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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ, на 33. редовној сједници одржаној 30. новембра 2022. године, усваја  
 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА 

БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Закону о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 41/20) у члану 3 иза става 2 додаје се нови став 3 који 

гласи:  

„(3) Закон се не примјењује на надзор над радом мјесне заједнице.“ 

 

Члан 2 

У члану 8 ставу 4, ријечи: „на три службена језика“ замјењују се ријечима: „на једном од три 

службена језика“. 

 

Члан 3 

У члану 11 став 2 мијења се и гласи:  

„(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 и фондације, или се налази одвојен пословни простор који се 

искључиво користи као сједиште удружења и фондације.“ 

 

У ставу 5 овог члана, ријечи: „на адреси сједишта удружења и фондације“ замјењују се 

ријечима: „на адреси и улазу сједишта удружења и фондације“. 

 

Члан 4 

У члану 36 ставу 1 тачки d) иза ријечи: „програма и пројеката од јавног интереса“ додају се 

ријечи: „и текућих донација из буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“. 

 

Члан 5 

У члану 37 ставу 2 иза ријечи: „програма и пројеката од јавног интереса“ додају се ријечи: „и 

текућих донација из буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“. 

 

Члан 6 

У члану 47 став 2 брише се. 

 

 Досадашњи став 3 постаје став 2. 

 

Иза става 2 овог члана додају се нови ставови 3, 4 и 5 који гласе: 

„(3) Ако се у случају престанка рада удружења и фондације не може спровести поступак 

располагања имовином преосталом након престанка рада удружења и фондације (у даљем 



тексту: преостала имовина) у складу са статутом удружења и фондације, преосталу имовину 

стиче Дистрикт под условом неиспуњавања услова из става 3 тачке f) овог члана.  

(4) Удружење и фондација, којима су додијељена финансијска средства из буџета Дистрикта 

у случају престанка рада, остатак средстава дужни су да врате у буџет Дистрикта. 

(5) Након престанка рада удружења и фондације, преосталом имовином управља Канцеларија 

за управљање јавном имовином Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.” 

 

Члан 7 

У члану 51 ставу 1 иза тачке i) додаје се нова тачка ј) која гласи:  

„ј) не поступе у складу са рјешењем инспектора за удружења и фондације“. 

 

Члан 8 

Члан 52 мијења се и гласи: 

„Члан 52 

  (Прелазне одредбе) 

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

ускладе акте са одредбама Закона и усклађене акте доставе регистру.  

(2) Инспектор за удружења и фондације, приликом вршења инспекцијског надзора, 

налаже удружењима и фондацијама који нису извршили усклађивање аката из става 1 

овог члана, да ускладе акте у року од шездесет (60) дана од дана коначности рјешења.  

(3) Уколико и након наведеног рока удружење и фондација не ускладе акте, инспектор за 

удружења и фондације доставља Основном суду захтјев за брисање удружења и 

фондације из регистра. 

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

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

подношења пријаве за регистрацију.“ 

 

Члан 9 

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

дистрикта Босне и Херцеговине. 
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