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14. септембар 2007. године
господин Милан Томић
предсједник Скупштине
Скупштина дистрикта Брчко
Дом културе
Младена Маглова
дистрикт Брчко БиХ
Босна и Херцеговина
Поштовани предсједниче Томићу!
Овим писмом користим своја правна овлашћења као
супервизор за Брчко да се из текста првог става члана 2.5
Изборног закона дистрикта Брчко, који је објављен у
“Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ” број 20/03
избришу ријечи "водећи рачуна о посљедњем попису".
Стога, поменути члан 2.5 став 1 сада гласи: "Састав
Изборне комисије дистрикта Брчко и бирачких одбора је
мултиетнички, тако да одражава структуру становништва
Дистрикта."
Ова измјена ступа на снагу одмах као Налог
супервизора који је издат у складу с Коначном одлуком
Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије
разграничења у области Брчког. Молим Вас да се постарате
да ово писмо буде одмах објављено у “Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ”.
С поштовањем
др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника
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На основу члана 19 став 1 алинеја 8 Пословника
Скупштине Брчко дистрикта БиХ - пречишћени текст
("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 11/03) доносим

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ
ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама
Закона о хартијама од вриједности Брчко дистрикта Босне
и Херцеговине који је усвојила Скупштина Брчко дистрикта
БиХ на 51. редовној сједници одржаној 26. јуна 2007.
године.
II
Ова одлука објавиће се у "Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ".
Број: 02-12/07
Брчко, 26. јуна 2007. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Проф. др Милан Томић, с.р.

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ“ број 3/07), Скупштина Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине на 51. редовној сједници одржаној 26. јуна
2007. године, у с в а ј а
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Члан 1
У Закону о хартијама од вриједности Брчко дистрикта Босне
и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“,
бројеви 15/03, 27/04 и 42/04) (у даљем тексту: Закон о
хартијама од вриједности), члан 5 мијења се и гласи:
„Емитент је дужан да поднесе Централном регистру захтјев
за регистрацију хартија од вриједности, у року од петнаест
(15) дана од дана пријема рјешења о упису у регистар
емитената код Комисије у складу са одредбама овог закона
и општих аката донесених на основу овог закона.“
Члан 2
Члан 15 мијења се и гласи:
„Емитент може емитовати хартије од вриједности без
претходног одобрења Комисије у сљедећим случајевима:
1. када је емитент Брчко дистрикт БиХ;
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2.

3.
4.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

приликом
симултаног
оснивања
дионичког
друштва у складу са законом којим се регулише
оснивање, пословање, управљање и престанак
дионичких друштава;
емисије по основу претварања замјењивих
обвезница у дионице; и
другим случајевима утврђеним посебним законом.

Сриједа, 19. септембар 2007.год.
I

Проглашавам Закон о измјенама и допунама
Закона о општим условима за испоруку електричне енергије
који је усвојила Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 51.
редовној сједници одржаној 26. јуна 2007. године.
II

„У случају емисије из става 1 овог члана, емитент је дужан
да о емисији обавијести Комисију у року од осам (8) дана од
дана доношења одлуке.“
Члан 3
Иза члана 65 додаје се нови члан 65а који гласи:
„Комисија
надзорним
мјерама
налаже
отклањање
утврђених незаконитости и неправилности, те предузимање
активности неопходних за њихово отклањање.
„У случају утврђених незаконитости и неправилности
Комисија ће рјешењем наредити предузимање радњи које
придоносе успостављању законитости и усклађивању рада
са законима и другим прописима, односно изрећи
одговарајућу мјеру прописану овим и другим законима.
„Рјешењем из става 2 овог члана Комисија одређује рок за
извршење рјешења који не може бити дужи од деведесет
(90) дана и обавезу да се Комисији достави доказ о
исправљеној незаконитости и неправилности.
„Ако Комисија утврди да незаконитости и неправилности
нису отклоњење рјешењем може изрећи нову мјеру.“
Члан 4
Члан 70 мијења се и гласи:
“Вођење Централног регистра организује се под надзором
Комисије.“

Члан 5
У члану 77 ставу 1, иза тачке 34 додају се нове тачке 35 и
36 које гласе:
„35. не поднесе захтјев у року из члана 5 овог закона;”
„36. не поступи по налогу Комисије из члана 65а овог
закона.”
Члан 6
Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“.

Број: 0-02-022-74/07
Брчко, 26. јуна 2007. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Проф. др Милан Томић, с.р.

Ова одлука објавиће се у "Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ".

Број: 02-13/07
Брчко, 26. јуна 2007. године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Проф. др Милан Томић, с.р.

Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на основу члана
22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 3/07), на 51.
редовној сједници одржаној 26. јуна 2007. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМАЗАКОНА О ОПШТИМ УСЛОВИМА
ЗА ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 1
У Закону о општим условима за испоруку електричне
енергије («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» бројеви
36/04 и 03/06), у члану 1 ставу 1 ријечи: »Владе Брчко
дистрикта БиХ» замјењују се ријечима: »предузећа за
снабдијевање електричном енергијом».
Члан 2
У члану 41 став 1 мијења се и гласи:
«Купац је дужан да лицима која предоче овлашћење
испоручиоца омогући приступ до водова спољног и
унутрашњег прикључка, мјерних и заштитних уређаја,
инсталација и потрошача, ради њиховог одржавања,
провјере исправности и обуставе испоруке електричне
енергије.»
У ставу 2 овог члана ријеч: «неисправности»
замјењује се ријечју: «недостатака».
Члан 3
Иза члана 116 додају се нове главе VII и VIII и нови
чланови који гласе:
«VII. НАДЗОР
«Члан 117
Инспекцијски надзор над примјеном овог закона
врши надлежна електроенергетска инспекција.
«VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
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На основу члана 19 став 1 алинеја 8
Пословника Скупштине Брчко дистрикта БиХ - пречишћени
текст ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 11/03)
доносим
ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОПШТИМ
УСЛОВИМА ЗА ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

«Члан 118
Новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ биће
кажњено за прекршај правно лице ако:
1. оспори испоручиоцу прикључење новог купца
на електродистрибутивну мрежу (члан 35 став 1
Закона);
2. онемогући овлашћеним лицима испоручиоца
приступ до водова спољног и унутрашњег
прикључка, мјерних и заштитних уређаја,
инсталација и потрошача купца, ради њиховог
одржавања, провјере исправности и обуставе
испоруке електричне енергије (члан 41 Закона);

