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ЗАКОН 

О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ 
 У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ПРВИ ДИО – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
(Предмет) 

Овим законом прописују се: предмет, принципи и обиљежја јавно-приватног партнерства (у 
даљем тексту: ЈПП), модели ЈПП-а, одобравање пројеката ЈПП-а и надзор над њиховом 
реализацијом, поступак избора приватног партнера и права и обавезе јавних и приватних 
партнера. 

Члан 2 
(Дефиниције) 

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење: 

a) „јавно-приватно партнерство“ је дугорочан партнерски однос између јавног и 
приватног партнера који се заснива с циљем реализације пројеката ЈПП-а; 

b)  „пројекат ЈПП-а“ је пројекат за који је Влада Брчко дистрикта БиХ (у даљем 
тексту:Влада) дала одобрење да се реализује путем једног од модела ЈПП-а и који се 
због својих обиљежја, дугорочног карактера и дјелимичног или потпуног финансирања 
од стране приватног партнера реализује на начин прописан овим законом; 

c) „комисија за јавно-приватно партнерство“ (у даљем текст: комисија) је тијело које 
именује Влада, на предлог градоначелника, у сврху спровођења поступка за 
одобравање и реализацију ЈПП-а; 

d) „уговорно јавно-приватно партнерство“ је модел ЈПП-а у којем се међусобни однос 
јавног и приватног партнера уређује уговором о јавно-приватном партнерству; 

e) „уговор о ЈПП-у“ је уговор склопљен између јавног и приватног партнера  којим се у 
сврху спровођења пројекта ЈПП-а уређују права и обавезе уговорних страна;   

f) „статусно јавно-приватно партнерство“ је модел ЈПП-а заснован на учешћу јавног и 
приватног партнера у заједничком предузећу које се оснива ради спровођења пројекта 
ЈПП-а; 

g)  „јавна тијела“ су органи јавне управе и управне организације, институције Брчко 
дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дистрикт), јавна предузећа и правна лица која оснива 
Дистрикт; 

h)  „јавни партнер“  је Дистрикт;  
i)  „приватни партнер“ је правно лице које дјелује као предузеће, одабран на основу 

поступка спроведеног у складу са овом законом, с којим јавни партнер реализује 
пројекат ЈПП-а; 

j) „савјетник“ је физичко или правно лице које посједује специјалистичка знања нужна за 
припрему, уговарање и спровођење пројеката ЈПП-а. 

 



 
Члан 3 

(Дужност поштовања начела) 
 
(1) Процедуре избора приватног партнера спроводе се у складу с начелима једнаког 

третмана, транспарентности, пропорционалности, међусобног признања, заштите јавног 
интереса, заштите права лица, слободног надметања и заштите околине. 
 

 
(2) Начела из става 1 овог члана имају сљедеће значење: 
 

а) „једнак третман“ значи забрану било какве дискриминације по било ком основу 
који није објективно оправдан; 

 
b) “транспарентност“ значи да јавно тијело које намјерава да изврши избор 
приватног партнера за  одређене пројекте, те намјере јавно објави да би се 
обезбиједили услови за несметано надметање; 
c) “пропорционалност“ значи да свака мјера која се предузме за избор приватног 
партнера буде неопходна и одговарајућа за постизање траженог циља, да има што 
мањи утицај на економску активност и да се током процедура не намећу претјерани, 
несразмјерни технички, професионални или финансијски услови; 

 
d) “међусобно признање“ значи да јавно тијело прихвата техничке стандарде, 
стручне квалификације и цертификате који се користе у државама чланицама 
Европске уније; 

 
e) „заштита јавног интереса“ значи да при одлучивању о одобравању пројеката 

треба узети у обзир : 
1) потребу финансирања од стране приватног партнера ради умањења 

економског оптерећења или финансијског удјела јавног тијела; 
2) потребу корисника за побољшањем услуга;  
3) потребу за коришћењем посебних знања и искустава; 

 
f) „заштита права лица“ значи да одлуке о избору приватног партнера треба да 
буду оправдане и отворене за судско преиспитивање у складу са законом; 

 
g) „принцип слободног надметања“ значи да позив на доставу понуда мора 

садржавати једнаке услове и објективне критеријуме како би се 
обезбиједили услови да у поступку избора приватног партнера учествује 
максималан број понуђача који су у стању да реализују пројекат, као и да 
се спријечи стварање монопола или олигопола; 

 
h) „принцип заштите околине и одрживог развоја“ значи да се код планирања и 
реализације пројеката,  у обзир узима заштита природног и историјског окружења 
да би се за наредне генерације очували еколошки баланс и природни ресурси. 



Члан 4 
(Обиљежја ЈПП-а) 

 
(1)  Пројекат може имати статус ЈПП-а ако има сљедећа обиљежја: 
 

a) да је његов циљ извођење радова или побољшање пружања услуга у области која је у  
надлежности јавног тијела  Дистрикта; 

b) да приватни партнер сноси  дио ризика везаних за реализацију пројеката; 
 

c) да приватни партнер  финансира реализацију пројекта, у цијелости или дјелимично.  
  

(2) Пројектима јавно-приватног партнерства не могу се сматрати: 

      а) уговори о пројектовању, грађењу и извођењу радова за јавни сектор;  

б) и дугорочна набавка услуга којима јавна тијела прибављају само услуге у којим 
приватни   партнер не учествује у финансирању и сношењу ризика. 

 

ДРУГИ ДИО – ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈПП-а 
 
 

Члан 5 
(Комисија за ЈПП) 

 
(1)  На предлог градоначелника, Влада именује Комисију за ЈПП водећи рачуна о томе да у 

њој буду заступљени представници оних органа управе који с обзиром на своју 
надлежност могу допринијети успјешној реализацији пројекта ЈПП-а.    

 
(2) Надлежности Комисије су сљедеће: 
 

a) разматра иницијативу јавних тијела и приватних партнера за реализацију пројеката 
путем ЈПП-а; 

b) утврђује да ли пројекат задовољава обиљежја ЈПП-а из члана 4 овог закона и 
утврђује листу пројеката ЈПП-а; 

c) предлаже Влади пројекте ЈПП-а на одобрење; 
d) спроводи поступак избора приватног партнера; 
e) разматра извјештај и информације јавног тијела о реализацији ЈПП-а; 
f) извјештава Владу о реализацији пројеката ЈПП-а. 
g) предлаже побољшање законског оквира ЈПП-а. 
 

(3) Техничке и административне послове за Комисију обавља одјељење Владе надлежно за 
привредни развој.  
 

(4) Комисија је дужна да донесе пословник о свом раду. 
 
(5) Пословником из става 4 овог члана  уређују се начин рада и одлучивања Комисије, 

изглед, садржај и начин објављивања листе пројеката из члана 6 овог закона и друга 
питања која су од значаја за рад Комисије.   

   
Члан 6 

(Листа пројеката ЈПП-а) 
 

(1) Листа пројеката ЈПП-а је докуменат о пројектима који имају обиљежја ЈПП-а, а који  
утврђује Комисија. 

(2) Листу пројеката, као и сваку њену измјену, одобрава Скупштина Дистрикта на предлог 
Владе. 

 
(3) Уврштавање пројекта на листу је предуслов да би пројекат могао бити реализован 

путем ЈПП-а. 



 
(4) Предлог за уврштавање пројекта на листу може дати јавно тијело или приватни 

партнер. 
 

(5) Ради утврђивања листе пројеката, Комисија је овлашћена и дужна:  
 

a) да захтјева од јавног тијела или приватног партнера било коју информацију која је 
потребна за доношење одлуке о уврштавању пројекта на листу пројеката; 

 
b) да пажљиво прегледа понуде за ЈПП-е добијене од јавних или приватних партнера 

или да позове јавне или приватне партнере да пажљиво прегледају те понуде; 
 

c) да сарађује са јавним тијелима, посебно из области финансија, ради праћења 
цјелокупних финансијских обавеза јавних тијела, а нарочито будућих оптерећења 
везаних за плаћања која се тичу ЈПП-а. 

 
 
(6)  У извршавању овлашћења и дужности из става 5 овог члана,  Комисија је дужна: 

a)  да прикупља информације ради процјене који радови или услуге могу бити изведени 
кроз ЈПП;  

b)  да вреднује економске, техничке, правне и остале аспекте од значаја за ЈПП.  
 
 
(7) За сваки пројекат уврштен на листу, Комисија је дужна да сачини извјештај који садржи: 
 

a) финансијске, техничке, социјално-економске и правне разлоге за давање препоруке о 
коришћењу партнерства ради реализације пројекта; 

 
b) поступак јавних тијела на припреми избора приватног партнера, нпр. финансијске и 

техничке активности, правни савјети, припрема прелиминарних извјештаја и нацрти 
уговора; 

 
c) процијењени динамички план активности избора приватног партнера; 

 
d) процијењени буџет партнерског пројекта. 

 
(8) Комисија ажурира и мијења листу предложених пројеката.  
 
 

Члан 7 
(Подношење пројекта на одобрење) 

 
Комисија обавјештава јавно тијело о уврштавању пројекта који се тиче његове надлежности 
на листу предложених партнерстава и предлаже Влади да се пројекат са листе одобри за 
реализацију путем ЈПП-а. 
 

Члан 8 
(Одлука о одобравању пројекта) 

 
Након што Комисија поднесе Влади пројекте са листе ЈПП-а на одобравање, Влада разматра 
и доноси одлуку о одобравању пројекта у року  од шездесет (60) дана од дана пријема 
предлога. 
 

Члан 9 
(Ангажовање савјетника) 

 
(1) Влада, на предлог Комисије или на сопствену иницијативу, одлучује о ангажовању 

савјетника за питања која се односе на: финансирање, опорезивање, осигурање, 
правна, техничка или друга питања везаних за пројекат.. 

 
(2)  Комисија проводи поступак одабира савјетника у складу са Законом о јавним набавкама. 
 
 



Члан 10 
(Надзор над спровођењем ЈПП-а) 

 
(1) Надзор над спровођењем одобрених пројеката ЈПП-а врши Комисија. 

 
(2) Ради спровођења надзора јавно тијело из чије области се реализује ЈПП дужно је да 

Комисији доставља редовне извјештаје о статусу пројекта, а посебно о динамици и 
степену реализације. 
 

(3) Комисија у сваком моменту може да затражи од јавног тијела извјештај о статусу 
пројекта. 
 

(4) Комисија, на своју иницијативу или на захтјев Владе, подноси извјештај Влади о 
реализацији пројеката ЈПП-а.  

 
 
 
ТРЕЋИ ДИО – ПОСТУПАК  ИЗБОРА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 
 
 

Члан 11 
(Прописи на основу којих се врши избор приватног партнера) 

 
(1) Поступак избора приватног партнера спроводи се у складу са Законом о јавним 

набавкама уз одговарајућу примјену одредаба члана 3 овог закона које се односе на 
општа начела ЈПП-а. 

 
(2) Орган за додјелу уговора у смислу Закона о јавним набавкама је градоначелник 

Дистрикта у чије име поступа Комисија. 
 
(3) Уколико реализација ЈПП-а подразумијева давање концесије, поступак избора 

приватног партнера спроводи се у складу са Законом о концесијама уз одговарајућу 
примјену  одредаба члана 3 овог закона које се односе на опште принципе ЈПП-а.  
 

(4) Члан Комисије именован из јавног тијела које предлаже пројекат ЈПП-а обавезно се 
изузима од гласања приликом доношења одлуке о избору приватног партнера. 

 
 

Члан 12 
(Квалификованост приватног партнера) 

 
 Комисија је дужна да провјери економску, финансијску, техничку и професионалну 
подобност приватног партнера у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

ЧЕТВРТИ ДИО – МОДЕЛИ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

Члан 13 

(Врсте модела) 

Јавно-приватно партнерство се у смислу овог закона спроводи по једном од сљедећих 
модела: 

                          а) уговорно јавно-приватно партнерство; 

                          б) статусно јавно приватно партнерство. 

Члан 14 
(Уговор о ЈПП-у) 

 



(1) Уговорно ЈПП је модел ЈПП-а којим јавни и приватни партнер међусобна права и обавезе 
у спровођењу пројекта ЈПП-а уређују уговором о ЈПП-у. 

 
(2)   Уговор о ЈПП-у се закључује у писаном облику и на одређено вријеме, на период не 

краћи од  три године и не дужи од тридесет година.  
(3)  Влада обавезно подноси Скупштини Брчко дистрикта БиХ нацрт уговора на сагласност 
прије закључивања истог. 
(4) Након истека уговорног рока може се закључити нови уговор уз избор приватног партнера 

у складу с  чланом 11 овога закона. 
(5)  Уговор о ЈПП-у обавезно садржи:  
а) права и обавезе јавног и приватног партнера као уговорних страна;  
б) сврху и предмет уговора; 
ц) јасну идентификацију ризика и подјелу ризика између јавног и приватног партнера; 
д) начин и услове обезбјеђења финансијске конструкције пројекта као и услове под којим 
финансијске институције могу учествовати у пројекту; 
е) минималне стандарде који ће се примијенити током пројектовања, стандарде простора, 
квалитет услуга, као и друге захтјеве за спровођење пројекта; 
ф) начин плаћања, те услове за одређивање и усклађивање накнада; 
г) потпуну транспарентност и обавезу јавног партнера да објави податке који се односе на 
вођење ЈПП пројекта; 
х) право јавног партнера на надзор током спровођења пројекта и реализације уговора; 
и) вријеме трајања, као и услове за обнављање уговора; 
ј) дефинисање власништва по престанку уговора; 
к) санкције и накнаде за неиспуњење уговорних обавеза;    
л) услове за раскид уговора  и поступак у случају раскида уговора прије датума престанка 
утврђеног уговором; 
м) начин рјешавања спорова; 
н) мјере за омогућавање финансирања пројекта; 
о) опис догађаја који се сматрају вишом силом; 
п) остале елементе битне за предмет ЈПП-а. 
 

Члан 15 
(Регистар уговора о јавно-приватном партнерству) 

 
(1) Након закључења уговора из члана 14 овог закона примјерак оригинала у име јавног 

партнера чува одјељење надлежно за привредни развој које води Регистар уговора о 
ЈПП. 

 
(2) Уговор о ЈПП-у са додацима који чине његов саставни дио, као и све измјене уговора и 

његове додатке уписују се у Регистар уговора ЈПП-а. 
 
(3) Регистар из става 2 овога члана је јаван. 
 
(4) Начин организације и вођења Регистра, лица овлаштена за приступ Регистру и обим 

права приступа подацима из Регистра утврђују се Правилником о организацији и вођењу 
регистра који доноси Влада, на предлог одјељења надлежног за привредни развој. 

 
(5) Правилник из става 4 овог члана усклађује се са Законом о заштити тајних података 

(„Службени лист БиХ“ број 54/05) као и другим прописима који се односе на заштиту 
података и пословну тајну, а који се примјењују у Дистрикту. 

 
Члан 16 

(Статусно ЈПП) 
 

(1) Статусно ЈПП је модел ЈПП-а који се заснива на оснивању заједничког предузећа 
између јавног и приватног партнера ради реализације ЈПП-а. 

(2)  Статусно ЈПП се може засновати на оснивачким улозима у новооснованом предузећу 
или на основу откупа власничког удјела у постојећем предузећу. 

(3) На оснивање статусног ЈПП-а примјењује се закон којим се уређује оснивање и 
регистрација предузећа у Дистрикту.  

(4) Оснивачки акт предузећа обавезно садржи и елементе из члана 14 става 4 овог 
закона. 



(5) Скупштина Брчко дистрикта БиХ обавезно даје сагласност на оснивачки акт предузећа 
у име јавног партнера, а прије његовог доношења. 
 

 
 
ПЕТИ ДИО –  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 17 
(Стварна и мјесна надлежност) 

 
(1) За рјешавање спорова између странака који настају на основу уговора о ЈПП-у, стварно и  

мјесно је надлежан Основни суд  Брчко дистрикта БиХ. 
 
(2) Став 1 овога члана не примјењује се уколико су странке уговориле арбитражно 

рјешавање спорова насталих на основу уговора о ЈПП-у. 
 

Члан 18 
(Мјеродавно право при рјешавању спорова) 

 
За рјешавање спорова који настану између јавног и приватног партнера, примјењују се 
прописи Дистрикта, односно мјеродавно је право које су странке изабрале у складу с чланом 
17 ставом 2 овога закона. 
 

Члан 19 
(Обезбјеђивање спровођења закона) 

 
(1)  Влада је дужна, на предлог надлежног одјељења за привредни развој, у року од 

шездесет (60) дана од дана ступања на снагу овог закона да донесе правилник о 
организацији и вођењу регистра, из члана 15 става 4 овог закона. 

 
(2) Комисија је дужна у року од тридесет (30) дана од именовања да донесе 

пословник о раду из члана 5 става 5 овог закона.  
 
 

Члан 20 
(Ступање на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 
дистрикта БиХ. 
 
 

Број: 01-02 -186/10  
Брчко, 10. фебруара 2010. године                                                                                                                           
         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
              
                                                                                     Мирсад Ђапо, дипл. правник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


