
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10 – пречишћени текст), Скупштина Брчко дистрикта 

БиХ, на 68. редовној сједници одржаној 14. октобра 2020. године, усваја 

 

ЗАКОН 

О УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1 

(Предмет Закона) 

 

Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту: Закон) прописује се: оснивање, органи управљања и руковођења, правни положај 

удружења и фондације, регистрација, статусне промјене, имовина и финансирање, надзор 

над радом, престанак рада и брисање из регистра те друга питања од значаја за рад удружења 

и фондација који се региструју 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) буџетски корисник има значење дефинисано Законом о буџету Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Закон о буџету); 

 

b) блиски сродник је брачни или ванбрачни партнер, сродник по крви у правој линији, 

усвојилац или усвојеник, сродник у побочној линији до трећег степена сродства, сродник по 

тазбини до другог степена сродства;  

 

c) јавни интерес има значење дефинисано Законом о буџету; 

 

d) пројекат или програм од јавног интереса је пројекат, односно програм како је 

дефинисан Законом о буџету; 
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е) регистар је база података коју води Основни суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

(у даљем тексту: Основни суд), успостављен у складу са Законом о регистрацији пословних 

субјеката у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о регистрацији 

пословних субјеката). 

 

Члан 3 

(Примјена Закона) 

 

(1) Законом се прописује и начин успостављања канцеларије, подружнице, страног или 

међународног удружења и фондације. 

 

(2) Закон се примјењује на оснивање савеза удружења и фондација на нивоу Дистрикта са 

истим или сличним циљевима ако посебним законом није другачије прописано. 

 

 

Члан 4 

(Супсидијарна примјена закона) 

 

На питања која нису прописана Законом, а односе се на поступак уписа и измјене података 

у регистру сходно се примјењују одредбе Закона о регистрацији пословних субјеката. 

 

 

 

ДИО ДРУГИ – УДРУЖЕЊЕ И ФОНДАЦИЈА 

 

ПОГЛАВЉЕ I. ЗАЈЕДНИЧКЕ  ОДРЕДБЕ ЗА УДРУЖЕЊЕ  И ФОНДАЦИЈУ 

 

Члан 5 

(Обављање привредне дјелатности) 

 

(1) Удружење и фондација могу обављати сродне привредне дјелатности ако је основна 

сврха такве дјелатности остваривање циљева утврђених статутом удружења и фондације. 

 

(2) Удружење и фондација могу обављати и несродне привредне дјелатности које су 

непосредно повезане са остваривањем основних циљева утврђених статутом удружења и 

фондације. 

 

(3) Привредну дјелатност из става 2 овог члана удружење и фондација могу обављати ако 

оснују правно лице у складу са Законом о предузећима Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Закон о предузећима).  

 

(4) Добит коју удружење и фондација остваре обављањем привредне дјелатности 
из става 1 и става 2 овога члана може се употријебити за остваривање циљева 
утврђених статутом удружења и фондације и за друге сврхе се не може користити. 



 

(5) Није дозвољено стицање добити или било које друге материјалне користи остварене из 

дјелатности удружења и фондације:  

a) оснивачима; 

b) члановима удружења; 

c) члановима органа управљања и руковођења; 

d) лицима овлашћеним за заступање; 

e) запосленима; 

f) донаторима или 

g) блиским сродницима набројаних лица. 

 

(6) Ограничења из става 5 овог члана не односе се на плате, накнаде за рад или накнаде 

трошкова лицима из става 5 овог члана, који су настали ради остваривања циљева утврђених 

статутом удружења и фондације. 

 

Члан 6 

(Повјеравање јавних овлашћења) 

 

(1) Удружењу и фондацији може се повјерити обављање одређених јавних овлашћења у 

складу са Законом о повјеравању јавних овлашћења. 

 

(2) Надзор над законитошћу рада удружења и фондације којима је повјерено обављање 

јавних овлашћења врши се у складу са Законом о повјеравању јавних овлашћења. 

 

Члан 7 

(Циљеви и активности удружења и фондације) 

 

(1) Циљеви и активности удружења и фондације не могу укључивати ангажовање у 

предизборној кампањи, прикупљању средстава за политичког кандидата или политичку 

странку, финансирање и промовисање политичког кандидата или политичке странке. 

 

(2) Удружење и фондација самостално утврђују циљеве и дјелатности у складу са Уставом 

Босне и Херцеговине, законима Босне и Херцеговине, те Статутом Брчко дистрикта Босне 

и Херцеговине (у даљем тексту: Статут) и законима Дистрикта. 

 

(3) Циљеви и дјелатности удружења и фондације не могу бити усмјерени на: 

a) рушење уставног поретка Босне и Херцеговине; 

b) кршење загарантованих људских права;  

c) изазивање и подстицање мржње, нетрпељивости или неравноправности, засноване  

на расној, националној, вјерској или другој припадности или опредјељењу. 

 

Члан 8 

(Назив и знак) 

 

(1) Свако регистровано удружење и фондација има свој пуни назив који садржи ознаку 

удружења, односно фондације. 

 



(2) Удружење и фондација у обављању своје дјелатности могу употребљавати искључиво 

свој регистровани назив. 

 

(3) Уз пуни назив, удружење и фондација имају и скраћени назив који садржи 

карактеристични дио пуног назива удружења и фондације. 

(4) Назив регистрованих удружења или фондација мора бити на три службена језика и два 

писма који су у употреби у Босни и Херцеговини. 

(5) Назив удружења и фондације може садржавати стране ријечи ако оне чине име 

међународне организације чији је удружење и фондација члан, ако су те ријечи уобичајено 

у употреби у Босни и Херцеговини, ако за њих не постоји одговарајући превод, или ако се 

ради о ријечима на мртвом језику. 

 

(6) Удружење и фондација могу имати свој знак. 

 

(7) Назив, скраћени назив и знак удружења и фондације мора се јасно разликовати од назива 

и знака другог регистрованог удружења и фондације. 

(8) Назив, скраћени назив и знак удружења и фондације не може да садржи ријечи, знакове 

или симболе који су противни закону или јавном моралу или који вријеђају национална, 

религијска или друга осјећања јавности. 

 

(9) У назив удружења и фондације може се унијети име или дио имена неког физичког лица 

уз његову сагласност, а ако је лице умрло, уз сагласност насљедника. 

 

(10) У погледу питања која се односе на назив удружења и фондације, а нису прописана 

овим законом, примјењују се одредбе Закона о предузећима. 

 

Члан 9 

(Јавност рада) 

 

Рад удружења и фондације је јаван и транспарентан. 

 

Члан 10 

(Обавеза поступања у складу са одредбама статута) 

 

Удружење, односно фондација дужно је да поступа у складу са одредбама статута удружења 

и фондације. 

 

Члан 11 

(Сједиште) 

 

(1) Сједиште удружења и фондације одређено је актом о оснивању.  

 



(2) Удружење и фондација не могу бити регистровани на адреси стамбене јединице у 

приватном власништву, осим уколико се адреса стамбене јединице користи искључиво као 

сједиште тог удружења или фондације. 

 

(3) Уколико је сједиште удружења и фондације заједничко с другим правним лицем, 

удружење и фондација дужни су да одвојено евидентирају трошкове.   

 

(4) Сједиште удружења и фондације може бити на адреси некретнине у власништву 

Дистрикта,  уколико је наведена некретнина додијељена на коришћење у складу са Законом 

о јавној имовини Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

  

(5) На адреси сједишта удружења и фондације истиче се назив удружења и фондације на 

видљивом мјесту.  

 

(6) Удружење и фондација могу да успоставе канцеларије и подружнице, у складу са 

статутом удружења и фондације. 

 

Члан 12 

(Оснивање) 

 

Физичко лице које је држављанин Босне и Херцеговине и странац који има боравак на 

територији Босне и Херцеговине дуже од једне године и правно лице регистровано у Босни 

и Херцеговини, могу да оснују удружење и фондацију у складу са Уставом Босне и 

Херцеговине, законима Босне и Херцеговине те Статутом и законима Дистрикта. 

 

Члан 13 

(Стицање својства правног лица) 

 

Удружење и фондација стичу својство правног лица уписом у регистар. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ II. УДРУЖЕЊЕ 

 

Члан 14 

(Удружење) 

 

Удружење је сваки облик добровољног повезивања три или више физичких или правних 

лица чија сврха није стицање добити, него остваривање и унапређивање одређеног 

заједничког или општег интереса или циља, у складу са Уставом Босне и Херцеговине, 

законима Босне и Херцеговине те Статутом и законима Дистрикта. 

 

Члан 15 

(Оснивачка скупштина) 

 

Оснивачка скупштина удружења доноси акт о оснивању, статут удружења и именује органе 

управљања и руковођења у складу са Законом. 



Члан 16 

(Акт о оснивању) 

 

(1) Акт о оснивању удружења садржи: 

 

a)   име и презиме физичког лица, односно назив правног лица оснивача и 

пребивалиште, односно сједиште;  

b)   назив удружења, скраћени назив и сједиште удружења; 

c)   циљеве и дјелатности удружења; 

d)   име, презиме и пребивалиште лица овлашћеног за заступање удружења; 

e)   потписе оснивача и број личне карте, уколико су оснивачи држављани Босне и 

Херцеговине, потпис овлашћеног представника правног лица, односно број путне 

исправе и назив државе која је издала путну исправу за страног држављанина; и 

f)   број и датум акта о оснивању. 

 

(2) Када је један од оснивача удружења правно лице, акт о оснивању, у име тог правног лица, 

потписује његов овлашћени представник тако што се уз пуни назив правног лица наводи 

име и презиме с потписом овлашћеног представника и печат правног лица. 

(3) Оснивач не може бити држава Босна и Херцеговина, ентитети, Дистрикт, кантони, 

градови и општине. 

 

(4) Оснивач не може бити ни правно лице основано од стране субјеката из става 3 овог члана. 

 

 

Члан 17 

(Статут удружења) 

 

(1) Статут удружења садржи: 

 

a) назив, скраћени назив и знак удружења, уколико постоји, као и сједиште  

удружења и канцеларије, односно подружнице; 

b) циљеве и дјелатности удружења; 

c) поступак приступања и искључења члана; 

d) назив органа удружења, начин њиховог избора, услове и начин опозива,  

овлашћења, кворум и правила гласања, трајање мандата органа удружења; 

e) правила о начину коришћења и располагања средствима удружења, као и   

назив органа овлашћеног за надзор над располагањем тих средстава; 

f) начин остваривања јавности рада; 

g) поступак за измјену и допуну статута, овлашћења и начин доношења других 

општих аката; 

h) опис облика и садржај печата; 

i) заступање удружења; 

j) услове и поступак за статусне промјене, као и услове и начин престанка  рада 

удружења; 

k) поступак располагања преосталом имовином или другим средствима у 

случају престанка рада удружења;  

l) начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду. 



 

(2) Статутом се могу уредити и друга питања од значаја за рад удружења. 

 

Члан 18 

(Статусне промјене удружења) 

 

(1) Удружење се може припојити другом удружењу, спојити са другим удружењем или 

подијелити. 

 

(2) Припајањем, припојено удружење престаје постојати и наставља са радом у удружењу 

којем се припаја. 

 

(3) Спајање је оснивање новог удружења на које прелази цјелокупна имовина два или више 

удружења која се спајају. 

 

(4) Спајањем, удружења која се спајају у ново удружење престају да постоје, а на поступак 

регистрације новог удружења примјењују се одредбе члана 14, члана 15, члана 16 и члана 

17 овог закона. 

 

(5) Удружење се може подијелити на два или више удружења. 

 

(6) Подијељено удружење из става 5 овог члана престаје да постоји, а на поступак 

регистрације нових удружења примјењују се одредбе члана 14, члана 15, члана 16 и члана 

17 овог закона.  

 

Члан 19 

(Чланство) 

 

(1) Удружење утврђује критеријуме за пријем у чланство. 

 

(2) Критеријуми из става 1 овог члана подлијежу ограничењима у смислу забране 

дискриминације како је утврђена Уставом Босне и Херцеговине, законима Босне и 

Херцеговине, Статутом и законима Дистрикта. 

 

(3) Малољетно лице може бити члан удружења и учествовати као члан у раду удружења, уз 

сагласност законског заступника, односно старатеља, у складу са статутом удружења.  

 

(4) Удружење је дужно да води списак чланова. 

 

(5) Списак чланова удружења садржи: 

a) име и презиме физичког лица, односно назив правног лица и пребивалиште, односно 

сједиште; 

b) датум приступања и број приступнице; 

c) врсту права гласа на скупштини удружења, у складу са статутом удружења;  

d) датум престанка чланства. 

 



(6) Списак чланова удружења је доступан надлежним органима на њихов захтјев, у законом 

прописаном поступку. 

 

Члан 20 

(Органи управљања и руковођења удружења) 

 

(1) Органи управљања удружења су: 

a) скупштина; 

b) управни одбор. 

 

(2) Орган руковођења удружења је предсједник удружења. 

 

(3) Удружење је дужно да има скупштину и предсједника удружења. 

 

(4) Ако статутом није другачије уређено, скупштину чине сви чланови удружења, с једнаким 

правом гласа. 

 

Члан 21 

 (Акти и органи страног или међународног удружења) 

 

Страно или међународно удружење може се регистровати ако има акт о оснивању, статут, 

органе управљања и руковођења, који испуњавају услове прописане овим законом, с тим да 

акти и органи управљања и руковођења удружења могу имати други назив. 

 

 

Члан 22 

(Надлежност скупштине) 

 

Скупштина удружења надлежна је за: 

a) усвајање статута, измјену и допуну статута и другог акта одређеног  

статутом; 

b) одлучивање о статусним промјенама и престанку рада удружења; 

c) оснивање другог правног лица, његовог облика организовања и  

дјелатности, у складу са овим законом; 

d) именовање и разрјешење лица овлашћеног за заступање, члана управног  

одбора и другог органа удружења, предвиђеног статутом; 

e) усвајање годишњег или периодичног извјештаја о раду удружења,  

финансијског извјештаја и извјештаја о раду;  

f) одлучивање и о другим питањима која нису у надлежности другог органа  

удружења. 

 

Члан 23 

(Надлежности управног одбора и предсједника удружења) 

 

(1) Удружење може имати управни одбор, чија је надлежност дефинисана статутом. 

 

(2) Предсједник удружења је надлежан да: 



a) заступа удружење; 

b) припрема сједнице скупштине; 

c) припрема нацрт статута, измјену и допуну статута и другог акта који  

доноси скупштина; 

d) спроводи политику, закључак и другу одлуку коју доноси скупштина; 

e) управља средствима удружења; 

f) припрема и подноси годишњи или периодични извјештај о раду  

удружења и финансијски извјештај скупштини на усвајање;  

g) обавља и друге послове одређене статутом. 

 

(3) Предсједник удружења и члан управног одбора удружења може бити пунољетно, 

пословно способно физичко лице. 

 

Члан 24 

 (Изузимање од одлучивања и гласања у удружењу) 

 

(1) Уколико у дјелатности или активности удружења постоји финансијски или други 

интерес оснивача, члана удружења, члана органа удружења, предсједника удружења и 

запосленог или блиског сродника тих лица, наведена лица су дужна да то пријаве. 

 

 (2) Уколико постоји финансијски или други интерес лица из става 1 овог члана, та лица се      

изузимају од одлучивања, односно гласања. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III. ФОНДАЦИЈА 

 

Члан 25 

(Оснивање фондације) 

 

(1) Фондација је правно лице које нема своје чланство, а основана је од једног или више 

физичких или правних лица, чија је сврха управљање одређеном имовином у општем 

интересу или у хуманитарне сврхе. 

 

(2) Фондација може бити основана једностраном изјавом воље, уговором, тестаментом, 

легатом или другим одговарајућим правним актом, уколико садржи податке неопходне за 

оснивање и упис фондације у регистар. 

 

(3) Фондација има акт о оснивању и статут. 

 

(4) Фондација има управни одбор. 

 

(5) Страна или међународна фондација може се регистровати ако има акт о оснивању, статут 

и органе управљања и руковођења, који испуњавају услове прописане овим законом, с тим 

да акти и органи управљања и руковођења фондације могу имати други назив. 

 



(6) Оснивач не може бити држава Босна и Херцеговина, ентитети, Дистрикт, кантони, 

градови и општине. 

 

(7) Оснивач не може бити ни правно лице основано од стране субјеката из става 6 овог члана. 

 

(8) Фондација може успоставити канцеларије и подружнице, у складу са статутом. 

 

 

Члан 26 

(Акт о оснивању) 

(1) Акт о оснивању фондације садржи: 

 

a) име и презиме физичког лица, односно назив правног лица оснивача и пребивалиште, 

односно сједиште, број личне карте, уколико је оснивач држављанин Босне и 

Херцеговине, односно број путне исправе и назив државе која је издала путну 

исправу за страног држављанина; 

b) потпис оснивача физичког лица, односно потпис овлашћеног представника оснивача 

правног лица; 

c) назив и сједиште фондације; 

d) циљеве и дјелатности фондације; 

e) износ новчаних средстава или других облика имовине којима фондација управља и 

располаже; 

f) име, презиме и пребивалиште лица овлашћеног за заступање фондације у поступку 

уписа у регистар; 

g) број, датум и мјесто сачињавања акта о оснивању. 

  

(2) Када је један од оснивача фондације правно лице, акт о оснивању, у име тог правног 

лица, потписује његов овлашћени представник тако што се уз пуни назив правног лица 

додаје име и презиме, потпис овлашћеног представника и печат правног лица. 

 

 

Члан 27 

(Статут фондације) 

 

(1) Статут фондације садржи: 

 

a) назив, скраћени назив уколико постоји и сједиште фондације; 

b) начин оснивања фондације; 

c) циљеве и дјелатност фондације; 

d) орган управљања и руковођења, начин избора, услове и начин опозива, овлашћења, 

кворум и правила гласања, лице овлашћено за сазивање управног одбора, трајање 

мандата; 

e) поступак именовања чланова управног одбора у случају трајне спријечености  једног 

или више чланова да учествује у раду управног одбора, као и орган надлежан за 

поступак именовања; 



f) правила управљања и располагања имовином фондације; 

g) могуће кориснике средстава фондације; 

h) поступак измјене и допуне статута, као и поступак доношења других општих аката 

фондације; 

i) услове и поступак статусних промјена или престанак рада фондације; 

j) питања у вези с којима је код одлучивања потребан посебан кворум или 

квалификована већина; 

k) критеријуме управљања и располагања имовином фондације у случају престанка 

рада; 

l) опис, облик и садржај печата и знак фондације. 

 

(2) Статутом се могу уредити и друга питања од значаја за рад фондације. 

 

Члан 28 

(Статусне промјене фондације) 

 

(1) Статусне промјене фондације могу бити: припајање, спајање и подјела фондације. 

 

(2) Фондација се може припојити, спојити или подијелити само с другом фондацијом, 

односно подијелити на више фондација. 

 

(3) Припајањем, припојена фондација престаје да постоји и наставља с радом у фондацији 

којој се припаја. 

 

(4) Спајање је оснивање нове фондације на коју прелази цјелокупна имовина више 

фондација које се спајају. 

 

(5) Фондација која се спаја престаје постојати, а на поступак регистрације нове фондације 

примјењују се одредбе члана 25, члана  26 и члана 27 овог закона. 

 

(6) Фондација се може подијелити на двије или више фондација. 

 

(7) Подијељена фондација из става 6 овог члана престаје да постоји, а на поступак 

регистрације нове фондације примјењују се одредбе члана 25, члана 26 и члана 27 овог 

закона. 

                                                 

Члан 29 

(Органи фондације) 

 

(1) Орган управљања фондацијом је управни одбор. 

 

(2) Управни одбор именује оснивач или лице које је овластио оснивач. 

 

(3) Статутом се може предвидјети и други орган управљања и руковођења фондацијом. 

 



Члан 30 

(Управни одбор) 

 

(1) Управни одбор фондације је одговоран за остваривање циљева и дјелатности фондације, 

а може обављати и друге послове утврђене статутом фондације и Законом. 

 

(2) Управни одбор фондације има најмање три члана. 

 

(3) Члан управног одбора не може бити малољетно лице, лице запослено у фондацији, те 

члан других органа фондације или лице које врши надзор над радом фондације. 

 

 

Члан 31 

(Надлежност управног одбора) 

 

Надлежност управног одбора је: 

 

a) усвајање статута, измјена и допуна статута и другог акта утврђеног  

статутом; 

b) остваривање циљева фондације утврђених статутом; 

c) управљање и располагање имовином фондације; 

d) именовање лица овлашћеног за заступање фондације; 

e) именовање чланова управног одбора, у случају околности које спречавају једног или 

више чланова управног одбора да ради у овом органу, у складу са статутом; 

f) одлучивање о статусним промјенама фондације; 

g) израда финансијског и другог извјештаја;  

h) одлучивање о сваком другом питању које није у надлежности другог органа 

фондације. 
 

Члан 32 

(Изузимање од одлучивања и гласања у фондацији) 

 

(1) Уколико у дјелатности или активности фондације постоји финансијски или други 

интерес оснивача, члана фондације, члана органа фондације, лица овлашћеног за заступање 

и запосленог или блиског сродника тих лица, наведена лица су дужна да то пријаве. 

 

(2) Уколико постоји финансијски или други интерес лица из става 1 овог члана, та лица се 

изузимају од одлучивања, односно гласања. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV. РЕГИСТРОВАЊЕ УДРУЖЕЊА И ФОНДАЦИЈЕ 

 

Члан 33 

(Пријава и регистрација) 

 

(1) Удружење и фондација уписују се у регистар. 



 

(2) Пријава за упис у регистар подноси се Основном суду. 

 

(3) Уз пријаву за упис прилажу се исправе и други акти прописани Законом о регистрацији 

пословних субјеката. 

 

(4) Радња предузета у времену између оснивања и регистрације удружења може створити 

обавезу за лице које је предузело ту радњу, уколико је поступало супротно датом 

овлашћењу. 

 

(5) Удружење, односно фондација дужно је Основном суду да пријави сваку измјену 

података релевантних за упис у регистар. 

 

Члан 34 

(Одбијање пријаве за упис у регистар) 

 

Основни суд одбија пријаву за упис у регистар ако утврди да су циљеви удружења и 

фондације у супротности са одредбама члана 7 Закона. 

 

 

Члан 35 

(Регистрација страних и међународних удружења и фондација) 

 

(1) Одредбе Закона примјењују се и на успостављање канцеларије и подружнице страног 

или међународног удружења и фондације, уколико није другачије прописано законом. 

 

(2) Уз пријаву за упис у регистар прилаже се: 

a) доказ о упису удружења и фондације у регистар у матичној земљи; 

b) акт о успостављању канцеларије и подружнице у Босни и Херцеговини; 

c) име, презиме и пребивалиште лица овлашћеног за заступање удружења, односно 

фондације у Дистрикту; 

d) сједиште канцеларије и подружнице у Дистрикту. 

 

(3) Уколико према закону матичне државе није прописан упис удружења или фондације у 

регистар, умјесто рјешења о регистрацији у матичној држави, уз пријаву за упис подноси се 

друга писмена исправа, овјерена од надлежног органа, којом се доказује да удружење, 

односно фондација има статус правног лица у матичној држави. 

 

(4) Уколико рјешење о упису у регистар у матичној држави не садржи податке о циљу и 

дјелатности удружења, уз пријаву за упис у регистар подноси се и статут или други акт из 

којег је видљив циљ страног удружења, односно фондације.      

 

(5) Документи из овог члана које је издала матична држава на страном језику достављају се 

у овјереном преводу на једном од три службена језика у употреби у Босни и Херцеговини. 

 

 

 



ПОГЛАВЉЕ V. ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА И ФОНДАЦИЈЕ 

 

Члан 36 

(Имовина удружења и фондације) 

 

(1) Имовину удружења и фондације чине: 

a) чланарина удружења; 

b) новчана средства, непокретне и покретне ствари, као и друга имовинска права; 

c) добровољни прилог и поклон физичког и правног лица, како домаћег тако и страног 

у готовом новцу, услугама или имовинским правима; 

d) средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса; 

e) приход од камате, дивиденде, добити, закупнине, хонорара и другог сличног извора; 

f) приход стечен кроз остваривање циљева и активности удружења и фондације, како 

је одређено статутом. 

 

(2) Удружење и фондација су дужни на захтјев физичког и правног лица из става 1 тачке c) 

овог члана да доставе извјештај о начину располагања том имовином. 

 

(3) Удружење и фондација располажу имовином у складу са статутом удружења и фондације 

и Законом. 

 

(4) Удружење и фондација за обавезе одговарају својом цјелокупном имовином. 

 

 

Члан 37 

(Управљање имовином и подношење извјештаја) 

 

(1) Орган управљања удружења и фондације дужан је да управља имовином удружења и 

фондације на одговоран и законит начин, у најбољем интересу удружења и фондације. 

 

(2) Уколико удружење, односно фондација користи средства буџетског корисника за  
финансирање или суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, дужна 
је поднијети извјештај о располагању тим средствима у складу са овим законом, 
Законом о буџету  и Законом о извршењу буџета Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине.   

 

Члан 38 

(Пословне књиге и финансијски извјештај) 

 

(1) Удружење и фондација дужни су да уредно воде пословне књиге у складу с 

међународним рачуноводственим стандардима и да састављају финансијски извјештај у 

складу са овим законом и Законом о рачуноводству и ревизији у Брчко дистрикту Босне и 

Херцеговине. 

 

(2) Финансијски извјештај из става 1 овог члана удружење и фондација подносе Дирекцији 

за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у складу с роковима за подношење 

финансијског извјештаја. 



Члан 39 

(Неправилности у спровођењу статута) 

 

(1) Ако се утврди неправилност у спровођењу статута удружења и фондације, члан или 

надлежни орган удружења и фондације дужан је да предузме радње да се наведена 

неправилност отклони. 

 

(2) У случају поступања супротно одредби става 1 овог члана, односно у случају 

немогућности отклањања неправилности, члан, надлежни орган удружења и фондације, 

односно треће лице подноси пријаву надлежном инспектору. 

 

 

Члан 40 

(Финансирање, односно суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса) 

 

 Удружење, односно фондација може учествовати на јавном позиву за финансирање, 

односно суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса који буџетски корисник 

објави у складу са Законом о буџету. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ VI. НАДЗОР НАД РАДОМ УДРУЖЕЊА И ФОНДАЦИЈЕ 

 

Члан 41 

(Надлежности инспектора за удружење и фондације) 

 

(1) Над радом удружења и фондације надзор спроводи инспектор за удружења и фондације. 

 

(2) Приликом вршења својих овлашћења инспектор за удружења и фондације поступа у 

складу са Законом о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

 

(3) У случају сумње у постојање елемената кривичног дјела, инспектор за удружења и 

фондације дужан је, без одлагања да обавијести надлежни орган.  

 

 

Члан 42 

(Остали инспекцијски надзор) 

 

Надзор над радом удружења и фондације врше и друге надлежне инспекције. 

 

 

Члан 43 

(Надзор над спровођењем Закона) 

 

Надзор над спровођењем Закона врши Одјељење за стручне и административне послове 

Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 



ПОГЛАВЉЕ VII. ПРЕСТАНАК РАДА И БРИСАЊЕ УДРУЖЕЊА И ФОНДАЦИЈЕ 

ИЗ РЕГИСТРА  

 

Члан 44 

(Престанак рада) 

 

Удружење и фондација могу престати с радом добровољно на основу одлуке надлежног 

органа удружења и фондације, наводећи разлоге доношења такве одлуке или по сили закона 

под условима прописаним Законом. 

 

Члан 45 

 (Престанак рада удружења и фондације) 

 

(1) Удружење и фондација престају с радом ако: 

a) надлежни орган удружења и фондације донесе одлуку о престанку рада или одлуку 

о статусним промјенама; 

b) се утврди да су удружење и фондација престали да дјелују. 
 

(2) Сматра се да су удружење и фондација престали да дјелују: 

a) ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног статутом удружења и 

фондације за одржавање скупштине удружења, односно управног одбора фондације, 

а скупштина, односно управни одбор нису одржани; 

b) ако се број чланова удружења смањи испод броја прописаног Законом за оснивање 

удружења, а скупштина удружења у року од три мјесеца од наступања ове околности 

не донесе одлуку о пријему нових чланова; 

c) ако се број чланова управног одбора фондације смањи испод броја прописаног 

Законом, а поступак именовања новог члана није започет у року од шест мјесеци од 

дана престанка рада члана управног одбора фондације; 

d) ако се утврди да се у сједишту удружења и фондације не спроводе никакве 

активности шест мјесеци непрекидно нити је у наведеном периоду могуће 

контактирати лице овлашћено за заступање удружења и фондације;  

e) по правоснажности рјешења о окончању стечајног или ликвидационог поступка. 
 

(3) Лице овлашћено за заступање удружења и фондације дужно је у року од тридесет (30) 

дана од дана када су удружење и фондација престали да дјелују у складу са ставом 1 тачком 

а) овог члана, да достави Основном суду захтјев с доказима о престанку рада удружења и 

фондације. 

 

(4) Надлежни инспектор покреће поступак брисања из регистра удружења, односно 

фондације у случају утврђивања околности из става 2 тачака а), b), c) и d) овог члана. 

 

(5) Лице овлашћено за заступање удружења и фондације, члан органа удружења и фондације 

или надлежни орган дужни су по сазнању околности из става 2 овог члана у року од осам 

дана од дана сазнања за те околности да поднесу Основном суду захтјев за брисање 

удружења или фондације из регистра. 

 



(6)  Основни суд доноси рјешење на основу околности утврђених у складу са ставовима 1 и 

2 овог члана. 

 

(7) Неће се сматрати да је фондација престала с радом уколико се утврди да постоје 

околности које спречавају покретање поступка именовања новог члана или чланова 

управног одбора, док такве околности постоје.   

 

 

Члан 46 

(Забрана рада удружења и фондације) 
 

(1)  Удружењу, односно фондацији забрањује се рад ако: 
 

a) дјелује супротно одредбама из члана 7 Закона; 

b) кажњен за прекршај из члана 51 става 1 тачака а), b) и g) Закона настави да обавља 

дјелатност. 

 

(3) У случајевима из става 1 овог члана поступак спроводи Основни суд. 

 

 

Члан 47 

(Расподјела имовине удружења и фондације) 

 

(1)  Имовина удружења и фондације преостала након престанка рада расподјељује се у 

складу са одлуком удружења и фондације, која се доноси у складу са одредбама статута 

удружења и фондације. 

(2) Уколико удружење и фондација не донесу одлуку о расподјели имовине из става 1 овог 

члана до дана брисања из регистра, Основни суд расподјељује преосталу имовину удружењу 

и фондацији, који имају исте или сличне статутарне циљеве. 

 

(3) Имовина удружења и фондације не може се расподијелити: 

a) оснивачима; 

b) члановима удружења; 

c) члановима органа управљања и руковођења; 

d) лицима овлашћеним за заступање; 

e) запосленима; 

f) донаторима;  

g) блиским сродницима набројаних лица. 

 

Члан 48 

(Стечајни и ликвидациони поступак) 

 

(1) Над удружењем и фондацијом може се спровести стечај, односно ликвидација. 

 

(2) Стечајни, односно ликвидациони поступак спроводи се у складу са одредбама Закона о 

стечају и Закона о ликвидационом поступку. 



Члан 49 

(Брисање из регистра) 

 

(1) Удружење и фондација бришу се из регистра у складу са Законом о регистрацији 

пословних субјеката. 

 

(2) Сви релевантни јавни подаци о удружењу и фондацији брисаним из регистра на основу 

одлуке о забрани рада, морају остати доступни надлежном органу ради неопходних провјера 

у законом прописаном поступку. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ VIII. САРАДЊА ИЗМЕЂУ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ПРЕКРШАЈНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 50 

(Сарадња између надлежне инспекције и Основног суда) 

 

Основни суд дужан је, на захтјев надлежног инспектора, да достави информације из 

регистарских исправа или омогући увид у регистарске исправе у случају потребе провјере 

законитости рада удружења и фондације, односно провјере ранијих уписа оснивања 

удружења и фондација од стране истих лица. 

 

 

Члан 51 

(Новчане казне) 

 

(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај 

удружење и фондација који: 

 

a) не обављају привредну дјелатност у складу са овим законом или употријебе добит 

остварену обављањем привредне дјелатности супротно циљу утврђеном статутом 

удружења или фондације (члан 5 овог закона); 

b) обављају активности или привредну дјелатност која није у складу с чланом 7 овог 

закона; 

c)  у правном промету не употријебе назив под којим су уписани у регистар (члан 8 став 

2 овог закона); 

d) обављају дјелатност која није у складу са статутом удружења и фондације (члан 10 

овог закона); 

e) поступају супротно члану 11 овог закона; 

f) не воде списак чланова удружења у складу с чланом 19 овог закона; 

g) не пријаве промјене података који се уписују у регистар (члан 33 став 5 овог закона); 

h) имовином удружења, односно фондације располажу супротно статуту удружења и 

фондације, односно супротно овом закону (члан 36 овог закона); 

i) не подносе извјештај на начин и у роковима прописаним овим законом (члан 37 став 

2 и  члан 38 овог закона).  



 

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се предсједник удружења, односно лице 

овлашћено за заступање фондације новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ.  

 

 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 52 

(Прелазне одредбе) 
 

(1) Удружење и фондација регистровани прије ступања на снагу Закона дужни су да ускладе 

акте са одредбама Закона и регистру доставе усклађене акте у року од шест мјесеци од дана 

ступања на снагу Закона. 

 

(2) Основни суд је дужан по службеној дужности да брише из регистра удружење и 

фондацију који не ускладе акте у року из става 1 овог члана. 

 

(3) Поступци регистрације који до дана ступања на снагу Закона нису правоснажно 

окончани, завршиће се по одредбама закона који је био на снази у вријеме подношења 

пријаве за регистрацију.  
 

 

Члан 53 

(Стављање ван снаге) 

 

Даном ступања на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о удружењима и фондацијама 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине“ бројеви 12/02 и 19/07). 

 

Члан 54 

(Ступање на снагу) 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 
Број: 01-02-1032/20 

Брчко, 14. октобра  2020. године 
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