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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине  
(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05), 
Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 28. сједници одржаној  29. 
марта и 4. априла 2006. године, усваја 

 
 

ЗАКОН  
О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
 

ПРВИ ДИО  
 
 

Члан 1 

(Предмет закона) 
Овим законом се уређује управљање и пословање јавног предузећа у Брчко 

дистрикту БиХ, органи јавног предузећа, права, обавезе и одговорности оснивача 
и јавног предузећа, извори и начин финансирања, пословни план јавног предузећа, 
престанак јавног предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа.  
    
 

Члан 2 

(Јавно предузеће) 
(1) Јавно предузеће, у смислу овог закона, јесте предузеће које обавља 

дјелатности од  општег интереса из области енергетике, комуналних дјелатности и 
других дјелатности које Скупштина Брчко дистрикта БиХ одреди као такве. 

(2) Јавно предузеће може да обавља и друге дјелатности на начин и под 
условима који се  примјењују на дјелатности од општег интереса. 
 
 

Члан 3 

(Оснивач јавног предузећа) 
(1) Јавно предузеће оснива Брчко дистрикт БиХ. 
(2) Права оснивача из става 1 овог члана остварује Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ.  
      

Члан 4 

(Назив јавног предузећа) 
(1) Назив и скраћени назив јавног предузећа мора да садржи ознаку «ЈП» 

(јавно предузеће). 
(2) Одредбе Закона о предузећима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

(«Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 11/01, 10/02, 14/02, 1/03, 8/03 и 
4/04), које се односе на назив предузећа примјењују се и на јавно предузеће. 
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Члан 5 

(Облик организовања) 
Јавно предузеће се организује у облику друштва са ограниченом 

одговорношћу.  
Члан 6 

(Упис у судски регистар) 
Јавно предузеће се уписује у регистар код надлежног суда. 

 
 

Члан 7 

(Оснивачки акт) 
(1) Акт о оснивању јавног предузећа садржи: 

         a) назив и сједиште оснивача; 
         b) назив, сједиште и дјелатност јавног предузећа; 
         c) права, обавезе и одговорности оснивача; 
         d) права, обавезе и одговорности јавног предузећа; 
         e) одредбе о основном капиталу јавног предузећа; 
         f) одредбе о изворима и начину финансирања јавног предузећа; 
         g) одредбе о начину располагања добити и покривању губитака;  
         h) друге одредбе од значаја за рад јавног предузећа и обављање дјелатности 
од општег интереса. 
 

Члан 8 

(Одговорност оснивача и јавног предузећа) 
(1) Јавно предузеће одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином.   
(2) Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа, изузев до висине свог 

улога.  
 

Члан 9 

(Оснивање других правних лица) 
Јавно предузеће може основати друго правно лице, уз сагласност оснивача. 

 
 
 

ДРУГИ ДИО  
 

ГЛАВА I. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Одјељак А.  Управни одбор 
 

Члан 10 

(Орган управљања) 
(1) Управни одбор је орган управљања у јавном предузећу. 
(2) Управни одбор свој рад регулише пословником о раду. 
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Члан 11 

(Састав и број чланова управног одбора) 
(1) Управни одбор именује оснивач јавног предузећа.  
(2) Састав управног одбора утврђује се актом о оснивању јавног  предузећа. 
(3) Управни одбор јавног предузећа броји укупно пет чланова. 

 
Члан 12 

(Услови за чланове управног одбора) 
(1) Чланови управног одбора не могу бити: 

      а) директори јавних предузећа; 
      b) лица која су у управним одборима других јавних предузећа; 
      c) директори других предузећа којa су основана или су у власништву јавног 

предузећа. 
      д) лица која су правоснажном судском пресудом осуђивана за вршење 

кривичних дјела и лица против којих се води кривични поступак, осим кривичних 
дјела из области саобраћаја. 
 
 

Члан 13 

(Мандат управног одбора) 
Управни одбор се именује на период од четири године, уз могућност поновног  

именовања, с тим да исти чланови не могу бити именовани више од два пута 
узастопно.   

 

Члан 14 

(Надлежности и овлашћења управног одбора) 
(1) Поред надлежности које произлазе из осталих одредаба овог закона, 

управни одбор   јавног предузећа је надлежан да, уз сагласност оснивача, одлучује 
о сљедећем: 

     a) усваја статут јавног предузећа;  
     b) усваја годишњи пословни план јавног предузећа; 
     c) усваја средњорочни и дугорочни план развоја јавног предузећа; 
     d) одлучује о статусним промјенама јавног предузећа (подјела, спајање и  

припајање); 
     e) одлучује о повећању и смањењу капитала јавног предузећа; 
     f)  одлучује о унутрашњој организацији јавног предузећа. 

(2) Управни одбор јавног предузећа одлучује и о другим питањима из своје 
надлежности у складу са Законом, актом о оснивању и статутом јавног предузећа, 
те  другим важећим прописима.  

(3) Управни одбор предлаже оснивачу давање сагласности из става 1 овог 
члана.   
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Члан 15 

(Кворум на сједницама управног одбора) 
Одлуке управног одбора су пуноважне ако су донесене у присуству више од  

половине од укупног броја чланова управног одбора.   
 

Члан 16 

(Доношење одлука управног одбора) 
Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова 

управног  одбора. 
 

Члан 17 

(Разрјешење управног одбора) 
(1) Оснивач може да разријеши чланове управног одбора прије истека 

периода на који су именовани: 
   а) на захтјев члана; 

b)  уколико члан више не испуњава услове за чланство; 
c)  уколико члан не извршава своје обавезе и дужности у складу са законом, 

актом о оснивању и статутом јавног предузећа, те другим важећим 
прописима.    

 
Члан 18 

(Одговорности управног одбора) 
Управни одбор одговара за свој рад оснивачу јавног предузећа. 

 
 

Одјељак Б.  Директор 
 

Члан 19 

(Пословодни орган) 
Директор је орган који организује рад и води пословање јавног предузећа.  

 
 

Члан 20 

(Именовање директора) 
Директора именује управни одбор, путем јавног конкурса, у складу са 

условима прописаним законом, актом о оснивању и статутом јавног предузећа, те 
другим актима јавног предузећа.     

 
Члан 21 

(Услови за директора) 
(1) За директора може бити именовано лице  које има: 

    a) држављанство Босне и Херцеговине;  
    b) најмање високу стручну спрему; 
    c) најмање пет година радног искуства. 
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   (2) За директора не може бити именовано лице које је правоснажном судском 
пресудом осуђивано за вршење кривичних дјела и лице против којег се води 
кривични поступак, осим кривичних дјела из области саобраћаја. 

 
 
 

Члан 22 
(Мандат директора) 

Директора именује управни одбор на период од четири године, уз могућност 
поновног именовања, с тим што исто лице не може бити именовано више од два 
пута узастопно. 

 
 

Члан 23 

(Надлежности и овлашћења директора) 
(1) Директор представља и заступа јавно предузеће. 
(2) Директор, у односу на управни одбор, припрема акте из надлежности 

управног одбора, спроводи одлуке управног одбора и одлучује о питањима из 
своје надлежности у складу са законом, актом о оснивању и статутом јавног 
предузећа, те другим важећим прописима.      

 

Члан 24 

(Разрјешење директора) 
(1) Управни одбор може разријешити дужности директора прије истека 

периода на који је  именован: 
   a) на захтјев директора; 

        b) уколико директор више не испуњава услове за именовање; 
        c) уколико су испуњени други услови прописани законом, актом о оснивању, 
статутом  и другим важећим актима јавног предузећа;   
        d) уколико директор не извршава обавезе и дужности које су прописане 
законом, актом о оснивању или другим актима јавног предузећа. 
 

 
Члан 25 

(Одговорности директора) 
Директор одговара управном одбору за резултате пословања и законитост 

рада јавног предузећа.  
 

Члан 26 

(Вршилац дужности директора) 
(1) Оснивач именује вршиоца дужности директора, који ће заступати јавно 

предузеће у поступку уписа јавног предузећа у регистар код надлежног суда, те 
обављати друге послове и дужности директора у складу са актом о именовању 
вршиоца дужности директора јавног предузећа.    
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(2) Управни одбор може да именује вршиоца дужности директора до 
именовања новог директора, а најдуже на период до шест мјесеци, у случају 
оставке, смрти или разрјешења дужности директора прије истека периода на који 
је директор именован.  

 
 

Члан 27 

(Сукоб интереса) 
(1) Директор и чланови управног одбора не могу бити власници, законски 

заступници или  запослени у било ком другом предузећу исте или сродне 
дјелатности, које би могло бити конкурентно с јавним предузећем. 

(2) Директор и чланови управног одбора су дужни да дају изјаву о свом 
материјалном стању у складу с чланом 22 Статута Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 7/04, 20/05 
и 24/05). 

 
 

 
ГЛАВА II. ИМОВИНА И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

Члан 28 

(Статут и други општи правни акти) 
(1) Статут јавног предузећа доноси управни одбор у року од 90 дана од дана 

уписа  јавног предузећа у регистар код надлежног суда. 
(2) Статут јавног предузећа ступа на снагу даном давања сагласности 

оснивача на статут. 
(3) Измјене и допуне статута јавног предузећа врше се на начин прописан за 

његово доношење.     
(4) Јавно предузеће доноси и друге опште правне акте у складу са законом, 

актом о оснивању и статутом јавног предузећа, те другим важећим прописима. 
 
 

Члан 29 

(Годишњи план пословања) 
(1) За сваку календарску годину јавно предузеће доноси план пословања који  

представља основ свих пословних активности јавног предузећа у периоду за који 
се план  доноси.    

(2) Пословни план, нарочито, садржи планиране износе прихода и расхода 
јавног предузећа по намјени, број запослених и износ новчаних средстава за плате 
запослених, износ средстава за потребе јавног предузећа, капиталне издатке и 
изворе финансирања, податке о планираним зајмовима и кредитима, давању 
гаранција, у периоду који план  пословања обухвата. 

(3) На план пословања из ставова 1 и 2 овог члана сагласност даје оснивач. 
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(4) До усвајања плана пословања у складу са ставом 3 овог члана оснивач 
може да одреди услове и начин обрачуна средстава за плате запослених у јавном 
предузећу.              

(5) Након усвајања плана пословања јавног предузећа он се доставља органу  
надлежном за буџет и финансије Владе Брчко дистрикта БиХ.  

  
 

Члан 30 

(Капитал јавног предузећа) 
(1) Основни капитал јавног предузећа може да се састоји од уложених 

новчаних средстава и улога у правима и стварима. 
(2) Основни капитал јавног предузећа се утврђује актом о оснивању јавног 

предузећа. 
(3) На основу улога који је оснивач уложио у јавно предузеће, оснивач стиче 

право  управљања над 100% удјела у капиталу јавног предузећа. 
 

 
Члан 31 

(Извори финансирања) 
(1) Јавно предузеће се финансира из сљeдећих извора: 

       a) прихода од обављања дјелатности јавног предузећа; 
       b) буџета Брчко дистрикта БиХ и 
       c) других извора. 

(2) Средства из буџета Брчко дистрикта БиХ се обезбјеђују у складу са 
усвојеним планом пословања јавног предузећа.   

 

 

                                                         Члан 32 
(Цјеновник робе и услуга) 

  

 Сагласност на цјеновник робе и услуга јавног предузећа даје оснивач на 
предлог управног одбора јавног предузећа. 

 
 

Члан 33 

(Инфраструктура од општег интереса) 
(1) Имовина која је актом о оснивању јавног предузећа дефинисана као 

инфраструктура од општег интереса не може постати власништво јавног 
предузећа.  

(2) Права и обавезе између оснивача и јавног предузећа у вези са 
управљањем и  коришћењем инфраструктуре од општег интереса уређују се актом 
о оснивању јавног  предузећа.    
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Члан 34 

(Располагање покретностима и непокретностима) 
(1) Јавно предузеће може да располаже покретним стварима у власништву 

јавног предузећа.  
(2) Јавно предузеће може да оптерети, отуђи, да под закуп или на други начин 

располаже некретнинама у власништву јавног предузећа, само уз сагласност 
оснивача, а у складу са законом и другим важећим прописима.  
 
 

Члан 35  

(Недопуштене пословне активности) 
(1) Јавно предузеће не  смије предузимати сљедеће пословне активности: 

    a) позајмљивање или давање кредита запосленим у јавном предузећу или 
другим  лицима или пружање гаранција за кредит; 
          b) исплате плата противно прописима о раду или трошење кредитних 
средстава за намирење плата запосленима у јавном предузећу.   
 
 

Члан 36 

(Поремећај у пословању) 
(1) У случају поремећаја у пословању јавног предузећа (несолвентност, 

угрожавање живота и здравља људи или имовине) оснивач може да предузме 
мјере којима ће обезбиједити несметано функционисање и обављање дјелатности 
јавног предузећа, а нарочито: 
        a) разријешити дужности чланове управног одбора;  

b) промијенити унутрашњу организацију јавног предузећа. 
 

 

Члан 37 

(Разлози за престанак) 
Јавно предузеће престаје: 
a) одлуком оснивача; 

        b) ако су испуњени други разлози за престанак у складу са Законом о 
предузећима  Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Члан 38 

(Извјештај о раду) 
Јавно предузеће подноси Скупштини Брчко дистрикта БиХ и градоначелнику 

Брчко дистрикта БиХ извјештај о раду јавног предузећа најмање једном годишње.    
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Члан 39 

(Јавна набавка) 
Јавно предузеће спроводи поступак набавке робе, услуга и извођења радова 

у складу са законом који регулише ту област.  
 
 

Члан 40 

(Интерна контрола) 
Интерна контрола трансакција прихода и расхода јавног предузећа врши се у 

складу с важећим прописима.  
 

Члан 41 

(Ревизија финансијског пословања) 
Ревизија финансијског пословања јавног предузећа врши се на начин и у року 

прописаном важећим прописима. 
 
 
 

ТРЕЋИ ДИО  
 

Члан 42 

(Примјена прописа) 
За сва питања која нису регулисана овим законом примјењују се одредбе 

Закона о предузећима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ», бројеви 11/01, 10/02, 14/02, 1/03, 8/03 и 4/04).   

 
Члан 42 

(Ступање на снагу) 
Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ».  
 
 
    B o s n a  i  H e r c e g o v i n a         Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а 

 BRČKO DISTRIKT         БРЧКО ДИСТРИКТ 
    BOSNE I HERCEGOVINE            БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA    СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА 

 
  Број: 0-02-022-41/06 
  Брчко, 4. април 2006. године 
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                          СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                       Проф. др Милан Томић 
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