
Na osnovu чланa 8 Закона о Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ («Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ» бројеви 1/00 и 17/04) и Одлукe о давању овлашћења
Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01-02-218/17 од 13.
септембра 2017. године, Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 35.
сједници одржаној 21. фебруара 2018. godine утврдила је пречишћени текст Закона о
јавном предузећу „Лука Брчко“ Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“ број 16/04) са измјенама и допунама закона о јавном предузећу „ Лука
Брчко“ Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08,
39/08, 5/15, и 9/17).

Број: 01.3.-05-231/18
Брчко, 21. фебруара 2018. године

ПРЕДСJEДАВАЈУЋИ
ЗАКОНОДАВНЕ КОМИСИЈЕ

Љубиша Лукић, c. p.

ЗАКОН
О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ЛУКА БРЧКО”

БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Овим законом регулишу се оснивање и организација Јавног предузећа “Лука Брчко”

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Јавно предузеће).

Члан 2
Оснивач Јавног предузећа је Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту:

Дистрикт).

Члан 3
Јавно предузеће је правни сљедбеник Јавног предузећа "Лука Брчко" Брчко

дистрикта Босне и Херцеговине; друштво са ограниченом одговорношћу, које је
регистровано код Основног суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 4
Јавно предузеће послује под називом Јавно предузеће «Лука Брчко» Брчко

дистрикта Босне и Херцеговине.
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Скраћени назив Јавног предузећа гласи: ЈП "Лука Брчко" Брчко дистрикта БиХ.

Члан 5
Сједиште Јавног предузећа је у Брчком.

Члан 6
Јавно предузеће послује у складу са законима Босне и Херцеговине, законима

Дистрикта и међународним споразумима које је потписала Босна и Херцеговина.

Члан 7
Јавно предузеће одговора за своје обавезе цјелокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, изузев оних обавеза које је
изричито преузео или гарантовао оснивач и одобрила Скупштина Брчко дистрикта БиХ (у
даљем тексту: Скупштина Дистрикта), у циљу финансирања развоја Јавног предузећа.

Члан 8

На питања која нису регулисана овим законом сходно се примјењују одредбе Закона
о предузећима Брчко дистрикта БиХ (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви
11/01, 10/02, 14/02, 01/03 и 04/04).

II. ПОСЛОВНА ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 9

Јавно предузеће пружа услуге у ријечном, ријечно-жељезничком и другом
комбинованом саобраћају правним и физичким лицима  из Босне и Херцеговине и
иностранства.

Јавно предузеће управља имовином и приходима како би обезбиједило:

1) ефикасне и економичне услуге, и

2) редовно, периодично и дугорочно одржавање имовине и опреме.

Члан 10

Дјелатности Јавног предузећа ближе се уређују статутом Јавног предузећа (у даљем
тексту: статут).

Дјелатности Јавног предузећа се  уписују  у судски регистар.

Јавно предузеће може да обавља само дјелатности које су уписане у судски регистар.

III. ОРГАНИ

Члан 11
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Органи Јавног предузећа су управни одбор и директор.

1. Управни одбор

Члан 12

Управни одбор управља Јавним предузећем.

Управни одбор одговара Скупштини Дистрикта за:

1) свеукупно управљање Јавним предузећем,

2) заштиту јавног интереса и

3) постизање циљева Јавног предузећа.

Члан 13

(1) Управни одбор бира градоначелник на период од четири године.

(2) Управни одбор састоји се од шест чланова.

(3) Управни одбор чине:

а) чланови из реда грађана;

б) један члан на приједлог Вијећа министара БиХ.

(4) Чланови Управног одбора могу бити и запосленици у органима јавне управе и

институцијама Брчко дистрикта БиХ.

(5) Чланови Управног одбора из става 3 тачке а) и става 4 овог члана одражавају

састав становништва и бирају се на основу јавног конкурса.

(6) Мјесечна накнада за рад у Управном одбору износи:

а) за члана Управног одбора једна просјечна нето плата запослених у том јавном

предузећу;

б) за предсједника Управног одбора накнада из тачке а) овог става увећава се за

20%.

(7) Управни одбор за свој рад одговара оснивачу Јавног предузећа.

Члан 13а
(1) Управни одбор именује градоначелник на основу предлога Комисије за избор

кандидата за чланове Управног одбора Јавног предузећа (у даљем тексту: Комисија).

(2) Градоначелник именује Комисију из реда чланова Владе Брчко дистрикта БиХ.

(3) Комисија из става 1 овог члана састоји се од пет чланова.

(4) Комисија из става 1 овог члана спроводи поступак избора најуспјешнијих
кандидата, уз административну и техничку помоћ Одјељења за стручне и
административне послове – Пододјељења за људске ресурсе.

(5) Јавни конкурс за избор Управног одбора расписује се мјесец дана прије истека
мандата Управног одбора.
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Члан 14

Управни одбор доноси одлуке ако већина чланова присуствује сједници.

Управни одбор усваја одлуке већином гласова присутних чланова.

Управни одбор доноси пословник о раду који садржи ближе одредбе о раду
управног одбора.

Члан 15
Управни одбор:

(1) усваја статут јавног предузећа уз сагласност оснивача;

(2) усваја годишњи пословни план јавног предузећа уз сагласност оснивача;

(3) усваја средњорочни и дугорочни план развоја јавног предузећа уз сагласност
оснивача;

(4) одлучује о унутрашњој организацији јавног предузећа уз сагласност оснивача;

(5) утврђује пословну политику и доноси опште акте јавног предузећа;

(6) именује и разрјешава директора и замјенике директора јавног предузећа;

(7) именује и разрјешава интерног ревизора јавног предузећа;

(8) врши избор и одобрава уговор закључен са екстерним ревизором;

(9) надгледа рад директора и утврђује одговорност директора;

(10) надгледа рад јавног предузећа;

(11) одлучује о расподјели годишње добити и покрићу трошкова, уз сагласност
Скупштине Дистрикта;

(12) одлучује о повећању, односно смањењу капитала јавног предузећа, уз
сагласност Скупштине Дистрикта;

(13) усваја завршни рачун који припрема директор и доставља Скупштини Брчко
дистрикта БиХ на одобрење;

(14) одлучује о питањима која достави директор;

(15) доноси пословник о раду;

(16) врши друге послове одређене законом и статутом.“

Члан 16

Чланови управног одбора примају накнаду за рад у складу са статутом.

2. Директор

Члан 17

(1)Директор је руководни орган Јавног предузећа.
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(2) Директор представља и заступа Јавно предузеће, организује и води пословање
Јавног предузећа и одговара за законитост рада Јавног предузећа.

(3) Плата директора јавног предузећа не може се утврдити у износу вецем од плате
шефа одјељења Vlade Брчко дистрикта БиХ.

Члан 18
Директор Јавног предузећа:

1) предлаже годишњи пословни план Јавног предузећа, програм развоја и дугорочне
планове рада и пословања;

2) извршава одлуке управног одбора;

3) припрема мјесечне пословне и финансијске извјештаје за сједнице управног
одбора;

4) припрема за управни одбор годишње извјештаје о раду и пословним питањима;

5) предлаже управном одбору доношење одлуке о отварању нових радних мјеста;

6) закључује уговоре о раду и отказује уговоре о раду;

7) одлучује о одговорности запослених у вези с повјереним пословима;

8) заступа и представља Јавно предузеће пред трећим лицима;

9) одлучује о коришћењу средстава Јавног предузећа за текуће пословање;

10) предлаже опште акте Јавног предузећа;

11) доноси појединачне акте Јавног предузећа у складу са законом и статутом;

12) одлучује о другим питањима из своје надлежности  у складу са законом и статутом.

Члан 19
Статутом се прописују потребне квалификације и начин избора директора у складу с

принципима јавног конкурса и стручних способности.

IV. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 20

Јавно предузеће заступа и представља директор.

У правним пословима са трећим лицима директор заступа Јавно предузеће до
висине износа коју утврди управни одбор, а у правним пословима чија вриједност прелази
тај износ директор заступа Јавно предузеће уз сагласност управног одбора.

Именовање других лица у Јавном предузећу, која имају овлашћење да обављају
послове или дају налоге за исплате у име Јавног предузећа, врши се актом о
систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу, који доноси управни одбор.

V. ГОДИШЊИ ПОСЛОВНИ ПЛАН

Члан 21

Управни одбор usvaja годишњи пословни план Јавног предузећа и измјене тог
плана уз сагласност оснивача.
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Управни одбор одређује висину износа до којег директор одобрава  измјену
годишњег пословног плана.

Управни одбор одобрава све дугорочне финансијске обавезе Јавног предузећа, као
што су кредити и емисије обвезница. За обавезе у вези с кредитима или обвезницама у
износу од 500,000 КМ или већем, неопходна је сагласност Скупштине Дистрикта.

VI. КАПИТАЛ И СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 22

Вриједност капитала Јавног предузећа утврђује се статутом у складу са законом.

Члан 23

Средства Јавног предузећа могу да се састоје од уложених новчаних средстава и
улога у стварима и правима по основу:

1) права својине над имовином;

2) новчаних средстава остварених вршењем регистроване дјелатности;

3) других имовинских права;

4) буџета Дистрикта;

5) средстава из донација.

Члан 24

Директор може дио овлашћења која има  у складу са законом и статутом да пренесе
на друго лице.

VII. КЛАУЗУЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 25
Директор и чланови управног одбора Јавног предузећа не могу бити запослени

нити имати  својство заступника у било ком другом предузећу исте или сродне дјелатности
које би могло бити конкурентно са Јавним предузећем или у предузећу које има значајне
пословне односе са Јавним предузећем.

Запослени у Јавном предузећу не може без одобрења послодавца за свој или за
рачун трећег лица закључивати уговоре који представљају конкуренцију Јавном
предузећу.

Директор, чланови управног одбора и запослени који имају, или чији најближи
сродници имају финансијски интерес у било којем предузећу које закључује уговор са
Јавним предузећем, морају се прије закључења таквог уговора изјаснити о том интересу.



7

Директор и чланови управног одбора дужни су да дају изјаву о свом материјалном
стању у складу с чланом 21 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

VIII. ОПШТИ АКТИ
Члан 26

Општи акти Јавног предузећа су статут, правилници и одлуке којима се на општи
начин уређују одређена питања.

Управни одбор усваја статут јавног предузећа уз сагласност оснивача, а правилнике
ради примјене закона и других прописа доносе управни одбор и директор.

Управни одбор доноси правилнике и друге опште акте.

Општи акти предузећа се доносе по потреби и морају бити у складу са статутом.

IX. УНУТРАШЊА КОНТРОЛА И УНУТРАШЊА  И СПОЉНА РЕВИЗИЈА

1. Унутрашња контрола

Члан 27

Директор успоставља систем унутрашње контроле, којим се обезбјеђују  надзор и
контрола над извршавањем пословних активности и задатака на свим нивоима Јавног
предузећа.

Одговорна лица Јавног предузећа су дужна да обезбиједе услове који омогућавају
систем унутрашње контроле, надзор, ревизију и оцјену утврђених програма, планова и
поступака, као и њихову примјену.

2. Унутрашњи ревизор

Члан 28

Унутрашњи ревизор:

1) врши годишњу унутрашњу ревизију сектора Јавног предузећа  у складу са
унутрашњим  планом ревизије који је одобрио управни одбор;

2) врши ванредну ревизију ако то затражи управни одбор;

3) врши контролу унутрашњих  поступака Јавног предузећа;

4) подноси предлоге за исправку недостатака;

5) помаже у припреми годишњих извјештаја;

6) представља контакт особу за спољне ревизоре.

Унутрашњи ревизор  Јавног предузећа је независан у раду и одговоран је управном
одбору.

3. Унутрашња ревизија

Члан 29
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Унутрашња ревизија се  врши непосредним увидом у евиденцију и документацију,
и процјеном поступака и процедура Јавног предузећа и његовог система унутрашње
контроле.

Управни одбор даје сагласност на годишњу унутрашњу ревизију.

4. Спољна ревизија

Члан 30

На крају сваке фискалне године цјелокупно пословање Јавног предузећа је предмет
спољне ревизије, коју спроводи  овлашћено ревизорско предузеће.

Спољни ревизор је посебно дужан да пружи детаљно мишљење о унутрашњем
финансијском извјештају и да утврди усклађеност тог извјештаја са својим извјештајем.

Трошкове годишње ревизије сноси оснивач Јавног предузећа.

Годишњи ревизорски извјештај је доступан јавности путем штампе и Интернета.

X. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 31

Пословна тајна се односи на акте, идентификационе документе, извјештаје и
податке, чије би откривање неовлашћеном лицу било у супротности с дјелатношћу Јавног
предузећа или би штетило интересима Јавног предузећа.

Пословну тајну Јавног предузећа представљају:

1) повјерљиви подаци које оснивач пошаље Јавном предузећу,

2) план физичко-техничког обезбјеђења објеката и имовине Јавног предузећа,

3) подаци о финансијском пословању Јавног предузећа, и

4) друге исправе и подаци које директор прогласи пословном тајном.

Сви запослени су дужни да чувају пословну тајну.

Директор одређује када се пословна тајна може објелоданити.

XI. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 32

Јавно предузеће објављује годишњи извјештај о раду и финансијском стању Јавног
предузећа, који се доставља градоначелнику и Скупштини Дистрикта.

XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 33
У свом пословању Јавно предузеће је дужно да се придржава свих  прописа који се

односе на заштиту на раду и заштиту животне средине.

Дужности лица одговорног за заштиту на раду и заштиту животне средине
одређују се посебним актом.
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XIII. ПРИВАТИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 33а
(1) Јавно предузеће може се у потпуности или дјелимично приватизовати.

2) Одлуку о приступању приватизацији Јавног предузећа доноси Скупштина Дистрикта
тропетинском већином гласова посланика који су присутни и гласају.

Члан 33b
(1) Одлуком из члана 33а става 2 овог закона одређују се:

1) Комисија за спровођење поступка приватизације Јавног предузећа (у даљем тексту:
Комисија) коју именује Скупштина анексом одлуке;

2) основна начела, смјернице, рокови, задаци и одговорност Комисије; и

3) остала питања од важности за рад Комисије.

(2) Комисија припрема програм приватизације Јавног предузећа који између осталог
садржи:

1) метод и начин приватизације Јавног предузећа;

2) проценат државног капитала који је предмет продаје;

3) податке о имовини и пословању Јавног предузећа; и

4) остале елементе и документе неопходне за спровођење поступка приватизације.

(3) У зависности од начина продаје и процента државног капитала који је предмет продаје,
програмом из става 2 овог члана одређује се који се прописи о приватизацији предузећа у
Дистрикту примјењују у поступку приватизације Јавног предузећа.

(4) Програм из става 2 овог члана одобрава Скупштина тропетинском већином гласова
посланика који су присутни и гласају.

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34
Градоначелник именује чланове управног одбора у року од 30 дана од дана

ступања на снагу овог закона.

Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана именовања донесе статут.

Управни одбор именује вршиоца дужности директора у року од 15 дана од дана
именовања.

Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана именовања ангажује
независно књиговодствено предузеће да изврши анализу имовине, запослених и рада
Јавног предузећа.

Трошкове анализе из става 4 овог члана сноси оснивач Јавног предузећа.

Члан 35
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Закон о јавном предузећу „Лука Брчко“ Брчко дистрикта БиХ ступио је на снагу  5.
јуна 2004. године а његове измјене и допуне 21. маја 2008. године, 10. октобра 2008.
године, 8. маја 2015. године и 8. марта 2017. године.


