
    Неслужбена пречишћена верзија Закона о политичким организацијама садржи: Закон о политичким организацијама  (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 12/02), и измјене и допуне Закона о политичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, бројеви: 19/07, 02/08).    ЗАКОН  О ПОЛИТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (Неслужбена пречишћена верзија)     ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ   Члан 1.  Овим законом се уређује начин остваривања слободе политичког организовања и дјеловања, услови и поступак оснивања, регистрације и престанак рада политичких организација чије је сједиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт).   Члан 2.  Гра ани се слободно политички организују и дјелују и у том циљу могу оснивати политичке организације.   Члан 3.  Политичким организацијама се, у смислу овог закона, сматрају организације које грађани слободно оснивају и у које се добровољно удружују ради испољавања својих политичких идеја и остваривања својих политичких циљева.    Члан 4.  Није дозвољено оснивање и дјеловање организација чији су политички циљеви изражени у статуту, програму или неком другом акту, усмјерени на угрожавање опћеприхваћених принципа демократске владавине и Уставом Босне и Херцеговине зајамчених права и слобода.    Члан 5.  



  Политичке организације се не могу оснивати нити дјеловати у институцијама Дистрикта. 



  Члан 6.  Рад политичких организација је јаван, а јавност рада се осигурава доступношћу статута и програма организације, као и одржавањем јавних скупова, саопћењима за јавност, конференцијама за новинаре и на други погодан начин.   Статутом политичке организације се утврђују случајеви у којима органи организације могу искључити или ограничити приступ јавности свом раду.  Политичке организације су дужне омогућити увид надлежним органима у њихову дјелатност, а посебно у документацију која се односи на финансирање.   Члан 7.  Политичке организације имају статус правног лица.  Статус правног лица стиче се уписом у судски регистар.   Члан 8.  Политичке организације се могу бавити привредном и другом дјелатношћу у складу са законом.    Члан 9.  На савезе и друге облике удруживања политичких организација сходно се примјењују одредбе овог закона.   Члан 10.  Политичка организација основана у складу с овим законом, може се удружити са другим политичким организацијама или се може учланити у међународну организацију, осим оних чије дјелатности нису у складу с чланом 4. овог закона.     ОСНИВАЊЕ  Члан 11.  Политичку организацију мо е основати најмање 300 пунољетних лица. 



   Сваки пунољетни грађанин може, под једнаким условима, постати члан политичке организације. 



  Члан 12.  Оснивачи и чланови политичких организација могу бити само држављани Босне и Херцеговине.   Члан 13.  Политичка организација оснива се на скупштини оснивача на којој се доноси одлука о оснивању, статут и програм.   Члан 14.  Одлука о оснивању садр и: 1) имена оснивача с њиховим потписима; 2) назив и сједиште политичке организације; 3) циљеве политичке организације;  4) име и презиме лица које је овлаштено за предузимање радњи везаних за упис у судски регистар.   Члан 15.  Статут садржи, нарочито, одредбе о: 1) политичким циљевима и начину њиховог остваривања; 2) називу и сједишту; 3) унутрашњој организацији; 4) условима и начину учлањивања и престанку чланства, правима и обавезама чланова;  5) органима и њиховим правима, обавезама и одговорностима, начину дјеловања и одлучивања, те бирања и смјењивања органа и лидера; 6) заступању и представљању;  7) начину стицања, кориштења и располагања средствима, као и одговорности лица одговорних за сваку од тих активности;  8) обезбјеђењу јавности рада, као и случајевима искључења или ограничења приступа јавности; 9) удруживању у савезе и друге облике удруживања политичких организација; 10) начину доношења, измјена и допуна статута; 11) престанку рада.   РЕГИСТРАЦИЈА   Члан 16.  



  Политичке организације се уписују у регистар полити ких организација који води Основни суд Дистрикта (у даљем тексту: регистарски суд). 



  У регистар се уписују подаци о оснивању, називу и сједишту, правном статусу, циљевима, дјелатностима, именима лица овлаштених за заступање, као и подаци о другим чињеницама битним за статус политичке организације као правног лица.  Правосудна комисија Дистрикта ће донијети детаљне прописе о начину вођења регистра.  Члан 17.  Захтјев за упис у судски регистар мора се поднијети у року од 15 дана од дана оснивања политичке организације.  Уз захтјев се подноси одлука о оснивању, статут и програм политичке организације.  Ако суд утврди да неки од аката из претходног става није у складу са овим законом или да захтјев за упис има недостатке због којих суд не може поступити, упозорит ће на то подносиоца захтјева и одредити рок за отклањање недостатака, који не мо е бити краћи од 15 дана ни дужи од два мјесеца.  Ако суд утврди да полити ка организација, која подноси захтјев за упис у регистар, садржи у свом називу битна обиљежја неке друге политичке организације, која је већ уписана у судски регистар, упозорит ће на то подносиоца захтјева и одредити му рок за отклањање овог недостатка, који не мо е бити краћи од 15 дана ни дужи од два мјесеца.   Члан 18.  Приликом разматрања пријава за регистрацију политичких странака, надлежне судије морају се увјерити да:  Чланови централних статутарних органа политичких странака, као што су предсједништво, главни или централни одбор, савјетодавни одбори или савјети, судови части, те сва друга лица или органи којима су дана овлаштења према статуту странке, или су им статутом органи странке повјерили мандат да заступају странку, су на одговарајући начин изабрани у складу са статутом од овлаштене скупштине или органа странке, те да било којем члану таквих органа или лицима на тај на ин овлаштеним није забрањено обављање страначке функције у складу са законом укључујући и одлуке Високог представника.   Члан 19.  Суд је дужан да о захтјеву за упис одлучи у року од 15 дана од дана пријема захтјева.  



  Ако су испуњени услови за упис утврђени овим законом, суд ће донијети рјешење о упису политичке организације у судски регистар. 



  Прије доношења рјешења о упису у судски регистар, политичка организација може обављати само дјелатности из чланова од 11. до 14. овог закона.   Члан 20.  Суд ће рјешењем одбацити захтјев за упис у регистар ако подносилац захтјева у одре еном року не отклони недостатке.  Суд е одбити захтјев за упис ако утврди да је политичка организација основана противно овом закону.  “Рјешење којим је одлучено о захтјеву за упис доставља се подносиоцу захтјева и тужиоцу Дистрикта.”1   Члан 21.  Ако политичка организација измијени или допуни статут или програм, или ако је дошло до промјене података који су уписани у регистар, политичка организација дужна је обавијестити суд у року од 15 дана од дана насталих промјена и доставити суду измијењене податке, односно акте као и записник са сједнице на којој су усвојени.  Члан 22.  “У поступку регистрације политичких организација сходно се примјењују одредбе Закона о регистрацији пословних субјеката у Брчко дистрикту БиХ ( Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број: 15/05).”2     ПРЕСТАНАК РАДА  Члан 23.  Политичка организација престаје с радом: 1) одлуком органа утврђеног статутом; 2) ако се чланство политичке организације смањи испод 50 чланова;  3) ако не обавља дјелатности утврђене статутом у периоду дужем од једне године; 4) ако је политичкој организацији забрањен рад у складу са законом.                                                                   1 Закон о измјенама и допунама Закона о пилитичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 19/07) 2 Закон о измјенама и допунама Закона о пилитичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 19/07)  



    Члан 24.  Захтјев за брисање политичке организације из судског регистра, због разлога из тачки 1 и 2 претходног члана, подноси лице које је овлаштено за заступање организације у року од 15 дана од дана наступања разлога. 



  “Захтјев за брисање политичке организације, због разлога из тачке 3 претходног члана подноси тужилац.”3   Члан 25.  Политичкој организацији ће се забранити рад и брисат е се из судског регистра ако организација својим актима или дјеловањем угрожава вриједности утврђене у члану 4. овог закона.  “Поступак за забрану рада политичке организације покреће се на захтјев тужиоца, а одлуку о захтјеву доноси регистарски суд.”4   Члан 26.  “Ако је поднесен захтјев за забрану рада политичке организације, суд ће у року од 8 дана одржати претрес на који ће позвати тужиоца и представника политичке организације. Претрес ће се одржати и ако се једна од уредно позваних страна не одазове позиву, а на то је изричито упозорена.”5   Члан 27.  “Ако овим законом није другачије одређено, у поступку забране рада политичке организације се сходно примјењују одговарајуће одредбе Закона о кривичном поступку ( Службени гласник Брчко дистрикта БиХ  бројеви: 10/03, 48/04, 6/05 И 12/07).”6                                                                               3 Закон о измјенама и допунама Закона о пилитичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 19/07)  4 Закон о измјенама и допунама Закона о пилитичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 19/07)  5 Закон о измјенама и допунама Закона о пилитичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 19/07)  6 Закон о измјенама и допунама Закона о пилитичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 19/07)  



   ФИНАНСИРАЊЕ   Члан 28.  “Политичке организације се финансирају у складу са Законом о финансирању политичких странака из буџета Брчко дистрикта БиХ.”7      НАДЗОР  Члан 29.  Надзор над законитошћу рада политичких организација врше институције Босне и Херцеговине и Дистрикта у оквиру својих надлежности утврђених законом.                                                                  7 Закон о измјени Закона о политичким организацијама (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 02/08) 



  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   Члан 30.  Новчаном казном од 10.000 КМ казнит ће се за прекршај политичка организација:  1) ако надлежном органу не омогући увид у дјелатности организације;  2) ако у року од 15 дана од оснивања не поднесе захтјев за упис у судски регистар;  3) ако отпочне с дјеловањем прије уписа, осим дјелатности из чланова од 11. до 14. овог закона; 4) ако поступи противно одредби члана 20. овог закона.  За прекршај из претходног става казнит ће се и одговорно лице у политичкој организацији новчаном казном од 1.000 КМ.   Члан 31.        Новчаном казном од 500,00 КМ казнит ће се за прекршај овлашћено лице      политичке организације ако не поступи по одредби члана 23. став 1 овог      закона.   



         ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   Члан 32.   Политичке организације чија су сједишта у Дистрикту, а које су регистроване у Федерацији БиХ или Републици Српској (у даљем тексту: ентитети ), дужне су поднијети захтјев за регистрацију по одредбама овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.  Политичке организације са сједиштем у једном од ентитета, а које имају канцеларију у Дистрикту, дужне су регистарском суду пријавити адресу канцеларије у Дистрикту, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. Уз пријаву се подноси овјерена копија рјешења о упису у регистар надлежног ентитетског органа.  Политичкој организацији, која не поступи по одредбама ставова 1. и 2. овог члана, бит ће забрањен даљи рад на територији Дистрикта. Поступак за забрану рада покреће се и спроводи у складу с одредбама од 24. до 26. овог закона.  Члан 33.  Правосудна комисија Дистрикта ће донијети прописе из члана 16. у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.   Члан 34.  Овај закон ступа на снагу 3. октобра 2002. године, а његове измјене и допуне 17. јула 2007. године и 20. фебруара 2008. године.      



   


