
 
У складу са чланом 8 Закона о Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ («Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 1/00 и 17/04) и Одлуком о давању овлаштења  
Законодавној комисији Скупштине Брчко дистрикта БиХ број: 01-02-218/17 од 13. 9. 2017. 
године Законодавна комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ на 42. сједници одржаној 
23.05.2018. године утврдила је пречишћени текст  Закона о јавним предузећима у Брчко 
дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 15/06) са измјенама и 
допунама Закона јавним предузећима у Брчко дистрикту БиХ („Службени Брчко 
дистрикта БиХ“ бројеви: 5/07, 19/07, 1/08, 24/08, 17/16 и 7/18). 
 
Број: : 01.3.-05-566/18                                                                              
Брчко, 23.05.2018. године 
                                                                                    
 

¸ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 ЗАКОНОДАВНЕ КОМИСИЈЕ                                                                                                  

Љубиша Лукић, c.p.      
                                                                                                                        

 
ЗАКОН 

О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
 
 

ДИО ПРВИ 
 

Члан 1 
(Предмет закона) 

Овим законом се уређују 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, је предузеће које обавља дјелатности од  
опћег интереса из области енергетике, комуналних дјелатности и других дјелатности, које    
Скупштина Брчко дистрикта БиХ одреди као такве. 

(2) Јавно предузеће може обављати и друге дјелатности на начин и под условима 
који се  примјењују на дјелатности од опћег интереса. 

(3) Јавна предузећа из става 1 овог члана дужна су да информације о својој 
финансијској и организационој структури учине доступним јавности, путем интернт 
странице. 
 

 
Члан 2а 

(Принципи на којима се заснива обављање дјелатности предузећа) 
 

(1) Обављање дјелатности предузеће из  члана 2 овог закона заснива на сљедећим 
принципима: 
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а) једнаком третману и слободи оснивања и пружања услуга, 
б) транспарентности, 
ц) забрани споразума јавних предузећа који имају за посљедицу спречавање, 
ограничавање или   нарушавање конкуренције на тржишту, 
д) забрани злоупотребе доминантног положаја, 
е) надзирању помоћи коју додјељују даваоци државне помоћи давањем  повластица 
одређеним  предузећима или производњи одређене робе, ради избјегавања нарушавања 
конкуренције, 
ф) превентивном надзирању обједињавања предузећа, 
г) либерализацији одређених дјелатности од опћег интереса ради спречавања развоја 
монополистичких тенденција, 
х) осигурању транспарентности финансијских односа између Брчко дистрикта БиХ и 
јавних предузећа 
и) вођењу засебних рачуна, на начин да се јасно разграниче трошкови и приходи повезани 
с различитим дјелатностима. 
 
(2) Влада Брчко дистрикта БиХ доноси правилник којим детаљније уређује принципе из 
става 1 овог члана, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 

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. 
 

Члан 5 
(Облик организовања) 

Јавно предузеће се организује у облику друштва с 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: 
         а) назив и сједиште оснивача, 
         б) назив, сједиште и дјелатност јавног предузећа, 
         ц) права, обавезе и одговорности оснивача, 
         д) права, обавезе и одговорности јавног предузећа, 
         е) одредбе о основном капиталу јавног предузећа, 
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         ф) одредбе о изворима и начину финансирања јавног предузећа, 
         г) одредбе о начину располагања добити и покривању губитака,  
         х) друге одредбе од значаја за рад јавног предузећа и обављање дјелатности од   
             опћег 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. 
 
 

ДИО ДРУГИ 
 

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. 

 

Члан 11 
(Састав, услови за чланство и накнада за рад у управном одбору) 

(1)Управни одбор састоји се од пет чланова. 
 
(2)Услови за чланство у управном одбору утврђују се актом  о оснивању јавног 

предузећа. 
 
(3) У управни одбор могу бити именована  највише три члана изреда државних и 

јавних службеника запослених у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта 
БиХ. 

 
(4)Мјесечна накнада за рад члана управног одбора утврђује се у највишем износу до 

70%  од  износа једне просјечне нето плате запослених у том јавном предузећу. 
 
(5)Предсједнику управног одбора накнада из става 4 овог члана увећава се за  20%.                                                        
 

 
 

Члан 11а 
(Поступак избора и именовања чланова управног одбора) 
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(1) Градоначелник именује комисију из реда запослених у органима јавне управе 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, за избор кандидата за чланове управног одбора 
јавног предузећа (у даљњем тексту: комисија) која се састоји од пет чланова. 

(2) Комисија расписује конкурс за избор и именовање чланова управног одбора који 
се   објављује у три дневна листа доступна на цијелој територији Босне и Херцеговине. 

(3) Чланови управног одбора бирају се на основу професионалних способности и 
одражавају  састав становништва Брчко  дистрикта БиХ. 

(4) Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају услове конкурса, интервјуише 
и оцјењује кандидате те утврђује ранг-листу кандидата коју доставља градоначелнику. 

(5) Градоначелник  именује  управни одбор с ранг-листе кандидата коју утврди 
комисија, у року од 30 дана од дана достављања. 

(6) Одлука о именовању чланова управног одбора јавног предузећа је коначна и 
против ње се може покренути управни спор. 

(7) Одлука о именовању чланова управног одбора објављује се у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

(8) Поступак избора чланова управног одбора мора бити окончан прије истека 
мандата   дотадашњим члановима   управног одбора. 

(9) Комисија  из  става  1  овог  члана  доноси  пословник  о  свом раду. 
 
 

Члан 12 
(Услови за чланове управног одбора) 

(1) Чланови управног одбора не могу бити: 
      а) директори јавних предузећа, 
      б) лица која су у управним одборима других јавних предузећа, 
      ц) директор другог предузећа које је основано или је 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.   

 
2)  Члановима  управног  одбора  мандат  престаје  по сили закона након истека 

периода на који су именовани. 
Члан 14 

(1) Поред надлежности које произилазе из осталих одредби овог закона, управни одбор 
јавног предузећа: 

а) усваја статут јавног предузећа уз сагласност оснивача; 

б) усваја годишњи пословни план јавног предузећа уз сагласност оснивача ; 

ц) усваја дугорочни план развоја јавног предузећа уз сагласност оснивача; 

д) одлучује о статусним промјенама јавног предузећа (подјела, спајање и припајање), 
уз сагласност оснивача; 

е) одлучује о повећању и смањењу капитала јавног предузећа, уз сагласност оснивача; 

ф) одлучује о унутрашњој организацији јавног предузећа уз сагласност оснивача ; 
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г) врши избор и одобрава уговор закључен са екстерним ревизором; 

х) усваја завршни рачун који припрема директор и доставља Скупштини Дистрикта 
на одобрење. 

(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. 

Члан 15 
(Кворум на сједницама управног одбора) 

Одлуке управног одбора су пуноважне ако су донесене у присуству више од половине 
укупног броја чланова управног одбора.   
 

Члан 16 
(Доношење одлука управног одбора) 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова управног  
одбора. 

Члан 17 
(Разрјешње управног одбора) 

(1) Оснивач може разријешити чланове управног одбора прије истека периода на 
који су  именовани и то: 

    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. 
(2) Чланови управног одбора јавног предузећа из реда службеника  запослених  у  

органима  јавне  управе  и  институцијама Брчко дистрикта БиХ дужни су подносити 
кварталне извјештаје о раду Влади Брчко дистрикта БиХ и оснивачу. 

 
 

Одјељак Б.  Директор 
 

Члан 19 
(Пословодни орган) 

(1) Директор је орган који организује рад и води пословање јавног предузећа.  
 
(2) (2) Директор има два замјеника директора. 

 
 

 

 

Члан 20 
(Именовање директораи замјеника директора) 
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Директора и замјенике директора именује управни одбор, путем јавног конкурса, у 
складу са условима  прописаним Статутом Брчко дистрикта БиХ,  законом, актом о 
оснивању и статутом јавног предузећа, те другим актима јавног предузећа.  
 
(2) Приликом спровођења поступка за именовање директора и замјеника директора 
управни одбор: 
 
          (а) расписује и објављује јавни конкурс за упражњену позицију директора и 
замјеника директора; 
          (б) врши одабир кандидата 
          (ц) заказује усмени интервију, односно писмено тестирање.    
          (д) оцјењује професионалне способности одабраних кандидата кроз: 
          (1) усмени интервју; 
          (2)писмено тестирање или задавање практичног рада прије самог интервјуа, када 
оцијени да је     
           неопходно демонстрирање знања и вјештина одабраних кандидата; 
          (е) сачињава ранг-листу интервјуисаних канидата.  
 
(3) Управни одбор доноси одлуку о избору и именовању најуспјешнијег кандидата за 
директора и замјеника директора. 
 
(4)Поступак избора директора и замјеника директора мора бити окончан прије истека 
мандата дотадашњег директора и замјеника директора. 
 
(5)У случају да је прије окончања процедуре именовања директора и замјеника директора 
истекао мандат члановима управног одбора предузећа,  Скупштина  именује вршиоца 
дужности директора и замјеника директора предузећа. 
 
(6)Вршилац дужности директора и замјеника директора предузећа се именује на период 
до окончања поступка   именовања директора и замјеника директора, а најдуже шест 
мјесеци. 
 

Члан 21 
(Услови за директора и замјеника директора) 

(1) За директора и замјеника директора може бити именовано лице које има: 
    а) држављанство Босне и Херцеговине,  
    б) најмање високу стручну спрему, 
    ц) најмање пет година радног искуства. 

        (2) За директора и замјеника директора не може бити именовано лице које је 
правоснажном судском пресудом осуђивано за вршење кривичних дјела и лица против 
којег се води кривични поступак, осим кривичних дјела из области саобраћаја. 
 

Члан 22 
(Мандат директора и замјеника директора) 

Директора и замјеника директора именује управни одобор 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) 
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(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 23а  
(Надлежност и овлаштења замјеника директора) 

 
(1) Замјеници директора помажу директору у вршењу његових дужности и замјењују га у 
случајевима одсутности или спријечености.  
 
(2) У случају одсутности или спријечености директора мијења га замјеник којег директор 
одреди.  
 
(3) Замјеници директора имају сва права, обавезе и одговорности директора када га 
мијењају. 
 

Члан 24 
(Разрјешење директора) 

(1) Управни одбор може разријешити директора с дужности прије истека периода на 
који је  именован и то: 

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   
d) и другим важећим актима јавног предузећа,   
e) уколико директор не извршава обавезе и дужности које су прописане законом,   
f) актом о оснивању или другим актима јавног предузећа. 

 
(2) Одредбе из става 1 овог члана примјењују се и за разрјешење замјеника директора. 

Члан 25 
(Одговорности директора и замјеника директора) 

(1) Директор одговара управном одбору за резултате пословања и законитост рада јавног 
предузећа.  

 
(2) Замјеници директора за свој рад одговарају директору и управном одбору. 
 

Члан 25а 
(Плата директора) 

Плата директора јавног предузећа не може се утврдити уизносу већем од плате шефа 
одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ. 

 
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.    

2) Управни одбор може именовати вршиоца дужности директора до именовања новог 
директора, а најдуже на период до шест мјесеци, у случају оставке, смрти или 
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разрјешења директора с дужности прије истека периода на који је директор 
именован.  

 
3) Директор заступа јавно предузеће у поступку регистрације јавног предузећа код 

надлежног суда уколико је та особа већ именована или од момента именовања те 
особе. 

 
4) Вршилац дужности директора из става 2 овог члана мора испуњавати услове 

прописане  за директора јавног предузећа 
 
 

Члан 27 
(Сукоб интереса) 

(1) Директор, замјеници директора 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, замјеници директора и чланови управног одбора су дужни дати изјаву 

о свом материјалном стању у складу с чланом 21 Статута Брчко дистрикта Босне и  
Херцеговине. 

 
Члан 27а 

(Запошљавање у јавном предузећу) 
 

(1) Директор врши запошљавање у јавном предузећу  на основу обавезујуће одлуке 
комисије коју именује директор. 

 
(2) Запослени се бирају јавним конкурсом. 
 
(3) Комисију из члана 1 овог става чине 
                    а) пресједник управног одбора 
                    б) директор 
                    ц) запосленик јавног предузећа одговоран за кадровске послове 
 
(4) комисија из става 1 овог члана изабере најуспјешнијег кандидата на начин 

прописан у члану 20 ставу 2 овог закона. 
 
(5) комисија доноси одлуку о избору најуспјешнијег кандидата. 
 
(6)  Запосленици  који  су  у  органима јавне управе обављали   послове  који су  

пренесени у надлежност јавногпредузећа могу бити преузети као запосленици јавног 
предузећа, што се регулише актом о оснивању. 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА II. ИМОВИНА И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 28 
(Статут и други опћи правни акти) 

1) Статут јавног предузећа доноси управни  одбор уз сагласност оснивача 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 опће правне акте у складу са законом, актом о 
оснивању и статутом јавног предузећа, те другим важећим прописима. 

5) Сви опћи правни акти јавног предузећа објављују се у Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 
 

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 плаће 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) До усвајања плана пословања оснивач може да одреди услове и начин обрачуна 
средстава за плаће запослених у јавном предузећу.              

(4) 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 се може састојати 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  власништва над 100% удјела у капиталу јавног предузећа. 

 
Члан 31 

(Извори финансирања) 

(1) Јавно предузеће се финансира из сљедећих извора: 
       а) прихода од обављања дјелатности јавног предузећа, 
       б) буџета Брчко дистрикта БиХ и 
       ц) других извора. 
 

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

Члан 32 
(Цјеновник роба и услуга) 
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(1) Цјеновник роба и услуга јавног предузећа одређује управни одбор јавног предузећа. 
(2) Цијену испоручене електричне енергије, испоручене воде и извршених услуга 

одвоза смећа одређује управни одбор предузећа уз сагласност оснивача. 
 

Члан 33 
(Инфраструктура од опћег интереса) 

 
(1) Имовина која је актом о оснивању јавног предузећа дефинисана као 

инфраструктура од опћег интереса може постати власништво јавног предузећа, уколико је 
финансирана из прихода обављања дјелатности јавног предузећа. 

(2) Права и обавезе између оснивача и јавног предузећа у вези с управљањем и   
кориштењем инфраструктуре од опћег интереса уређују се актом о оснивању јавног   
предузећа.    
         (3) Имовина из става 1 овог члана може се оптеретити и отуђити само уз претходну 
сагласност оснивача, а у складу са законом и другим важећим прописима. 

 
Члан 34 

(Располагање покретностима и непокретностима) 
 

(1) Јавно предузеће може да располаже покретним стварима у власништву јавног 
предузећа.  

(2) Јавно предузеће може оптеретити, отуђити, или на други начин располагати 
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 плаћа противно прописима о раду или трошење кредитних средстава за 

намирење плаћа запосленим у јавном предузећу.   
 

Члан 36 
(Поремећај у пословању) 

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

живота и задравља људи или имовине) оснивач може предузети мјере којима ће 
обезбиједити несметано функционисања и обављање дјелатности јавног предузећа, а 
нарочито: 
        а) разријешити дужности чланове управног одбора,  
        б) промијенити унутрашњу организацију јавног предузећа. 

 

Члан 37 
(Разлози за престанак) 

 
Јавно предузеће престаје: 
а) одлуком оснивача, 

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

Члан 39 
(Јавна набавка) 

 
Јавно предузеће спроводи поступак набавке роба, 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. 
 

ДИО ТРЕЋИ 
 

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 43 

(Ступање на снагу) 
 

Закон о јавним предузећима у Брчко дистрикту БиХ ступио је на снагу 27. маја 2006. 
године, а његове измјене и допуне 17. јула 2007. године, 20. новембар 2007. године, 21. јуна 
2008. године, 9. јуна 2016. године и 15. марта 2018. године. 


