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З А К О Н 
 

О УПРАВЉАЊУ ДРЖАВНИМ КАПИТАЛОМ У  
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 
 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
 

 Овим законом уређује се: управљање државним капиталом, оснивање, 
вршење овлаштења по основу учешћа државног капитала, административна 
контрола аката и посебне одредбе о поступку у регистрима и то искључиво у 
привредним друштвима са учешћем државног капитала која су у надлежности 
Федерације Босне и Херцеговине. 
 

Члан 2. 
 

У Федерацији Босне и Херцеговине овлаштења по основу учешћа 
државног капитала у привредним друштвима врши Федерација Босне и 
Херцеговине, кантони, градови и општине у оквиру својих надлежности. 

У привредним друштвима са учешћем државног капитала у којим 
овлаштења по основу учешћа државног капитала врше општине, градови и 
кантони, вршење овлаштења по основу учешћа државног капитала својим 
прописима уређују општине, градови и кантони Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: други нивои власти), свако у оквиру својих 
надлежности.  
 

Члан 3. 
 

 Поједини појмови у смислу овог закона имају слиједеће значење: 
- органи Федерације Босне и Херцеговине су Влада Федерација Босне и 
Херцеговине и федерални органи управе дефинисани Законом о организацији 
органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 35/05), 
- привредно друштво са учешћем државног капитала је привредно 
друштво у којем овлаштења по основу учешћа државног капитала врше органи 
Федерације Босне и Херцеговине, без обзира на висину тог учешћа, 
- привредно друштво са већинским учешћем државног капитала је 
привредно друштво у којем овлаштења по основу учешћа државног капитала 
врше органи Федерације Босне и Херцеговине и у чијем основном капиталу 
државни капитал учествује са више од 50%, 
- вршење овлаштења по основу учешћа државног капитала обухвата 
остваривање права дионичара или чланова привредних друштва са учешћем 
државног капитала у складу са прописима који уређују права и обавезе 
дионичара и чланова привредних друштава;  
- административна контрола аката је поступак контроле усклађености 
одговарајућих аката привредних друштава са већинским учешћем државног 
капитала са законима и подзаконским актима;  
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- регистри су Регистар пословних субјеката који воде надлежни 
регистарски судови у Федерацији Босне и Херцеговине, Регистар вриједносних 
папира у Федерацији Босне и Херцеговине и други регистри у којим се 
евидентирају подаци о привредним друштвима.  
 
 
II – ВРШЕЊЕ ОВЛАШТЕЊА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА СА УЧЕШЋЕМ 
ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА 
  
1. Оснивање и начин вршења овлаштења у привредним друштвима са 
учешћем државног капитала  
 

Члан 4. 
 
 Привредно друштво са 100% учешћем државног капитала може се 
основати посебним законом. 

Влада Федерације Босне и Херцеговине одлуком може основати 
привредно друштво са 100% учешћем државног капитала када оцјени да је 
оснивање таквог привредног друштва од интереса за Федерацију Босне и 
Херцеговине или за пословање привредних друштава са учешћем државног 
капитала.    
 

Члан 5.  
 

У привредним друштвима са учешћем државног капитала из надлежности 
Федерације Босне и Херцеговине, овлаштења по основу учешћа државног 
капитала врши Влада Федерације Босне и Херцеговине непосредно или путем 
федералних органа управе, уколико посебним законом није другачије одређено. 

У привредним друштвима са учешћем државног капитала, органи 
Федерације Босне и Херцеговине врше овлаштења по основу учешћа државног 
капитала у складу са Стратегијом и Планом управљања државним капиталом у 
привредним друштвима из надлежности Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Стратегија и План управљања). 
 

Члан 6. 
 

Стратегијом се одређују средњорочни циљеви и смјернице управљања 
државним капиталом у привредним друштвима из надлежности Федерације 
Босне и Херцеговине уважавајући економске, развојне и друге интересе 
Федерације Босне и Херцеговине. 

Стратегију доноси Парламент Федерације Босне и Херцеговине на 
приједлог Владе Федерације Босне и Херцеговине за период од најмање десет 
година. 

 
Члан 7. 

 
Планом управљања одређују се краткорочни циљеви и смјернице 

управљања државним капиталом у привредним друштвима из надлежности 
Федерације Босне и Херцеговине и мјере за провођење Стратегије.  
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План управљања доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине за 
период од четири године. 

Органи Федерације Босне и Херцеговине који врше овлаштења по основу 
учешћа државног капитала у привредним друштвима са учешћем државног 
капитала из надлежности Федерације Босне и Херцеговине дужни су до 30. 
априла текуће године доставити Влади Федерације Босне и Херцеговине 
Извјештај о релизацији Плана управљања за претходну годину. 

Извјештај о реализацији Плана управљања Влада Федерације Босне и 
Херцеговине доставља Парламенту Федерације Босне и Херцеговине.  

 
Члан 8. 

 
Нацрт Стратегије и приједлог Плана управљања утврђује комисија 

састављена од представника органа Федерације Босне и Херцеговине који 
врше овлаштења по основу учешћа државног капитала у привредним 
друштвима са учешћем државног капитала, а за чланове комисије могу се 
именовати и универзитетски професори, привредници и други истакнути 
стручњаци из одговарајућих области.     

Комисију из става 1. овог члана именује Влада Федерације Босне и 
Херцеговине. 

Обавезан садржај Стратегије и Плана управљања, састав комисије, 
вријеме на које се комисија именује, накнада за рад комисије и друга питања у 
вези сачињавања нацрта Стратегије и приједлога Плана управљања ближе се 
уређује прописом који доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине.     

 
Члан 9.   

 
Влада Федерације Босне и Херцеговине одлуком утврђује листу 

привредних друштава из надлежности Федерације Босне и Херцеговине у којим 
овлаштења по основу учешћа државног капитала врше органи Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Листа). 

Влада Федерације Босне и Херцеговине, одлуком о измјени одлуке из 
става 1. овог члана, може вршење овлаштења по основу учешћа државног 
капитала у привредном друштву из надлежности Федерације Босне и 
Херцеговине пренијети на други ниво власти, уз обавезно прибављање 
претходне сагласности Парламента Федерације Босне и Херцеговине и 
надлежног органа нивоа власти на који се овлаштења преносе.    

Влада Федерације Босне и Херцеговине, посебном одлуком о допуни 
одлуке из става 1. овог члана, може вршење овлаштења по основу учешћа 
државног капитала у привредном друштву из надлежности других нивоа власти 
пренијети у надлежност Федерације Босне и Херцеговине, уз обавезно 
прибављање претходне сагласности Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине и надлежног органа нивоа власти са којег се овлаштења преносе.  

Одлуком о измјени одлуке из става 1. овог члана, Влада Федерације 
Босне и Херцеговине може привредно друштво брисати са Листе, уколико је 
привредно друштво престало постојати или је у цијелости приватизовано.  

Одлуке из ст. 2. и 3. овог члана Влада Федерације Босне и Херцеговине 
може донијети уколико претходно утврди да је пренос вршења овлаштења по 
основу учешћа државног капитала у привредном друштву од интереса за 
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Федерацију Босне и Херцеговине, други ниво власти или за пословање 
привредних друштава са учешћем државног капитала.    
 

Члан 10. 
 

 Листа из члана 9. овог закона, за свако привредно друштво садржи 
слиједеће податке: 
- фирму и сједиште, 
- висину учешћа државног капитала у основном капиталу привредног 
друштва изражену у постотцима, а за привредна друштва организована у 
облику дионичког друштва изражену и у броју дионица, 
- број чланова надзорног одбора и управе, 
- висину накнада и плаћа чланова надзорног одбора и управе изражену у 
броју просјечних мјесечних нето плаћа исплаћених у Федерацији Босне и 
Херцеговине у претходна три мјесеца према посљедњем објављеном податку 
Федералног завода за статистику, 
- назив органа Федерације Босне и Херцеговине који врши овлаштења по 
основу учешћа државног капитала у том привредном друштву, 
- и друго.  
 
2. Одлучивање на скупштини 
 

Члан 11.   
 

Право учествовања у раду и одлучивању скупштине привредног 
друштава са учешћем државног капитала органи Федерације Босне и 
Херцеговине остварују путем пуномоћника који је у свему дужан поступати у 
складу са добијеним писменим обавезујућим упутствима органа Федерације 
Босне и Херцеговине који у складу са Листом врши овлаштења по основу 
учешћа државног капитала у том привредном друштву (у даљем тексту: 
надлежни орган Федерације).   
 

Члан 12. 
 

Орган Федерације Босне и Херцеговине који право учествовања у раду и 
одлучивању скупштине привредног друштава са учешћем државног капитала 
остварује путем пуномоћника, за сваку сазвану скупштину пуномоћнику даје 
пуномоћ у писаној форми, која обавезно садржи:  
- назив и сједиште даваоца пуномоћи/органа Федерације Босне и 
Херцеговине који путем пуномоћника остварује овлаштења у раду и 
одлучивању скупштине привредног друштва,   
- име и презиме пуномоћника, име једног родитеља, адреса становања, 
ЈМБ, број личне карте и назив органа који је издао личну карту, 
- дневни ред сазване скупштине са обавезујућим упутством о начину 
гласања по свакој појединој тачки дневног реда, тако да поред сваке тачке 
дневног реда мора изричито бити наведено: „гласати за” или „гласати против” 
или „бити суздржан” или „не гласати” или други одговарајући начин гласања, 
- друга одговарајућа обавезујућа упутства која се односе на учествовање у 
расправи,  
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- назнаку да пуномоћник нема овлаштење да учествује у раду и 
одлучивању сазване скупштине изван тачака дневног реда наведеног у 
пуномоћи, 
- број, мјесто и датум издавања пуномоћи, 
- потпис пуномоћника и 
- потпис руководиоца и печат органа Федерације Босне и Херцеговине.  
 

Члан 13. 
 

Привредно друштво са учешћем државног капитала дужно је надлежном 
органу Федерације доставити позив за заказану скупштину са дневним редом и 
материјалима за сваку тачку дневног реда, најкасније до дана објављивања 
обавјештења о сазивању скупштине.   

Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању скупштине друштва доставља 
се привредном друштву са учешћем државног капитала путем поште, факса 
или електронске поште, најкасније три дана прије дана одржавања скупштине.  

Пуномоћник је дужан оргинални примјерак пуномоћи предати надлежном 
органу привредног друштва, најкасније непосредно прије почетка скупштине.     

Уколико пуномоћ не садржи било који дио обавезног садржаја из члана 
12. алинеја 1. до 8. овог закона пуномоћник не може учествовати у раду и 
одлучивању скупштине.   
 

Члан 14. 
 

Надлежни орган Федерације који је дао пуномоћ за учествовање у раду и 
одлучивању скупштине привредног друштава са учешћем државног капитала, 
може опозвати пуномоћ или умјесто већ дате пуномоћи дати нову пуномоћ 
најкасније до одржавања скупштине.   
 
3. Надзорни одбор 
 

Члан 15. 
 

Избор кандидата за именовање чланова надзорних одбора испред 
државног капитала врши се у складу са одредбама Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине (''Службене 
новине Федерације БиХ'', бр. 12/03 и 34/03).  

Поступак из става 1. овог члана проводи комисија именована од 
надлежног органа Федерације.  

Комисија из става 2. овог члана, након окончаног поступка избора 
сачињава листу најуспјешнијих кандидата, на основу које руководилац 
надлежног органа Федерације, Влади Федерације Босне и Херцеговине упућује 
приједлог за утврђивање приједлога кандидата за чланове надзорног одбора 
испред државног капитала.     

У складу са приједлогом који утврди Влада Федерације Босне и 
Херцеговине, именовање чланова надзорних одбора испред државног капитала 
врши скупштина привредног друштва. 
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Члан 16. 
 

Изузетно, без провођења поступка из члана 15. овог закона, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог надлежног органа Федерације, 
може утврдити приједлог кандидата за чланове надзорног одбора испред 
државног капитала који се именују до окончања поступка из члана 15. овог 
закона, а најдуже на период до шест мјесеци.   

Влада Федерације Босне и Херцеговине може вршити утврђивање 
приједлога кандидата у складу са ставом 1. овог члана уколико оцјени да је то 
потребно ради обезбијеђења услова за несметан рад и одлучивање надзорног 
одбора привредног друштва до окончања поступка из члана 15. овог закона.     
 У складу са приједлогом кандидата из става 1. овог члана, именовање 
чланова надзорних одбора испред државног капитала врши скупштина 
привредног друштва до окончања поступка из члана 15. овог закона, а најдуже 
на период до шест мјесеци, почев од дана ступања на снагу одлуке скупштине о 
именовању чланова надзорног одбора.   
 

Члан 17. 
 

 Кандидат за члана надзорног одбора привредног друштва испред 
државног капитала из чл. 15. и 16. овог закона не може бити лице: 
- за чији избор и именовање постоје сметње утврђене важећим прописима 
који регулишу ову област и 
- које је запосленик тог привредног друштва, осим у случају када Влада 
Федерације Босне и Херцеговине утврди да је то од посебног интереса за 
одређено привредно друштво, а што зависи од дјелатности коју привредно 
друштво обавља.  
 Кандидат за члана надзорног одбора привредног друштва испред 
државног капитала из чл. 15. и 16. овог закона мора имати најмање завршено 
високо образовање (ВСС) и најмање пет година радног искуства у струци након 
завршеног високог образовања.  
 Актом о оснивању и/или статутом привредног друштва са учешћем 
државног капитала може се утврдити потребно стручно звање и искуство, а 
могу бити утврђени и додатни услови за чланство у надзорном одбору тог 
привредног друштва. 
 

Члан 18. 
 

У привредним друштвима у којим учешће државног капитала није 
већинско, члан надзорног одбора именован испред државног капитала дужан је 
редовно, а најмање једном у три мјесеца, доставити писмени извјештај о раду 
надзорног одбора надлежном органу Федерације.   
 У привредним друштвима са већинским учешћем државног капитала, 
писмени извјештај из става 1. овог члана усваја надзорни одбор тог привредног 
друштва, а надлежном органу Федерације извјештај доставља предсједник 
надзорног одбора.  
 

Члан 19. 
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Разрјешење дужности прије истека мандата једног, више или свих 
чланова надзорних одбора привредних друштава именованих испред државног 
капитала врши скупштина привредног друштва на основу претходне 
сагласности Владе Федерације Босне и Херцеговине.  

Влада Федерације Босне и Херцеговине може дати претходну сагласност 
из става 1. овог члана у случајевима у којим је Законом о привредним 
друштвима („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 
29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 и 63/10) предвиђено да скупштина може 
разријешити чланове надзорног одбора и прије истека периода на који су 
именовани. 

Члану надзорног одбора који је именован умјесто разријешеног члана, 
када се не разрјешава цијели надзорни одбор, мандат траје до истека мандата 
чланова надзорног одбора који су именовани приликом именовања цијелог 
надзорног одбора, а нису разријешени.    

 
Члан 20. 

 
Уколико оцјени да резултати пословања привредног друштва са 

већинским учешћем државног капитала нису задовољавајући, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог надлежног органа Федерације, 
може донијети одлуку о давању претходне сагласности за смањење мјесечне 
накнаде члановима надзорног одбора. 

Одлуком из става 1. овог члана утврђује се смањени износ мјесечних 
накнада чланова надзорног одбора и период за који ће члановима надзорног 
одбора бити исплаћивана накнада у смањеном износу.    

У складу са одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине из става 1. 
овог члана, скупштина привредног друштва са већинским учешћем државног 
капитала доноси одлуку о смањењу мјесечних накнада чланова надзорног 
одбора. 
 

Члан 21. 
 

Члан надзорног одбора именован испред државног капитала, којем је 
мандат истекао или је разрјешен дужности прије истека мандата, дужан је 
извршити примопредају дужности у року и на начин како је то утврђено актом 
надлежног органа Федерације или актом скупштине тог привредног друштва.   
 

Члан 22. 
 

 Предсједник назорног одбора привредног друштва са већинским учешћем 
државног капитала позив за сједнице надзорног одбора обавезно доставља и 
синдикату тог привредног друштва.  
 У привредним друштвима са већинским учешћем државног капитала, 
поред предсједника и чланова надзорног одбора, сједницама надзорног одбора 
може присуствоти и представник синдиката тог привредног друштва. 
 Када надзорни одбор одлучује о питањима која се односе на запосленике 
привредног друштва, представник синдиката из става 2. овог члана у циљу 
заштите интереса запосленика може износити приједлоге, давати појашњења 
или на други начин учествовати у расправи на сједницама надзорног одбора с 
тим да не може гласати приликом доношења одлука надзорног одбора.     
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4. Управа 
 

Члан 23. 
 
 Избор кандидата за чланове управе привредних друштава са већинским 
учешћем државног капитала врши орган утврђен статутом тог привредног 
друштва (у даљем тексту: надлежни орган привредног друштва) на основу 
објављеног јавног конкурса у складу са унапријед утврђеним условима које 
кандидати требају испуњавати. 
 Након окончаног поступка избора кандидата у складу са ставом 1. овог 
члана надлежни орган привредног друштва сачињава и доставља листу 
најуспјешнијих кандидата надлежном органу Федерације. 

Влада Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог надлежног органа 
Федерације из става 2. овог члана, доноси одлуку о давању претходне 
сагласности за именовање чланова управе. 
 У складу са одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине којом је 
дата претходна сагласност за именовање чланова управе, надлежни орган 
привредног друштва доноси одлуку о именовању чланова управе.    
 

Члан 24. 
 

Изузетно, без провођења поступка из члана 23. овог закона, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог надлежног органа Федерације, 
може донијети одлуку о давању претходне сагласности за именовање 
вршилаца дужности чланова управе привредног друштва са већинским 
учешћем државног капитала који се именују до окончања поступка из члана 23. 
овог закона, а најдуже на период до шест мјесеци. 

Влада Федерације Босне и Херцеговине може донијети одлуку у складу 
са ставом 1. овог члана уколико оцјени да је то потребно ради обезбијеђења 
услова за несметано функционисање управе привредног друштва до окончања 
поступка из члана 23. овог закона.      

У складу са одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине из става 1. 
овог члана, надлежни орган привредног друштва са већинским учешћем 
државног капитала доноси одлуку о именовању вршилаца дужности чланова 
управе на период до окончања поступка из члана 23. овог закона, а најдуже на 
период до шест мјесеци, почев од дана ступања на снагу одлуке надлежног 
органа о именовању вршилаца дужности чланова управе.     
 

Члан 25. 
 

Разрјешење дужности прије истека мандата једног, више или свих 
чланова управе привредних друштава са већинским учешћем државног 
капитала врши надлежни орган привредног друштва на основу претходне 
сагласности Владе Федерације Босне и Херцеговине.   

Влада Федерације Босне и Херцеговине може дати претходну сагласност 
из става 1. овог члана у случајевима у којим је Законом о привредним 
друштвима („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 
29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 и 63/10) предвиђено да надлежни орган 
привредног друштва може разријешити чланове управе и прије истека периода 
на који су именовани. 
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 Члану управе привредног друштва са већинским учешћем државног 
капитала који је именован умјесто разријешеног члана, у случају када се не 
разријешава цијела управа привредног друштва, мандат траје до истека 
мандата чланова управе привредног друштва који су именовани приликом 
именовања цијеле управе привредног друштва, а нису разријешени. 
 

Члан 26. 
 

Уколико оцјени да резултати пословања привредног друштва са 
већинским учешћем државног капитала нису задовољавајући, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на приједлог надлежног органа Федерације, 
може донијети одлуку о давању претходне сагласности за смањење мјесечних 
плаћа чланова управе. 

Одлуком из става 1. овог члана утврђује се смањени износ мјесечних 
плаћа чланова управе и период за који ће члановима управе бити исплаћивана 
плаћа у смањеном износу.    

У складу са одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине из става 1. 
овог члана, надлежни орган привредног друштва са већинским учешћем 
државног капитала доноси одлуку о смањењу мјесечних плаћа чланова управе. 
 

Члан 27. 
 

Члан управе привредног друштва са већинским учешћем државног 
капитала којем је мандат истекао или је разрјешен дужности прије истека 
мандата дужан је извршити примопредају дужности у року и на начин како је то 
утврђено актом надлежног органа Федерације или актом надлежног органа тог 
привредног друштва.   
 
 
III – ЕВИДЕНЦИЈА И АДМИНИСТРАТИВНА КОНТРОЛА АКАТА  
 

Члан 28.  
 

Привредна друштава са већинским учешћем државног капитала, дужна 
су надлежном органу Федерације, ради евиденције достављати обавјештења о 
значајним догађајима за привредно друштво, и то: о намјери оснивања других 
привредних друштава смостално или заједно са другим правним или физичким 
лицима, намјери вршења статусних промјена, обустављању производње, 
блокади рачуна, штрајку и другим значајнијим догађајима утврђеним статутом 
привредног друштва.  

Привредна друштава са већинским учешћем државног капитала, дужна 
су одмах, а најкасније у року од три дана од дана доношења, надлежном органу 
Федерације ради евиденције доставити примјерак: одлука о разрјешењу и 
именовању чланова надзорног одбора и чланова управе, одлука о разрјешењу 
и именовању чланова надзорног одбора и чланова управе зависних друштава, 
полугодишњег и годишњег сета финансијских извјештаја и годишњег 
консолидованог финансијског извјештаја.  
 Привредна друштва са већинским учешћем државног капитала, дужна су 
надлежном органу Федерације достављати податке из ст. 1. и 2. овог члана и за 
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привредна друштва у чијем основном капиталу имају више од 50% дионица или 
удјела.   
 

Члан 29.  
 

 Привредна друштава са већинским учешћем државног капитала, ради 
административне контроле аката, дужна су надлежном органу Федерације 
достављати: статут и друге акте предвиђене прописом из члана 31. став 4. овог 
закона и све измјене и допуне ових аката.  
 

Члан 30.  
 

 Привредна друштава са већинским учешћем државног капитала, дужна 
су надлежном органу Федерације, ради административне контроле аката, 
достављати акте из члана 29. овог закона најкасније 15 дана од дана ступања 
на снагу тих аката. 

Акте из члана 29. овог закона који су донесени прије ступања на снагу 
овог закона, привредна друштава са већинским учешћем државног капитала 
дужна су ускладити са одредбама овог закона и ради административне 
контроле аката доставити надлежном органу Федерације, најкасније шест 
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.  

 
Члан 31. 

 
 Административну контролу аката привредног друштава са већинским 
учешћем државног капитала врши надлежни орган Федерације који у складу са 
Листом врши овлаштења по основу учешћа државног капитала у том 
привредном друштву. 
 Надлежни орган Федерације из става 1. овог члана, након проведеног 
поступка административне контроле аката, даје писмено мишљење о 
усклађености одговарајућег акта са законима и подзаконским актима. 
 Уколико мишљење из става 2. овог члана садржи примједбе на 
контролисани акт, привредно друштво са већинским учешћем државног 
капитала, дужно је у остављеном року отклонити изнесене примједбе или 
доставити образложење о разлозима ради којих примједбе није могуће 
отклонити у остављеном року. 

Поступак вршења административне контроле аката, списак аката 
привредних друштава који су предмет контроле, рокови за поступање и друга 
питања у вези администаративне контроле аката утврђују се прописом који 
доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине на приједлог Федералног 
министарства енергије, рударства и индустрије.     
 
 
IV – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА УПИС И ПРОМЈЕНУ ПОДАТАКА У 
РЕГИСТРИМА 
 

Члан 32. 
 

 У регистрима, поступак уписа и промјене података о привредним 
друштвима у којим овлаштења по основу учешћа државног капитала врше 
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органи Федерације Босне и Херцеговине проводи се према одредбама важећих 
закона који регулишу ову област, ако овим законом није другачије одређено. 
 

Члан 33. 
 

 Упис и промјена података у Регистру вриједносних папира у Федерацији 
Босне и Херцеговине о органима Федерације Босне и Херцеговине који у 
привредним друштвима врше овлаштења по основу учешћа државног капитала 
врши се на основу одлука Владе Федерације Босне и Херцеговине из члана 9. 
овог закона и захтјева органа Федерације Босне и Херцеговине на који се упис 
или промјена података односи. 
 У поступку уписа и промјене података из става 1. овог члана, органи 
Федерације Босне и Херцеговине ослобођени су плаћања свих такси и накнада.    
 Органи Федерације Босне и Херцеговине ослобођени су плаћања свих 
такси и накнада и у поступцима уписа и промјене података из става 1. овог 
члана који су започети, а нису окончани до ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 34. 
 

Наплата потраживања по основу неплаћених такси и накнада које се 
плаћају у поступцима уписа и промјене података у Регистру вриједносних 
папира у Федерацији Босне и Херцеговине не може бити услов за извршење 
захтјеваног уписа и промјене података ако се поступак води по захтјеву 
привредних друштава са учешћем државног капитала.   

Наплату потраживања из става 1. овог члана, Регистар вриједносних 
папира у Федерацији Босне и Херцеговине може остваривати у судском или 
другом одговарајућем поступку али искључиво изван поступака уписа и 
промјене података у Регистру вриједносних папира у Федерацији Босне и 
Херцеговине који се воде по захтјеву привредних друштава са учешћем 
државног капитала.   
 

Члан 35.  
 

Регистар вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине ће по 
службеној дужности, умјесто Владе Федерације Босне и Херцеговине и/или 
министарства Федерације Босне и Херцеговине, извршити упис Федерације 
Босне и Херцеговине као власника вриједносних папира дионичких друштава. 

Регистар вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине ће 
промјену из става 1. овог члана извршити у свим важећим уписима којим су 
Влада Федерације Босне и Херцеговине и/или министарства Федерације Босне 
и Херцеговине евидентирани као власници вриједносних папира дионичких 
друштава, најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.   
 

Члан 36.  
 
 Регистри који поред осталих података евидентирају и податке који се 
односе на надзорне одборе и управе привредних друштава са већинским 
учешћем државног капитала, евидентирање првог именовања и сваког новог 
именовања и разрјешења чланова надзорних одбора и управа ових привредних 
друштава могу вршити искључиво уколико подносилац захтјева за 
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евидентирање промјена поред осталих потребних докумената достави и 
одговарајући акт Владе Федерације Босне и Херцеговине из чл. 15., 16., 19., 23., 
24. и 25. овог закона. 
 
 
V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 37. 
 

За прекршај казнит ће се новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 
3.000,00 КМ одговорно лице у привредном друштву у којем овлаштења по 
основу учешћа државног капитала врше органи Федерације Босне и 
Херцеговине које: 
1) не достави позив за заказану скупштину са дневним редом и 
материјалима за сваку тачку дневног реда у складу са чланом 13. став 1. овог 
закона, 
2) не достави одговарајући акт у складу са чланом 28. овог закона, 
3) поступа противно одредбама чл. 29., 30. и 31. овог закона. 
 

Члан 38. 
 

За прекршај казнит ће се новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 
3.000,00 КМ члан надзорног одбора привредног друштва у којем овлаштења по 
основу учешћа државног капитала врше органи Федерације Босне и 
Херцеговине, именован испред државног капитала, који:  
1) поступи противно члану 18. овог закона, 
2) не изврши примопредају дужности у складу са чланом 21. овог закона. 

За прекршај казнит ће се новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 
3.000,00 КМ члан надлежног органа привредног друштва у којем овлаштења по 
основу већинског учешћа државног капитала врше органи Федерације, 
именован испред државног капитала, који гласа за разрјешење и именовање 
чланова управе без прибављене претходне сагласности Владе Федерације 
Босне и Херцеговине из чл. 23., 24. и 25. овог закона. 
 

Члан 39. 
 

За прекршај казнит ће се новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 
3.000,00 КМ члан управе привредног друштва са већинским учешћем државног 
капитала који не изврши примопредају дужности у складу са чланом 27. овог 
закона.  
 
 
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40. 
 

 Надзор над провођењем овог закона врше органи Федерације Босне и 
Херцеговине који у складу са Листом врше овлаштења у привредним 
друштвима са учешћем државног капитала, свако у оквиру својих овлаштења. 
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Члан 41. 
 

 Привредна друштва у којим овлаштења по основу учешћа државног 
капитала врше органи Федерације Босне и Херцеговине дужна су ускладити 
одредбе статута са овим законом у року од шест мјесеци од дана ступања на 
снагу овог закона.  
 

Члан 42. 
 

 На питања која нису регулисана овим законом примјењују се одредбе 
Закона о привредним друштвима („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 
23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 и 63/10) и Закона о 
јавним предузећима у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине 
Федерације БиХ”, бр. 8/05, 81/08 и 22/09). 
 

Члан 43.  
 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Уредба о вршењу 
овлаштења органа Федерације Босне и Херцеговине у привредним друштвима 
са учешћем државног капитала („Службене новине Федерације БиХ“, број 
35/11). 
 

Члан 44.  
 

 До ступања на снагу одлуке из члана 9. став 1. овог закона, примјењује се 
Одлука о утврђивању листе привредних друштава у којим овлаштења по основу 
учешћа државног капитала врше органи Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број 35/11).    
 Влада Федерације Босне и Херцеговине, дужна је донијети прописе из чл. 
8. и 31. овог закона, најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
овог закона.   
 

Члан 45. 
 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним 
новинама Федерације БиХ”.  
 
 


