru�nike i srodnike po tazbini do drugog 
stupnja. 

Članak 28. Imunitet 



Zastupnici neće biti krivično ni građansko-pravno odgovorni za počinjena djela, izra�ena mi�ljenja i date 
glasove tijekom vr�enja svojih du�nosti. 

3.Predsjedni�tvo Skup�tine  
Članak 29. Predsjednik i dopredsjednik 

Skup�tina ima predsjednika i dopredsjednika. Predsjednik i dopredsjednik biraju se iz sastava zastupnika 
na prvoj sjednici svakog novog mandata. 

Članak 30. Izbor predsjednika i dopredsjednika 
1. Svaki zastupnik mo�e predlo�iti kandidata za mjesto predsjednika Skup�tine. Kandidat koji dobije 
tropetinsku većinu glasova od ukupnog broja zastupnika postaje predsjednik. 
2. Ukoliko u prvom izbornom krugu niti jedan kandidat ne dobije potrebitu većinu glasova, obavit će se 
drugi krug izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja zastupnika postaje predsjednik. 
3. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije potrebitu većinu u drugom krugu obavit će se treći krug 
glasovanja između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj 
glasova u trećem izbornom krugu postaje predsjednik. Kandidat koji dobije manji broj glasova postaje 
dopredsjednik. 

Članak 31. Razrje�enje sa du�nosti 
Predsjednik i dopredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razrije�eni sa du�nosti prije 
isteka mandata sukladno članku 34. Prijedlog za razrje�enje sa du�nosti predsjednika ili dopredsjednika 
mora podnijeti najmanje pet (5) zastupnika. 

Članak 32. Dopredsjednik 
Dopredsjednik Skup�tine poma�e predsjedniku u obna�anju njegove/njene du�nosti i mijenja 
predsjednika u njegovoj/njenoj izočnosti. 

4. Organizacija i funkcija Skup�tine 
Članak 33. Kvorum 

1. Skup�tina usvaja pravova�nu odluku ukoliko je sjednici nazočno vi�e od polovice od ukupnog broja 
zastupnika Skup�tine. 
2. Ukoliko se ovim statutom drukčije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasovanjem, prostom 
većinom glasova zastupnika koji su nazočni i glasuju. Uzdr�ani glasovi se ne uzimaju u obzir pri 
utvrđivanju većine. 

Članak 34. Kvalificirana većina 
1. Skup�tina donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika u slučajevima 
kada se odluke tiču: 
a) usvajanja Poslovnika o radu Skup�tine; 
b) proračuna Brčko Distrikta; 
c) zakona Brčko Distrikta; 
d) razrje�enja svih osoba koje bira Skup�tina i suglasnosti navedenih u članku 60. ovog statuta. 
2. Odluke vezane za usvajanje, te izmjene i dopune ovog statuta, kao i odluke navedene u čl. 10. i 71. 
zahtijevaju tročetvrtinsku većinu glasova od ukupnog broja zastupnika. 

Članak 35. Komisije 
1. Skup�tina iz svog članstva ustanovljuje Komisije koje pripremaju nacrte zakona za Skup�tinu, i 
obavljaju druge du�nosti sukladno ovom statutu. Uče�će u Komisijama je srazmjerno broju skup�tinskih 
mjesta koja zauzimaju političke stranke i neovisni zastupnici. Pored zastupnika, Skup�tina mo�e odlučiti 
naimenovati određeni broj stručnjaka koji će pomagati u radu Komisija, u svojstvu članova Komisija bez 
prava glasa. 
2. Zakonodavna komisija se utemeljuje s ciljem davanja mi�ljenja o nacrtima zakona ili izmjenama 
postojećih zakona kako bi se uspostavio odgovarajući jedinstveni sustav zakona na teritoriju Distrikta. 
3. Komisija za proračun se ustanovljava s ciljem davanja svog mi�ljenja o predlo�enom proračunu. 

Članak 36. Poslovnik o radu 
Skup�tina usvaja Poslovnik o radu kojim se regulira rad Skup�tine, kao i rad komisija, redovit tijek 
zasjedanja, postupak biranja i glasovanja, usvajanje zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i opći tijek rada 
Skup�tine. 



5. Zakonodavna funkcija Skup�tine 
Članak 37. Nacrti zakona  

Svaki zastupnik i gradonačelnik imaju pravo predlagati zakone. 
Članak 38. Postupak 

1. Nacrti zakona se podnose Skup�tini i proslijeđuju nadle�nim komisijama. Nakon �to nadle�ne komisije 
podnesu svoja izvje�ća o njima, ili ukoliko ne dostave svoje izvje�će o nacrtu zakona u roku od deset (10) 
radnih dana po primitku nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu. 
2. Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta 
mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na redovitim sjednicama Skup�tine. 

Članak 39. Objavljivanje zakona 
1. Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skup�tine objavljuju se u Slu�benom glasilu Brčko Distrikta. 
2. Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, izuzev ukoliko iz 
određenih razloga zakon ne stupi na snagu ranije. 

Članak 40. Pravna va�nost 
1. Zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivno djejstvo. 
2. Krivična i druga ka�njiva djela se utvrđuju te se za njih izriču kazne sukladno zakonu ili propisu koji 
vrijedi u vrijeme izvr�enja djela, izuzev u slučajevima kada je novi zakon ili propis bla�i za počinitelja. 

Članak 41. Ustavnost i zakonitost 
Ovaj statut i zakoni Distrikta moraju biti sukladni odredbama Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. 
Sudovi Distrikta imaju nadle�nost odlučiti o usugla�enosti neke odredbe zakona Distrikta sa odredbama 
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine. Sudovi Distrikta također imaju nadle�nost odlučiti da li neka 
odredba zakona Distrikta jeste ili nije sukladna ovom statutu. 

6. Proračun Brčko Distrikta 
Članak 42. Uprava prihoda Brčko Distrikta 

Uprava prihoda Distrikta se ustanovljuje zakonom. Uprava prihoda je odgovorna posebice za ubiranje 
svih prihoda Distrikta, investiranjem u fondove Distrikta, podno�enje izvje�ća Skup�tini o raspolo�ivosti 
prihoda za godi�nji proračun Distrikta, predviđanje prihoda Distrikta i financijsko stanje Distrikta. 

Članak 43. Zakon o proračunu 
1. Gradonačelnik priprema i podnosi Skup�tini prijedlog godi�njeg proračuna najmanje devedeset (90) 
dana prije isteka svake fiskalne godine. 
2. Skup�tina usvaja proračun Distrikta najmanje trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. 
Skup�tina razmatra predlo�eni proračun na svakoj od svojih redovitih sjednica tijekom perioda od dva 
mjeseca prije odobravanja proračuna. 
3. Nakon podno�enja proračuna i prije prve rasprave na Skup�tini, prijedlog proračuna bit će dostupan 
javnosti i dostavljen lokalnim udrugama građana. 
4. Prijedlog proračuna uključuje: 
a) rashode i račune Vlade Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu; 
b) izvr�enje rashoda i računa Vlade Distrikta za tekuću fiskalnu godinu; 
c) iznos svih rezervi ili neutro�enih sredstava Distrikta; 
d) izvr�enje rashoda i izdvajanja neophodnih za realizaciju obvezatnih programa rada Vlade Distrikta za 
narednu fiskalnu godinu; 
e) obračune prihoda Distrikta za narednu fiskalnu godinu; 
f) obračun: 
i) financijskog stanja blagajne Distrikta po isteku posljednje fiskalne godine; 
ii) procijenjenog financijskog stanja blagajne Distrikta na kraju tekuće fiskalne godine; 
iii) procijenjenog financijskog stanja blagajne Distrikta na kraju sljedeće fiskalne godine u slučaju da se 
financijski prijedlozi sadr�ani u proračunu usvoje. 
g) sve bitne činjenice u svezi s financijskim obvezama Distrikta; 
h) ostale financijske obračune i podatke koji su neophodni ili potrebiti za detaljan uvid u financijsko 
stanje Vlade Distrikta; 
5. O proračunu se raspravlja i odluke donose sukladno ovom statutu i poslovniku o radu Skup�tine. 



6. Nakon usvajanja proračuna, gradonačelnik Skup�tini podnosi mjesečna izvje�ća o njegovoj realizaciji, 
kao i godi�nje izvje�će na kraju svake fiskalne godine. 
7. Sredstva Distrikta ne mogu biti utro�ena ili opterećena, izuzev ako to nije sukladno usvojenom 
proračunu ili njegovim izmjenama. 

Članak 44. Povećanje rashoda proračuna 
Nacrti zakona koji bi zahtijevali povećanje rashoda proračuna neće se iznositi na raspravu ukoliko se uz 
njih ne prilo�i izvje�će Uprave prihoda Brčko Distrikta. Ni Vlada Distrikta niti bilo koji Odjel bilo kojeg 
tijela ne mogu prekoračiti određeni iznos koji je odobren godi�njim proračunom Distrikta bez prethodne 
izmjene proračuna. 

Članak 45. Izmjene proračuna 
Gradonačelnik mo�e predlo�iti Skup�tini izmjene proračuna u slučaju ozbiljnog ili nepredviđenog manjka 
prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti prilo�eno izvje�će Uprave prihoda Brčko Distrikta kojim se 
utvrđuje iznos manjka. O izmjenama će se raspravljati i odlučivati sukladno članku 43. Statuta. 

POGLAVLJE C: VLADA BRČKO DISTRIKTA 
1. Konstituiranje i sastav Vlade Brčko Distrikta 

Članak 46. Vlada Brčko Distrikta 
Vladu Distrikta čine gradonačelnik i �efovi Odjela. 

Članak 47. Gradonačelnik 
1. Gradonačelnika bira Skup�tina i on mo�e biti ponovo izabran. Gradonačelnik obna�a svoje du�nosti za 
vrijeme mandata Skup�tine koja ga je izabrala i ostaje na du�nosti do izbora novog gradonačelnika. 
2. Gradonačelnik organizira Vlade Distrikta ekonomično i učinkovito u mjeri u kojoj to dozvoljavaju 
prihodi Distrikta. Gradonačelnik izdaje Organizacijski plan u kojem Vladu dijeli na Odjele koji pokrivaju 
sve funkcije i ovlasti Brčko Distrikta sukladno članku 9. U Organizacijskom planu predviđeni su sljedeći 
Odjeli: 
a) Stručni administracijski poslovi; 
b) Proračun i financije; 
c) Javni poslovi; 
d) Komunalni poslovi; 
e) Urbanizam, imovinski odnosi i gospodarski razvoj; 
f) Zdravstvo, javna sigurnost i ostale usluge; 
g) Obrazovanje; 
h) Poljoprivreda i �umarstvo; 
i) Javni registar. 

Članak 48. �efovi Odjela 
1. �efove Odjela bira ili smjenjuje gradonačelnik na osnovi profesionalnih kriterija. �efovi Odjela 
odra�avaju sastav stanov- ni�tva. Skup�tina Distrikta mo�e staviti veto na gradonačelnikov izbor ili 
smjenu �efa Odjela tropetinskom većinom glasova. 
2. �ef Odjela za stručne administracijske poslove je također i dogradonačelnik koji mu poma�e u 
obna�anju njegovih/njenih funkcija i koji ga/ju mijenja u njegovoj/njenoj izočnosti. 

Članak 49. Rad Vlade Distrikta 
Od svakog ureda i odjela Distrikta, te svakog zvaničnika i uposlenika Distrikta očekuje se da svoje 
funkcije obna�aju revnosno i predano u ime svih građana Distrikta. U pru�anju usluga Distrikta i 
obna�anju svojih zadataka, Vlada nastoji biti na najvi�oj profesionalnoj razini, podrazumijevajući 
učinkovitost u radu, pristupačnost, odgovornost, kvalitetu rada, uporabu tehnolo�ki naprednih metoda i 
reagiranje na probleme javnosti, u okviru proračuna. 

2. Odgovornosti Vlade Brčko Distrikta 
Članak 50. Odgovornosti gradonačelnika 

1. Gradonačelnik je odgovoran za sprovedbu zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta. 
2. Gradonačelnik je odgovoran Skup�tini za pravilno rukovođenje i upravljanje Distriktom. 



3. Gradonačelnik naimenuje, promovira i razrje�ava sa du�nosti sve javne radnike Distrikta sukladno 
zakonu i osigurava da oni ispunjuju uvjete kadrovskih propisa, uključujući standarde upo�ljavanja, pravila 
pona�anja i rutinske procjene obna�anja du�nosti. 
4. Gradonačelnik obna�a sljedeće du�nosti: 
(a) podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skup�tini; 
(b) predla�e proračun Distrikta i podnosi financijska izvje�ća Distrikta; 
(c) upravlja javnom imovinom; 
(d) obna�a ostale du�nosti sukladno ovom statutu i zakonu. 

Članak 51. Odgovornosti �efova Odjela 
1. Vlada Distrikta sastaje se najmanje jedanput tjedno na redovito zakazanoj sjednici. Članovi Vlade 
Distrikta raspravljaju o svim pitanjima iz nadle�nosti Vlade Distrikta i daju prijedloge gradonačelniku. 
2. �efovi Odjela upravljaju svojim Odjelima, sukladno gradonačelnikovim odlukama. 

Članak 52. Sukob interesa 
Članovi Vlade Distrikta i �ef policije i njegovi zamjenici ne mogu obna�ati nikakvu drugu funkciju u 
javnoj ili privatnoj oblasti tijekom trajanja njihova mandata. 

3. Odnosi između Vlade i Skup�tine Brčko Distrikta 
Članak 53. Uloga Vlade Brčko Distrikta 

1. Vlada Distrikta izvje�tava Skup�tinu o svim tekućim pitanjima. 
2. Članovi Vlade Distrikta mogu sudjelovati na sjednicama Skup�tine, ali nemaju pravo glasa. 
Gradonačelnik ima pravo uzeti riječ u svakom trenutku po svakoj točki dnevnog reda. Gradonačelnik 
mora bez odlaganja dati Skup�tini sve tra�ene informacije koje se odnose na upravljanje Distriktom. 

Članak 54. Predlaganje 
1. Samo zastupnik mo�e predlo�iti kandidata za mjesto gradonačelnika iz sastava članstva Skup�tine. 
2. Predlaganje i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skup�tine, na početku svakog novog mandata. 

Članak 55. Izbor gradonačelnika 
1. Kandidati za mjesto gradonačelnika izla�u svoj program Skup�tini. 
2. Nakon razmatranja programa kandidata, bira se gradonačelnik tropetinskom većinom od ukupnog broja 
glasova zastupnika. 
3. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebitu većinu u prvom izbornom krugu, odr�at će se drugi krug 
izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja zastupnika postaje gradonačelnik. 
4. Ako nijedan kandidat ne ostvari potrebitu većinu u drugom izbornom krugu, odr�at će se treći izborni 
krug između dva (2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj glasova 
u trećem izbornom krugu postaje gradonačelnik. 
5. Gradonačelniku, po njegovom/njenom izboru prestaje du�nost zastupnika i vr�i se njegova/njena 
zamjena sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta. 

Članak 56. Izvje�će i program rada 
Na kraju svake kalendarske godine gradonačelnik podnosi Skup�tini godi�nje izvje�će o radu Vlade 
Distrikta i program rada Vlade za narednu godinu. 

Članak 57. Mandat, ostavka i razrje�enje sa du�nosti 
1. Gradonačelnik mo�e dati ostavku ili biti razrije�en sa du�nosti od strane Skup�tine prije isteka 
njegovog/njezinog mandata. Vlada Distrikta sa zamjenikom gradonačelnika na čelu nastavlja obna�ati 
svoje du�nosti dok se ne izabere novi gradonačelnik. 
2. Prijedlog za razrje�enje gradonačelnika sa du�nosti mora podnijeti najmanje pet (5) zastupnika. 

Članak 58. Policija Brčko Distrikta 
1. Distrikt ima vlastitu policiju (u daljnjem tekstu: policija Distrikta). 
2. Policija Distrikta obavlja sve policijske funkcije predviđene zakonom. 

Članak 59. Odgovornost 
1. Policija Distrikta obezbjeđuje sigurnu i bezbjednu sredinu svim osobama u Distriktu, te radi po�tivajući 
međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode predviđene Ustavom Bosne i Hercegovine. 
2. Policija Distrikta obezbjeđuje neograničenu slobodu kretanja svih osoba, vozila i roba kroz Distrikt. 
3. Svi uposlenici u policiji Distrikta su javni slu�benici te su kao takvi odgovorni za svoje postupke. 



Članak 60. �ef policije 
Policija Distrikta ima �efa policije i dva (2) zamjenika. �efa policije i zamjenike imenuje i razrje�ava 
gradonačelnik uz suglasnost Skup�tine, sukladno članku 34. Statuta. 

Članak 61. Potjera 
Sporazumi o suradnji u sprovedbi zakona posti�u se između policije Distrikta i policijskih organa entiteta 
u slučaju potjere osoba osumnjičenih za krivična djela. 

POGLAVLJE A: SUDOVI DISTRIKTA 
Članak 62. Sudovi Distrikta 

1. Sudstvo Distrikta je neovisno, a čine ga Osnovni sud i Apelacioni sud. 
2. Sudovi sude nepristrasno sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, ovom statutu i zakonima 
Distrikta. 
3. Sudovi imaju opću nadle�nost. Osnivanje, organizacija i nadle�nost sudova utvrđuju se zakonom. 
4. Vlada Distrikta obvezna je pomagati sudovima u njihovom radu i bez odlaganja izvr�avati sve sudske 
odluke i naloge sudova. 

POGLAVLJE B: JAVNO TU�ITELJSTVO 
Članak 63. Javno tu�iteljstvo 

1. Javno tu�iteljstvo je neovisno od sudstva i policije Distrikta. 
2. Javno tu�iteljstvo goni počinioce krivičnih djela i obna�a ostale funkcije nepristrasno sukladno Ustavu i 
zakonima Bosne i Hercegovine, ovom statutu i zakonima Distrikta. 
3. Utemeljenje, organizacija i nadle�nost Javnog tu�iteljstva utvrđuju se zakonom. 

POGLAVLJE C: IMENOVANJE I NEZAVISNOST 
Članak 64. Pravosudna komisija 

1. Zakonom se utemeljuje nezavisna Pravosudna komisija u čijoj nadle�nosti su imenovanje i razrje�enje 
sudaca i javnih tu�itelja u Distriktu. 
2. Komisija je naročito odgovorna za: 
(a) obezbjeđivanje nezavisnosti sudstva i Javnog tu�iteljstva Distrikta; 
(b) obezbjeđivanje stručnog usavr�avanja sudaca i javnih tu�itelja; 
(c) dono�enje i sprovedbu etičkog kodeksa sudstva i Javnog tu�iteljstva Distrikta; 
(d) poduzimanje disciplinskih mjera protiv sudaca i javnih tu�itelja sukladno zakonu. 

Članak 65. Suci i javni tu�itelji 
Suci i javni tu�itelji su istaknuti pravnici visokih profesiona- lnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge 
kvalifikacije predviđene zakonom. 

Članak 66. Mandat 
1. Suci i javni tu�itelji stječu do�ivotno imenovanje i mogu biti razrije�eni samo pod uvjetima propisanim 
zakonom. Suci i javni tu�itelji se umirovljuju kad napune sedamdeset (70) godina. 
2. Suci i tu�itelji ne mogu obna�ati nikakvu drugu javnu funkciju niti obna�ati bilo koji drugi posao. 

Članak 67. Sastav sudova 
1. Stanovnici Distrikta sudjeluju u suđenju pred Osnovnim sudom u svojstvu sudaca-porotnika, sukladno 
zakonu. 
2. Apelacioni sud čine isključivo suci. 

Članak 68. Imunitet 
Suci, suci-porotnici i javni tu�telji ne mogu biti krivično ni građansko-pravno odgovorni za djela 
počinjena i mi�ljenja izra�ena u obna�anju svojih du�nosti. 

Članak 69. Financiranje 
Distrikt je du�an osigurati neophodnu financijsku i drugu potporu s ciljem osiguranja pravilnog 
funkcioniranja sudstva, Javnog tu�iteljstva i njihove administracije. 

Članak 70. Kontinuitet zakona 
Svi entitetski zakoni i propisi, koji su na snazi na teritoriju Distrikta u trenutku stupanja na snagu ovog 
statuta, ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim statutom dok drukčije ne odredi 
Skup�tina, sukladno ovom statutu. 

Članak 71. Pravni sljednik 



1. Stupanjem na snagu ovog statuta prestaju postojati sve općinske administracije koje postoje na 
teritoriju Distrikta. Općinski uredi i pravne osobe koje su utemeljene ili se financiraju od strane postojećih 
općinskih administracija nastavit će pru�ati usluge sukladno va�ećim zakonima, po naputku Vlade 
Distrikta, sve dok Vlada Distrikta ne odluči drukčije, ili dok se to ne izmijeni zakonom Distrikta. 
2. Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sljednik dijela općine Brčko u Republici Srpskoj, kao i 
administrativnih aran�mana Brka i Ravne-Brčko. 
3. Sve ugovore i sporazume, koje su zaključile općinske vlasti navedene u stavku 2. ovog članka, 
zainteresirane strane moraju dostaviti na uvid gradonačelniku u roku od trideset (30) dana od dana 
njegovog/njezinog preuzimanja du�nosti. Svaki ugovor ili sporazum koji se ne dostavi u tom roku smatra 
se otkazanim. Gradonačelnik će odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skup�tini. Na inicijativu pet 
(5) zastupnika ili po preporuci gradonačelnika, Skup�tina mo�e otkazati svaki ovakav ugovor i sporazum. 

Članak 72. Sudski i upravni postupci 
1. Svi sudski postupci pred sudovima koji postoje na teritoriju Distrikta, u trenutku stupanja na snagu 
ovog statuta, a u kojima nisu donesene pravosna�ne sudske odluke bit će okončani sukladno entitetskim 
zakonima. Sve odluke koje postaju izvr�ne u trenutku stupanja na snagu ovog statuta, ili će postati izvr�ne 
nakon toga, izvr�it će sudovi Distrikta. 
2. Svi upravni postupci koji nisu okončani u trenutku stupanja na snagu ovog statuta se proslijeđuju Vladi 
Distrikta. 

Članak 73. Vojna slu�ba 
Stanovnici Distrikta koji su u trenutku stupanja na snagu ovog statuta aktivni pripadnici vojski entiteta, 
mogu nastaviti svoje slu�bovanje pod uvjetom da njihove uniforme, oru�je i druga vojna oprema ostanu 
na području gdje je smje�tena njihova vojna postrojba, te da se registriraju kod vlasti Distrikta. 

Članak 74. Stupanje na snagu 
Ovaj statut stupa na snagu nakon objavljivanja u Slu�benom glasilu Brčko Distrikta. 
 
 
 
 


