
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10 – пречишћени текст), Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ, на 68. редовној сједници одржаној 14. октобра 2020. године, усваја 

 

ЗАКОН  

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

  У Закону о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, бројеви 24/08, 25/08, 20/13, 16/18, 8/19, 11/20 и 

24/20), у члану 68 ставу 1 у тачки t) иза ријечи: „шумарски инспектор“ интерпункцијски 

знак тачка: „(.)“, замјењује се интерпункцијским знаком тачка са зарезом: „(;)“.   

          Иза тачке t) овог члана додаје се нова тачка u), која гласи: 

         „u) инспектор за удружења и фондације.“ 

Члан 2 

  У дијелу седам иза ПОГЛАВЉА XXI додаје се ново ПОГЛАВЉЕ XXII и чланови 108а и 

108b, који гласе: 

„ПОГЛАВЉЕ XXII. ИНСПЕКТОР ЗА УДРУЖЕЊА И ФОНДАЦИЈЕ 

Члан 108а 

(Област надзора инспектора за удружења и фондације) 

 

(1) Инспектор за удружења и фондације обавља инспекцијски надзор над спровођењем 

закона и других прописа који се односе на: 

a) оснивање удружења и фондацијe; 

b) надзор над радом органа удружења и фондацијe; 

c) остваривања права, обавеза и одговорности удружења и фондације; 

d) обављање сродних и несродних привредних дјелатности; 

e) остваривање циљева удружења и фондација предвиђених статутом. 
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(2) Инспектор за удружења и фондације обавља и друге послове инспекцијског надзора у 

вези с радом удружења и фондација у складу са законом и посебним прописима. 

 

„Члан 108b 

(Овлашћења и дужност инспектора за удружења и фондације) 

 

(1) Инспектор за удружења и фондације у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је и 

дужан да контролише:  

a) просторије сједишта удружења и фондације; 

b) поступање у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о удружењима и фондацијама) у 

погледу пријаве измјена података релевантних за упис у регистар, а нарочито 

измјене и допуне статута, циљева и дјелатности, статусних промјена, сједишта, 

лица овлашћених за заступање; 

c) назив удружења или фондације у складу с називом уписаним у регистар; 

d) поступање у складу с циљем и сврхом удружења и фондације како је прописано 

статутом удружења, односно фондације; 

e) обављање привредних дјелатности у складу са Законом о удружењима и 

фондацијама; 

f) одржавање сједнице скупштине удружења или управног одбора фондације; 

g) достављање финансијског извјештаја на начин прописан Законом о удружењима и 

фондацијама;  

h) вођење списка чланова удружења на начин прописан Законом о удружењима и 

фондацијама. 

 

(2) Инспектор за удружења и фондације је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.“ 

 

Члан 2 

 

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

дистрикта Босне и Херцеговине. 

 
Број: 01-02-1033/20 

Брчко, 14. октобра  2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                      Есед Кадрић                                                                   


