
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516    На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 19. редовној сједници одржаној 26. јануара 2022. године, усваја    ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ   Члан 1 (Предмет Закона)  Законом о социјалном предузетништву Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) уређују се дефиниције, циљеви, начела, примјена других прописа, статус и регистар социјалних предузећа, услови за стицање статуса социјалног предузећа, поступак стицања статуса социјалног предузећа и престанак пословања социјалног предузећа, подршка развоју социјалног предузетништва, надзор и друга питања од значаја за социјално предузетништво и социјална предузећа у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт).  Члан 2 (Дефиниције)  Поједини изрази који се користе у овом закону имају сљедеће значење: а) Социјална економија означава дио економије који нема искључиво за циљ остваривање профита за власника капитала, него и користи за ширу друштвену заједницу и друштвене групе, те може да укључује различите облике економских и неекономских субјеката као што су задруге, предузећа, удружења, фондације или друга правна лица. b) Социјално предузетништво је организована привредна дјелатност која се врши на тржишном принципу ради испуњавања друштвеног циља, односно стварања иновативних могућности за рјешавање социјалних, здравствених, културних, економских, еколошких или других друштвених изазова појединих група грађана или шире друштвене заједнице, као и спречавања настајања и отклањања посљедица друштвене искључености и јачања друштвене солидарности и кохезије.   Члан 3 (Циљ) Социјално предузетништво има за циљ да препозна и ријеши друштвени проблем ради остварења одрживог економског и друштвеног раста и развоја Дистрикта.   



   Члан 4 (Примјена других прописа)  На питања која нису уређена овим законом сходно се примјењују одредбе Закона о регистрацији пословних субјеката у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине и Закона о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.    ДИО ДРУГИ – СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ   Члан 5 (Принципи)   Развој социјалног предузетништва заснива се на сљедећим принципима: а) недискриминације, која подразумијева равноправан приступ остваривању права и испуњавању обавезе, који искључује дискриминацију по било ком основу и у било којој фази креирања, развоја и подршке социјалном предузетништву; b) укључености и транспарентности, што подразумијева учешће заинтересоване стране у креирању политике и стратешког правца развоја социјалног предузетништва, а сви подаци, резултати и оцјене ефеката подршке социјалним предузећима транспарентни су и доступни јавности; c) тржишне конкуренције, што значи да се привредни субјекат подстиче на међусобно такмичење на тржишту, остварујући боље пословно дјеловање као резултат конкурентског притиска других актера с циљем слободне и поштене конкуренције; d) једнаке могућности, што значи да се осјетљивим и на други начин угроженим групама становништва пружају једнаке могућности за побољшање њиховог положаја и отклањање посљедица друштвене искључености; е) социјалне инклузије, што значи да лице које је у ризику од сиромаштва и друштвене искључености, добије могућност и средства која су потребна за учешће у економском, друштвеном и културном животу, ради задовољавања животног стандарда који је прихватљив у друштву у којем живе; f) заштите животне средине, што значи да социјално предузеће у остваривању својих циљева у заједници доприноси заштити и очувању животне средине; g) равномјерности развоја, што значи да је развој социјалног предузетништва у функцији бржег економског развоја Дистрикта; h) рационалности, што значи да су мјере подршке усмјерене ка најефикаснијем начину отклањања друштвене искључености, на основима самоодрживости и позитивног пословања социјалних предузећа; i) заједничког дјеловања, што значи да јавни, приватни и цивилни сектор дјелује партнерски, уз међусобну размјену знања и вјештина; ј) одрживог развоја, што значи да је социјално предузеће самоодрживи пословни субјекат који тражи нови начин остварења својих потенцијала, функционишући као оквир за одрживи раст и развој цјелокупне економије и друштва, као и за остварење додатне друштвене вриједности и утицаја.     



    Члан 6 (Социјално предузеће)  (1) Социјално предузеће је правно лице и оснива се у облику предузећа, задруге, удружења грађана, фондације, установе или у неком другом облику, у складу с посебним прописом, а које је стекло статус социјалног предузећа у складу са овим законом.  (2) Правно лице чији је оснивач Дистрикт не може стећи статус социјалног предузећа.   Члан 7 (Стицање статуса социјалног предузећа)  (1)  Правно лице подноси Одјељењу за привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту: Одјељење) захтјев за стицање статуса социјалног предузећа (у даљем тексту: захтјев). (2)  Уз захтјев правно лице подноси сљедећу документацију:  а) извод из судског регистра;  b) оснивачки акт или статут; c) годишњи и трогодишњи план пословања;    d) осталу документацију за коју Одјељење сматра да је потребна приликом додјеле статуса социјалног предузећа, у складу са овим законом. (3) План пословања из става 2 тачке c) овог члана као и оснивачки акт или статут подносиоца захтјева, садржи образложење услова из члана 8 става 1 тачака c) и d) овог закона.  Члан 8 (Услови за стицање статуса социјалног предузећа)  (1) У сврху уписа у Регистар, Одјељење утврђује да ли подносилац захтјева испуњава сљедеће услове, односно:  а) да ли је регистрован као правно лице; b)  да ли има сједиште на територији Дистрикта; c) да ли је основан с циљем остваривања социјалног утицаја или резултата у складу са овим законом; d) да ли је ограничио расподјелу остварене нето добити у складу са овим законом.  (2) Услове из става 1 овог члана Одјељење утврђује увидом у документацију из члана 7 овог закона.  Члан 9 (Одлучивање о захтјеву)  (1) О захтјеву из члана 7 става 1 овог закона Одјељење одлучује у форми рјешења или закључка.  (2) Захтјев се одбацује ако је непотпун или недопуштен, ако је поднесен од стране правног лица које не може стећи статус социјалног предузећа, о чему се одлучује закључком. (3) Захтјев се одбија ако подносилац не испуњава услове из члана 8 овог закона, о чему се одлучује рјешењем. (4) На одлуке из овог члана подносилац захтјева има право да изјави жалбу Апелационој комисији.    



  Члан 10 (Регистар социјалних предузећа)  (1) Социјално предузеће се региструје у посебном Регистру социјалних предузећа (у даљем тексту: Регистар), који води Одјељење. (2) Регистар садржи податке из члана 7 става 2 тачака а), b), c) и d) овог закона који се достављају приликом подношења захтјева у складу са овим законом.   (3) Социјално предузеће је дужно да обавијести Одјељење о свакој промјени података који су уписани у Регистар, најкасније у року од петнаест (15) дана од извршене промјене. (4) Регистар се води у електронском облику и доступан је јавности на интернет-страници Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада). (5) Влада, на предлог Одјељења, доноси одлуку којом прописује изглед и начин вођења Регистра, промјене, брисање и објављивање података из Регистра.   Члан 11 (Остваривање социјалног утицаја или резултата)  Социјални утицај или резултат социјално предузеће може да оствари на један од сљедећих начина: а) уколико у односу на укупан број запослених лица, у радном односу има најмање 30% (тридесет посто) лица која припадају сљедећим категоријама: лице која је било незапослено преко три године, лице старије од педесет (50) година живота, дијете погинулог борца, лице са инвалидитетом, лице које има статус ратног војног инвалида и демобилисаног борца, цивилне жртве рата, лице које је било жртва у кривичном поступку, припадник националне мањине, трудница и самохрани родитељ, жртва злоупотребе психоактивних супстанци, жртва насиља у породици, жртва трговине људима, лице у стању социјалне потребе због сиромаштва, претрпљене елементарне непогоде, избјеглиштва, миграције, дуготрајног лијечења, осуђено лице, остала лица која спадају у категорију теже запошљивих у складу с прописима којим се уређује област запошљавања и прописима којим се уређује област здравствене и социјалне заштите; b) обављањем послова у било којој регистрованој класификованој дјелатности којима се остварују друштвени циљеви; c) финансирањем пројекта правног лица којим се остварује друштвени циљ; d) обављањем дјелатности повјерене преносом јавног овлашћења од стране надлежне институције.  Члан 12 (Расподјела добити)  Добит социјалног предузећа намијењена за исплату члановима или власницима капитала социјалног предузећа не може бити већа од 49% (четрдесет девет посто) нето добити.   Члан 13 (Демократско учешће запослених радника код одлучивања у социјалном предузећу)  (1) Мишљење запослених радника прибавља се приликом одлучивања о сљедећим питањима:  а) расподјели нето добити социјалног предузећа;  b) стицању или располагању имовином велике вриједности у складу с прописом којим се уређује рад правних лица;  c) престанку статуса социјалног предузећа. 



  (2) Оснивачким актом или статутом социјалног предузећа утврђује се рок у којем је неопходно прибавити мишљење из става 1 овог члана, као и поступак његовог прибављања. (3) Учешће запослених може се остварити путем синдикалног изјашњавања, изјашњавања путем савјета радника или на неки други начин.  (4) Оснивачким актом или статутом дјелокруг учешћа запослених радника социјалног предузећа може се проширити и на учешће у одлучивању о другим питањима из пословања социјалног предузећа.  Члан 14 (Информисање јавности)  Социјално предузеће је дужно да свој финансијски и пословни извјештај и план, као и документе о организационој и власничкој структури, органима управљања у социјалном  предузећу, одлуке и друге интерне акте социјалног предузећа учини доступним јавности путем своје интернет-странице, осим докумената који су пословна тајна социјалног предузећа.    Члан 15 (Извјештавање)   (1) Социјално предузеће је дужно да Одјељењу достави пословни и финансијски план и извјештај, план реинвестирања добити и друге податке од значаја за праћење примјене овог закона. (2) Социјално предузеће у извјештају из става 1 овог члана наводи уговор и пројекат на основу којег је остварило право на повластице. (3) План и извјештај из става 1 овог члана достављају се на годишњем нивоу или ванредно по захтјеву Одјељења.  (4) Социјално предузеће које не послује у складу са одредбама овог закона, Одјељење писмено позива да своје пословање усклади са Законом. (5) Уколико социјално предузеће не поступи у складу са ставом 4 овог члана Одјељење покреће процедуру брисања из Регистра.   Члан 16 (Престанак статуса социјалног предузећа)  (1) Статус социјалног предузећа престаје:  а) престанком рада правног лица; b) у случају да социјално предузеће не испуњава услове прописане чланом 8 ставом 1 тачкама b), c) и d) овог закона; c) одлуком о престанку статуса социјалног предузећа.  (2) Социјално предузеће може донијети одлуку из става 1 тачке c) овог члана под условом да је реализовало све уговоре или пројекте на основу којих је остварило право на повластице, односно да органима Дистрикта врати новчана средства, као и другу имовину и повластице добијене на основу тог статуса, на начин дефинисан уговором.   (3) У случају из става 2 овог члана социјално предузеће подноси Одјељењу захтјев за престанак статуса социјалног предузећа, у којем  наводи све податке о повластицама које је остварило у том статусу. (4) Уз захтјев из става 3 овог члана социјално предузеће доставља одлуку о престанку статуса социјалног предузећа, као и другу материјалну документацију из које произлази да су испуњени услови предвиђени ставом 2 овог члана. 



  (5) Шеф Одјељења доноси рјешење о престанку статуса социјалног предузећа и брисању из Регистра у сљедећим случајевима:  а) након добијања доказа о наступању чињенице из става 1 тачке а) овог члана; b) након што утврди да социјално предузеће не испуњава услове прописане чланом 8 ставом 1 тачкама b), c) и d) овог закона;   c) ако су испуњени услови из става 2 овог члана. (6) У случају да нису испуњени услови из става 2 овог члана, шеф Одјељења доноси рјешење о одбијању захтјева за престанак статуса социјалног предузећа.  (7) Против рјешења из ставова 5 и 6 овог члана може се изјавити жалба Апелационој комисији.        Члан 17  (Усклађивање пословања социјалног предузећа)  (1) Социјално предузеће које након стицања статуса социјалног предузећа не послује у складу са одредбама овог закона и не испуњава услове прописане чланом 8 ставом 1 тачкама c) и d) овог закона, Одјељење позива да усклади своје пословање у року који не може бити дужи од деведесет (90) дана.  (2) За социјално предузеће које не усклади своје пословање у року из става 1 овог члана шеф Одјељења доноси рјешење о престанку статуса и брисању из Регистра.  (3) Правно лице које је изгубило статус социјалног предузећа на начин из става 2 овог члана губи све повластице које су у вези с тим статусом и дужно је да врати органима Дистрикта  новчана средства, као и другу имовину и повластице добијене на основу тог статуса, на начин дефинисан уговором.   (4) Против рјешења из става 2 овог члана социјално предузеће има право да изјави жалбу Апелационој комисији. (5) Одјељење на својој интернет-страници објављује рјешење о престанку статуса и брисању из Регистра. Члан 18 (Савјет за социјално предузетништво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине)  (1) Градоначелник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине одлуком оснива Савјет за социјално предузетништво Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет). (2) Савјет је надлежан да: а) учествује у изради докумената социјалног предузетништва Дистрикта;  b) анализира стање социјалног предузетништва у Дистрикту и Босни и Херцеговини; c) покреће иницијативе и предлаже мјере за унапређивање социјалног предузетништва;  d) промовише друштвену економију и социјално предузетништво; е) унапређује дијалог између свих заинтересованих страна у социјалном предузетништву; f) прати трендове у окружењу, Европској унији и свијету у вези са социјалном економијом и социјалним предузетништвом.  (3) Савјет има седам чланова и чине га представници институција Дистрикта, невладиног сектора и привреде.  Члан 19 (Повластице)  (1) Социјално предузеће има право на посебне пореске и царинске повластице и ослобађања на начин како је то регулисано посебним прописима о порезу, царинама и доприносима. (2) Социјално предузеће има право и на посебне повластице и ослобађања од других врста накнада, такси или чланарина у складу с посебним законским или подзаконским прописима. 



  (3) Социјално предузеће има право на подстицаје, субвенције, донације и трансфере на начин како је то регулисано посебним прописима.    Члан 20 (Надзор)  Надзор над спровођењем одредаба овог закона и на основу њега донесених прописа врше Одјељење и надлежна инспекција.  Члан 21 (Новчане казне)   (1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ биће кажњено за прекршај социјално предузеће ако: а) не обавијести Одјељење о свакој промјени података који су уписани у Регистар (члан 10 став 3); b) не учини акте доступне јавности (члан 14); c) редовно или ванредно по захтјеву Одјељења не доставља извјештаје (члан 15); d) не усклади пословање у року и на начин предвиђен овим законом (члан 17). (2) За прекршаје из става 1 овог члана биће кажњено и одговорно лице у социјалном предузећу, новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ.     ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 22 (Доношење подзаконских аката)  Влада у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона доноси подзаконски акт из члана 10 става 5 овог закона.  Члан 23 (Ступање на снагу)  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.                                                                      Број: 01-02-208/22 Брчко, 26. јануара 2022. године           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                      Мр сц. Синиша Милић 


