
  Неслужбена пречишћена верзија Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт садржи: Закон о правним лицима које оснива Брчко дистрикт („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број : 10/02), и измјене и допуне Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 19/07, 02/08, 03/19, 30/20 и 10/22).      З А К О Н О ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈЕ  ОСНИВА БРЧКО ДИСТРИКТ  (Неслужбена пречишћена верзија)  Основне одредбе  Члан 1  Овим законом уређује се оснивање, дјеловање, управљање, надлежност и престанак рада  правних лица, које оснива Брчко „дистрикт“1 Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт).   Одредбе овог закона не односе се на предузећа која оснива Дистрикт.   Члан 2  Правно лице из члана 1 овог закона (у даљем тексту: правно лице) оснива се као:  установа, институт, агенција, јавни завод, центар или у другом одговарајућем облику.   Оснивање правног лица Члан 3  Правно лица се оснива одлуком „Владе“2 „Дистрикта“3 (у даљем тексту: „Влада“4 ), на основу исказане потребе опћег или јавног интереса.   Циљеви оснивања  Члан 4  Правно лице се оснива за:                                                  1 Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник  Брчко дистрикта БиХ, број 02/08) 2 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 19/07) 3 Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 02/08 ) 4 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 19/07)  



1. пружање услуга и унапређења у областима као што су  здравство, образовање, наука, социјална заштита, култура, спорт или за друге сличне циљеве од опћег или јавног интереса, 2. потребе економског развоја Дистрикта и повезивања с осталим подручјима Босне и Херцеговине и регионима страних земаља и њиховим агенцијама, установама или институцијама, 3. очување околиша и хисторијске и културне баштине, 4. вршења јавних послова из надлежности одјељења  Владе  „Дистрикта“5,  5. задовољавање других опћих и јавних потреба грађана и институција Дистрикта.  Члан 5  Дјелатност правног лица је непрофитна, а евентуално исказана добит, остварена дјеловањем правног лица, планира се у наредној финансијској години за финансирање програма опћег или јавног развоја „Дистрикта“6.  Правна лица су политички и страначко независна, не могу се укључивати у изборне кампање, нити прикупљати средства за финансирање политичких странака.   Члан 6  Иницијативу за оснивање правног лица могу покренути органи власти и управљања Дистрикта,  предузећа, организације и друга домаћа и страна правна лица  која дјелују на подручју  Дистрикта  (у даљем тексту: предлагач).  Члан 7  Предлагач своју иницијативу  за оснивање правног лица у писменој форми подноси „Влади“ 7. Уз иницијативу се подноси: 1. студија о потреби и сврси оснивања правног лица, 2. двогодишњи  план  активности, 3. финансијски план и извори  финансирања, 4. нацрт статута правног лица, који садржи: облик организовања, дјелатност, надлежност, органе и начин управљања.  Члан 8  Правно лице стиче својство правног лица уписом у  судски регистар (у даљем тексту: регистар), који води Основни  суд „Дистрикта“8. У поступку уписа у регистар примјењују се одредбе Закона о регистру предузећа и предузетника Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине 9 .  Члан 9  Рад правног лица  је јаван.                                                  5 Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 02/08) 6 Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 02/08) 7 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 19/07) 8 Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ,  02/08) 9 Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 02/08) 



 Правна лица у обављању своје дјелатности могу употребљавати искључиво пун или скраћен назив  уписан у регистру.  Назив правног лица мора бити на три службена језика који су у употреби у Босни и Херцеговини.  Управљање  ''Члан 10  Органи правног лица су: управни одбор и директор.  Чланове управног одбора именује и разрјешава Скупштина Брчко дистрикта БиХ.  Директора именује и разрјешава управни одбор, на начин и у поступку прописаном Статутом правног лица.  Директор се именује на период од четири године, уз могућност поновног именовања, с тим што исто лице не може бити именовано више од два пута узастопно.  За директора може бити именовано лице које има: a) држављанство Босне и Херцеговине, b) најмање високу стручну спрему, c) најмање пет година радног искуства у струци.  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.  Правно лице може имати надзорни одбор ако је тако одређено Статутом.  Начин управљања и руковођења правним лицем и унутрашња организација правног лица, регулише се Статутом.“10   „Члан 10а   Избор кандидата за чланове управног одбора правног лица врши Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Комисија).   „Комисија из става 1 овог члана расписује јавни конкурс за избор и именовање чланова управног одбора који се објављује на званичној интернет страници Скупштине Брчко дистрикта БиХ и правног лица и отворен је петнаест (15) дана од дана објављивања јавног конкурса.„11                                                    10 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 30/20 ) 11 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 10/22) 



Чланови управног одбора бирају се на основу услова прописаних чланом 12 овог закона и професионалних способности, те одражавају састав становништва Брчко дистрикта БиХ.   Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају услове конкурса, интервјуише и оцјењује кандидате, те утврђује ранг-листу кандидата коју доставља Скупштини Брчко дистрикта БиХ.   Рок за провођење поступка избора чланова управног одбора и достављање ранг-листе Скупштини Брчко дистрикта БиХ је тридесет дана од дана затварања јавног конкурса.   Скупштина Брчко дистрикта БиХ именује управни одбор с ранг-листе кандидата коју утврди Комисија, у року од тридесет дана од дана достављања исте.   Одлука о именовању чланова управног одбора правног лица је коначна и против ње се може покренути управни спор.   Одлука о именовању чланова управног одбора правног лица објављује се у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.   Поступак избора чланова управног одбора мора бити окончан прије истека мандата дотадашњим члановима управног одбора.”12   Члан 11  Управни одбор правног лица мора најкасније три мјесеца након уписа у регистар, донијети статут  који садржи: 1. назив и сједиште, 2. циљеве правног лица, 3. дјелатност и активности, 4. начин и изворе финансирања, 5. органе правног лица, начин њиховог избора, услове и начин опозива, овлаштења, начин одлучивања, трајање мандата и  одговорност, 6. заступање правног лица, 7. правила за кориштење и располагање средствима правног лица,  8. поступак за измјену и допуну статута, овлаштење и начин доношења других опћих аката правног лица, 9. разлоге и начин престанка правног лица, 10. поступак за располагање преосталом имовином или другим средствима у случају престанка рада правног лица.   Статут не смије бити у супротности с Одлуком о оснивању правног лица.   ''Члан12    Управни одбор правног лица састоји се од пет чланова.     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.                                                    12 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 30/20) 



Члановима управног одбора мандат престаје по сили закона након истека периода на који су именовани.   У случају престанка чланства у управном одбору једног од чланова, мандат новоизабраног члана управног одбора траје до истека мандата свих осталих чланова управног одбора.   У управни одбор могу бити именована највише три члана из реда државних и јавних службеника запослених у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ. Чланови управног одбора не могу бити:  a) директори других правних лица које оснива Дистрикт или директори јавних предузећа,  b) лица која су у управним одборима других правних лица које оснива Дистрикт или су у управним одборима јавних предузећа,  c) 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,  d) лица која имају мање квалификације и мање радног искуства од директора правног лица за које се бира члан управног одбора, e) лица која су у радном односу у том правном лицу.   Мјесечна накнада за рад члана управног одбора утврђује се у највишем износу до износа једне просјечне нето плате исплаћене у Брчко дистрикту БиХ за претходну годину.  Предсједнику управног одбора мјесечна накнада за рад, из става 7 овог члана увећава се за 20%.“13  „Члан 13  Надлежност и начин одлучивања управног одбора као и других органа прописује се Статутом.“14    „ Члан 14   „Скупштина Брчко дистрикта БиХ"  15разрјешава чланове управног одбора прије истека периода на који су именовани и то:  a) 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 правног лица, те другим важећим прописима.„16   „Члан 15  Управни одбор разрјешава директора с дужности прије истека периода на који је именован и то:  f) на захтјев директора,                                                   13 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 30/20) 14 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 30/20) 15 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 30/20) 16 Закон о допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 03/19) 



g) уколико директор више не испуњава услове за именовање,  h) уколико оснивач не усвоји извјештај о раду правног лица,  i) уколико су испуњени други услови прописани законом, актом о оснивању, статутом и другим важећим актима правног лица,  j) уколико директор не извршава обавезе и дужности које су прописане законом, актом о оснивању или другим актима правног лица.„17    Дјелатност  Члан 1618  Правно лице дјелује на цјелокупном подручју Босне и Херцеговине, ако одлуком о оснивању није другачије одређено.   Циљеви и улога правног лица одређени су одлуком о оснивању.   Члан 17  Програм и дјеловање правног лица не могу бити у супротности с уставним поретком Босне и Херцеговине и Статутом „Дистрикта“19, нити усмјерени према њиховом рушењу, распиривању националне, расне и вјерске мржње или дискриминације.   Члан 18  „Влада“20 може правном лицу повјерити или делегирати вршење јавних овлаштења.  У делегирању јавних овлаштења надлежни орган мора осигурати правном лицу законито и неометано провођење јавних овлаштења.  Члан 19  Правна лица, основана од  Дистрикта могу изнимно обављати и привредне дјелатности ако је основна сврха таквих дјелатности остваривање циљева утврђених одлуком о оснивању и статутом.  Престанак рада  Члан 20  Правна лица, основана од  Дистрикта могу престати с радом: 1. одлуком „Владе“ 21,                                                  17 Закон о допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 03/19) 18 Закон о допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 03/19) 19Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 02/08) 20 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 19/07) 21 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 19/07) 



2. одлуком управног одбора у складу са статутом правног лица, 3. на други начин у складу са законом.  Преостала средства правног субјекта у тренутку престанка његовог постојања ће у складу са законом служити за финансирање програма опћег или јавног развоја 22 Дистрикта.    Члан 21  „Влада“ 23може донијети одлуку о престанку правног лица у случају да правно лице обавља дјелатност супротно одлуци о оснивању или супротно одредбама овог закона, као и у случају када се циљеви оснивања из члана 5 овог закона, остварују путем других правних лица или органа Дистрикта.  Казнене одребе  Члан 22  Казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казнит ће се  за прекршај правно лице које:  1. обавља дјелатности које су супротне циљевима, одређених у одлуци о оснивању или статуту правног лица; 2. употријеби средства за финансирање политичких странака (члан 5 став 2).   За прекршај из става 1. овог члана, одговорно лице у правном лицу,  казнит ће  се новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ.  Пријелазне и завршне одредбе  Члан 23  Постојећа правна лица којима управља Дистрикт и која обављају дјелатности из члана 4 овог закона, дужна су да своја акта усагласе  с одредбама овог закона и да поднесу пријаву за упис у регистар у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.   Члан 24  Закон о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је ступио на снагу 31. августа 2002.  године, а његове измјене и допуне 17. јула 2007. године, 20. фебруара 2008. године, 21. фебруара 2019. године, 25. августа 2020.године и 13. априла 2022. године.                                                 22 Закон о измјенама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 02/08) 23 Закон о измјенама и допунама Закона о правним лицима које оснива Брчко дистрикт Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ, број 19/07) 



                                



 


