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Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 22 

Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ» број 3/07) и члана 3 Закона о јавним предузећима у Брчко 
дистрикту Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 
15/06), на  51. сједници одржаној 26. јуна 2007. године, доноси    
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА «КОМУНАЛНО БРЧКО» Д.О.О. БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ 

 
 
ПРВИ ДИО – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

(Оснивање предузећа) 

(1) Овом одлуком оснива се Јавно предузеће за комуналне дјелатности 
«Комунално Брчко» д. о. о. Брчко дистрикт БиХ (у даљем тексту: Предузеће). 

(2) Оснивач Предузећа из става 1 овог члана је Брчко Дистрикт Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), са сједиштем у Брчком, у Булевару 
мира број 1. 

 
Члан 2 

(Статус Предузећа) 

Предузеће из члана 1 ове одлуке је правно лице, које на територији 
Дистрикта  обавља дјелатности од општег интереса, у складу с чланом 2 Закона 
о јавним предузећима у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине. 

 
 

ДРУГ ДИО – ОРГАНИ И РАД ПРЕДУЗЕЋА 

ГЛАВА I.   НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 3 

(Назив и сједиште) 

(1) Предузеће послује под називом: Јавно предузеће за комуналне 
дјелатности «Комунално Брчко» д. о. о. Брчко дистрикт БиХ. 

(2) Скраћени назив Предузећа гласи: ЈП «Комунално Брчко» д. о. о. Брчко 
дистрикт БиХ. 

(3) Сједиште Предузећа је у Дистрикту, у Студентској улици број 13. 
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Члан 4 

(Вријеме оснивања) 

Предузеће се оснива на неодређено вријеме. 
 

Члан 5 

(Печат и штамбиљ) 

(1) Предузеће има печат облика круга у коме је концентричним круговима 
исписан, ћириличним и латиничним писмом, пуни назив Предузећа. 

(2) Предузеће има штамбиљ облика правоугаоника који садржи пуни назив 
Предузећа, а служи за овјеру пријема аката.  

(3) У случају израде више печата и штамбиља исте величине, печати и 
штамбиљи морају бити истовјетни по садржају и сваки означен арапским 
бројем. 

(4) Величина печата и штамбиља, начин употребе, чување и број печата и 
штамбиља утврђују се посебним актом, који доноси директор Предузећа. 
 
 
 
ГЛАВА II.   ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 6 

(Дјелатности од општег интереса) 

У складу са Законом о класификацији дјелатности у Брчко дистрикту БиХ 
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 8/07), Предузеће обавља 
дјелатност од општег интереса за Дистрикт:  

a) 40.130 – Дистрибуција и продаја електричне енергије; 
b) 41.000 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 
c) 90.010 – Прикупљање и обрада отпадних вода; 
d) 90.020 – Прикупљање и обрада осталог отпада.  

 
Члан 7 

(Остале дјелатности Предузећа) 

(1) Поред дјелатности из члана 6 ове одлуке, Предузеће може обављати и 
друге дјелатности које служе регистрованим дјелатностима, и то дјелатности 
развоја, пројектовања, изградње и одржавања техничких система, 
електроенергетских објеката и других објеката, водоводне и канализационе 
мреже; развоја и коришћења телекомуникација, информативну и 
научноистраживачку дјелатност у области електропривреде и водопривреде; 
дјелатност геолошких истраживања и друге дјелатности за потребе 
електропривреде, водопривреде и чистоће, које су, у складу с важећом 
класификацијом дјелатности у Дистрикту, утврђене статутом Предузећа.  

(2) Предузеће може да обавља и дјелатности које нису уписане у судски 
регистар, под условима одређеним законом. 
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Члан 8 

(Промјена назива, сједишта и дјелатности) 

О промјени  назива, сједишта и дјелатности Предузећа одлучује посебним 
актом управни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине Дистрикта. 

 
 
 
ГЛАВА III.   ОСНИВАЧКИ КАПИТАЛ 

 
Члан 9 

(Оснивачки капитал Предузећа) 

(1) Оснивачки капитал Предузећа у износу од 2.000,00 КМ уплаћује 
Дистрикт на посебан рачун отворен код банке, прије уписа оснивања Предузећа 
у судски регистар. 

(2) Трошкове оснивања Предузећа сноси Дистрикт.  
 

Члан 10 

(Повећање и смањење капитала) 

(1) Оснивачки капитал Предузећа може се повећавати или смањивати. 
(2) Смањење оснивачког капитала Предузећа не може се вршити испод 

износа минималног оснивачког капитала, који је одређен Законом. 
 

Члан 11 

(Повећање капитала из обавезних резерви) 

Повећање оснивачког  капитала Предузећа може да се врши из обавезних 
резерви Предузећа уколико финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за 
посљедњу пословну годину показују да Предузеће нема непокривених губитака.   

 

Члан 12 

(Потраживања и дуговања) 

Потраживања и дуговања Дистрикта, Одјељења за комуналне послове и 
Одјељења за јавне послове – Пододјељења за чистоћу, у односу на Предузеће, 
регулишу се посебним актом градоначелника Дистрикта.    

   
 
ГЛАВА IV.   ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Члан 13 

(Инфраструктура од општег интереса) 

(1) Инфраструктуру од општег интереса у Дистрикту чине: 
    a) електроенергетски објекти преко којих се обавља дистрибуција 

електричне енергије;  
    b) водни објекти преко којих се обавља производња, дистрибуција, 

одводња и пречишћавање воде; 
    c) депоније.  
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(2) Инфраструктура од општег интереса у власништву је оснивача. 
(3) Предузеће је овлашћено да користи инфраструктуру од општег 

интереса и њоме управља, у складу с посебним актом градоначелника 
Дистрикта, чији је саставни дио извјештај из става 6 овог члана. 

(4) Предузеће је обавезно да инфраструктуру из става 3 овог члана 
одржава у стању које омогућава несметано пружање услуга Предузећа при 
обављању дјелатности од општег интереса, као и да одржава исправност и 
функционалност објеката који чине инфраструктуру. 

(5) Трошкове одржавања инфраструктуре од општег интереса сноси 
Предузеће. 

(6) Извјештај о попису инфраструктуре од општег интереса сачињава се са 
стањем на дан уписа оснивања Предузећа у судски регистар. 
 
 
 
ГЛАВА V.   РАДНО-ПРАВНИ СТАТУС 

 

Члан 14 

(Преузимање запослених) 

Предузеће преузима запослене Дистрикта, који су распоређени на радна 
мјеста у Одјељењу за комуналне послове и Одјељењу за јавне послове – 
Пододјељењу за чистоћу, у складу са одлуком градоначелника Дистрикта о 
преузимању запослених Дистрикта. 
 

Члан 15 

(Унутрашња организација и систематизација радних мјеста) 

(1) Унутрашња организација Предузећа, систематизација радних мјеста и 
опис послова и задатака регулишу се посебним општим актом који, на предлог 
директора, доноси управни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине 
Дистрикта.  

(2) Акт о унутрашњој организацији Предузећа и систематизацији радних 
мјеста доноси Предузеће, у року од шездесет (60) дана од дана уписа оснивања 
Предузећа у судски регистар, на основу потреба исказаних у налазу и 
мишљењу лица овлашћеног за пружање консултантских услуга. 

 
 
 
ГЛАВА VI.   УПРАВЉАЊЕ 

 
Члан 16 

(Орган управљања) 

(1) Управни одбор управља Предузећем. 
(2) Управни одбор доноси пословник о свом раду. 
(3) Ближе одредбе о надлежностима управног одбора Предузећа уређују 

се статутом Предузећа. 
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Члан 17 

(Састав управног одбора) 

Управни одбор се састоји од пет чланова: 
     а) два члана – државна службеника запослена у Влади Дистрикта, 

укључујући и руководеће државне службенике који посједују ВСС и искуство у 
области привреде и финансија; 

     б) три члана која нису запослена у Влади Дистрикта, који посједују ВСС 
правног, економског или техничког смјера и искуство у привреди. 

 
Члан 18 

(Именовање управног одбора) 

(1) Градоначелник Дистрикта именује управни одбор у складу са 
одредбама Закона о јавним предузећима у Брчко дистрикту БиХ. 

(2) Управни одбор се именује на период од четири (4) године, уз могућност 
поновног именовања. 

(3)  Управни одбор се именује у року од четрдесет пет (45) дана од дана 
оснивања Предузећа.  

Члан 19 

(Засједање управног одбора) 

(1) Управни одбор засједа најмање једном мјесечно. 
(2) Сједнице управног одбора сазива и води предсједник управног одбора. 
(3) Предсједник управног одбора је одговоран за: 
     а) редовно одржавање сједница управног одбора; 
     б) правовремено обављање послова утврђених Законом, актом о 

оснивању Предузећа, статутом Предузећа и другим прописима. 
(4) О раду управног одбора води се записник. 
(5) Сједницама управног одбора присуствује директор Предузећа, а у 

одлучивању управног одбора учествују само чланови управног одбора. 
 

Члан 20 

(Кворум и гласање) 

(1) Управни одбор може пуноважно одлучивати ако сједници присуствује 
више од половине укупног броја чланова управног одбора. 

(2) Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 
(3) Одлуке управног одбора потписује предсједник управног одбора. 
(4) Одлуке управног одбора се објављују на начин одређен статутом 

Предузећа. 
 

 
ГЛАВА VII.   РУКОВОЂЕЊЕ 
 

Члан 21 

(Пословодни орган) 

(1)  Директор представља и заступа Предузеће. 
(2) Директора именује управни одбор Предузећа, путем јавног конкурса, на 

период од четири (4) године, уз могућност поновног именовања. 
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(3) Директор Предузећа може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу 
писмену пуномоћ за заступање Предузећа, само уз сагласност управног одбора 
Предузећа. 

(4)  Директор Предузећа не може закључивати уговоре чија стварна или 
процијењена вриједност прелази 60.000,00 КМ без сагласности управног 
одбора Предузећа. 

(5) Права, обавезе и одговорности директора ближе се уређују статутом 
Предузећа, другим општим актима Предузећа и уговором између управног 
одбора и директора. 

(6) Овлашћења директора као заступника Предузећа, односно ограничења 
његових овлашћења уписују се у судски регистар. 

 
Члан 22 

(Прокура) 

(1) Предузеће може дати прокуру као писмено овлашћење за предузимање 
правних радњи у име и за рачун Предузећа, у оквиру дјелатности Предузећа, 
једном или већем броју лица.  

(2) Прокуру из става 1 овог члана даје директор Предузећа, у оквиру своје 
надлежности, само уз сагласност управног одбора Предузећа, с тим да се 
прокура не може дати правном лицу, нити се може дати прокура за отуђење или 
оптерећење некретнина Предузећа. 

(3) Прокурист не може своја овлашћења пренијети на друго лице. 
(4) Прокура може бити опозвана. 
(5) Прокура, која има назначен рок или датум престанка, престаје по истеку 

тог рока или датума. 
(6) Предузеће је обавезно да пријави упис у судски регистар давања или 

престанка прокуре.  
(7) Потпис прокуристе депонује се у судском регистру.  
(8) При потписивању у име Предузећа, прокурист је обавезан да користи 

облик потписа који је депонован у судском регистру, уз напомену да је 
прокурист.   
 
 
ГЛАВА VIII.   ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ, ДОБИТ И ГУБИЦИ 
 

Члан 23 

(Обавезне резерве) 

(1) Предузеће је  дужно да формира обавезне резерве Предузећа. 
(2) Обавезне резерве Предузећа формирају се од добити коју је Предузеће 

остварило према годишњем финансијском извјештају Предузећа. 
(3) Предузеће сваке године уноси у обавезне резерве Предузећа новчана 

средства у износу који одреди управни одбор Предузећа.   
(4) У обавезне резерве уноси се најмање 5% од добити, док обавезне 

резерве не достигну сразмјеру према основном капиталу у висини од 10% 
основног капитала. 

(5) Издвајање из добити у обавезне резерве престаје након што се 
достигне сразмјера према основном капиталу, али се издвајање одмах 
наставља уколико се обавезне резерве Предузећа смање испод прописаног 
износа. 
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(6) Средства из обавезних резерви користе се за покривање губитака 
Предузећа, а за друге непредвиђене трошкове обавезне резерве могу се 
користити само уз сагласност управног одбора Предузећа. 

 

Члан 24 

(Добит и губици) 

(1) Добит предузећа припада Предузећу. 
(2) О начину распоређивања добити Предузећа одлучује управни одбор 

Предузећа.  
(3) Губитак који оствари Предузеће покрива се из обавезних резерви 

Предузећа, као и на други начин предвиђен Законом. 
 
 
ГЛАВА IX.   ФИНАНСИРАЊЕ И ЦЈЕНОВНИК  
 

Члан 25 

(Извори и начин финансирања) 

(1) Предузеће се финансира из сљедећих извора: 
     а)  прихода од обављања дјелатности Предузећа; 

             b)  буџета Дистрикта и 
             c)  других извора. 

(2) Средства из буџета Дистрикта обезбјеђују се у складу с пословним 
планом, који доноси управни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине 
Дистрикта.   

Члан 26 

(Цјеновник) 

 До доношења цјеновника за робу и услуге које пружа Предузеће, од 
стране надлежног органа, примјењиваће се цјеновник који је на снази у вријеме 
оснивања Предузећа. 

 
ГЛАВА X.   ОПШТИ АКТИ  

Члан 27 

(Општи акти и тумачење) 

(1) Општи акти Предузећа су: 
     а) статут; 
     b) пословник; 
     c) одлуке управног обора и директора Предузећа, којима се на општи 

начин уређују одређена питања или односи у Предузећу; 
     д) правилник. 
(2) Тумачење општих аката даје орган који је општи акт донио. 
(3) Општи акти Предузећа објављују се на начин одређен статутом 

Предузећа. 
Члан 28 

(Статут) 

(1) Статут Предузећа је основни општи акт Предузећа.   
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(2) Општи акти ниже правне снаге од статута Предузећа, морају бити 
усклађени са статутом. 

(3) Статут доноси управни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине 
Дистрикта. 

Члан 29 

(Остали акти) 

Поред општих аката из члана 27 ове одлуке, Предузеће може доносити и 
друге акте, који морају бити усклађени са статутом.  

 
 
ГЛАВА XI.   ОСТАЛА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  
 

Члан 30 

(Права и обавезе Предузећа и оснивача) 

(1) Предузеће за своје обавезе одговара цјелокупном својом имовином. 
(2) Предузеће има право да у правном саобраћају закључује уговоре, 

доноси акте и врши друге  послове и радње у оквиру правне способности 
Предузећа. 

(3) У правном саобраћају Предузеће је обавезно да се придржава закона и 
других прописа, које доносе надлежни органи. 

(4) Оснивач одговара за обавезе Предузећа до висине свог улога. 
 

Члан 31 

(Располагање новчаним средствима) 

Посебним актом управног одбора Предузећа одређују се лица овлашћена 
за располагање новчаним средствима Предузећа и начин располагања 
новчаним средствима. 

Члан 32 

(Пословни и финансијски планови и управни акти) 

(1) Предузеће усклађује развојну и пословну политику Предузећа, као и 
финансијске планове са изворима финансирања дјелатности Предузећа, уз 
подршку надлежног одјељења Владе Дистрикта, прије него што их усвоји 
Скупштина Дистрикта. 

(2) Учествовање Предузећа у реализацији пројеката који се финансирају из 
капиталног буџета Дистрикта  регулише се посебним актом градоначелника 
Дистрикта.  

Члан 33 

(Својство правног лица) 

Предузеће стиче својство правног лица уписом оснивања Предузећа у 
судски регистар.  

Члан 34 

(Јавност рада) 

Рад Предузећа је јаван. 
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ТРЕЋИ ДИО – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35 

(Доношење општих аката) 

Опште акте Предузећа доноси надлежни орган Предузећа у року од 
деведесет (90) дана од дана уписа оснивања Предузећа у судски регистар, ако 
другачије није прописано законом или овом одлуком. 

 

Члан 36 

(Измјене оснивачког акта) 

Измјене и допуне ове одлуке врше се на начин и према поступку који је 
предвиђен за њено доношење. 

Члан 37 

(Вршилац дужности директора) 

(1) У поступку уписа оснивања Предузећа у судски регистар, Предузеће 
заступа вршилац дужности директора Предузећа, кога именује Скупштина 
Дистрикта. 

(2) Вршилац дужности директора Предузећа именује се у року од тридесет 
(30) дана од дана оснивања Предузећа. 
 

Члан 38 

(Примјена прописа) 

На односе који нису регулисани овом одлуком, а који проистекну приликом 
њене примјене, примјењују се одговарајуће одредбе закона и других прописа 
који уређују ту материју. 

Члан 39 

(Остале одредбе) 

Ова одлука је сачињена у четири (4) истовјетна примјерка од којих сваки 
примјерак, који је потписан и овјерен на прописан начин, има значај оригинала. 

 
Члан 40 

(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
«Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
 
Број: 0-02-022-81/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
Брчко, 26. јуна  2007. године                     СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ       

                                                                                  Проф. др Милан Томић, с.р.       

 
 
 
 

 


