
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта
БиХ на 80. редовној сједници одржаној 27. јула 2016. године, усваја

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
БРЧКО  ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1

У Закону о прекршајима Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ“, бројеви 24/07, 6/12 и 11/12), у члану 12 иза става 2 додаје се нови став 3 који
гласи:

„(3) Када суд утврди да постоје нарочито олакшавајуће околности које указују да се и
ублаженом новчаном казном може постићи сврха кажњавања, суд може учиниоцу
ублажити новчану казну до висине прописане ставом 4 овог члана.“

Досадашњи ставови 3, 4, 5 и 6 постају ставови 4, 5, 6 и 7.

Члан 2

У члану 19 ставу 3 иза постојећег текста, умјесто тачке ставља се зарез и додају се
ријечи: „као и заштитну мјеру одузимања предмета.“

Члан 3

У члану 20 ставу 3 иза ријечи: „прекршају“ додају се ријечи: „или овлашћени орган
који издаје прекршајни налог“.

Члан 4

У члану 34 ставу 2 тачки c) иза ријечи: „трајању“ додају се ријечи: „као и заштитну
мјеру одузимања предмета“.

Члан 5

У члану 35 иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи:
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„(3) Прекршајни налог садржи поуку да, уколико лице против којег је издат прекршајни
налог прихвати одговорност и у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога
плати половину изречене новчане казне, ослобађа се плаћања друге половине изречене
новчане казне.“

Досадашњи ставови 3, 4, 5, 6 и 7 постају ставови 4, 5, 6, 7 и 8.

У новом ставу 8 број „4“ замјењује се бројем „5“.

Члан 6

У члану 36 ставу 2 тачка c) брише се.

Став 3 мијења се и гласи:

„(3) Када је прекршајни налог уручен лично, датумом уручења сматра се дан када је
окривљени примио прекршајни налог, односно дан када га је лично примио путем
поште.“

Иза става 3 додају се нови ставови:

„(4) Ако окривљени одбије да прими прекршајни налог упућен путем поште, достављач
ће га оставити у поштанском сандучету или у стану или просторији, причврстити на
вратима стана или просторије.

„(5) Када је достављање извршено на начин из става 4 овог члана, достављач ће
забиљежити на доставници  дан, час и разлог одбијања пријема, као и мјесто гдје је
прекршајни налог оставио и сматра се да је тиме достављање извршено.

„(6) Ако окривљени одбије да прими прекршајни налог на лицу мјеста, овлашћено
службено лице ће на прекршајном налогу забиљежити дан, час и разлог одбијања и
сматра се да је достављање извршено.“

Члан 7

У члану 37 став 1 мијења се и гласи:

„(1) Окривљени може прихватити одговорност за прекршај тако што ће у року
одређеном у прекршајном налогу платити половину изречене новчане казне и све друге
обавезе које су одређене прекршајним налогом.“

Члан 8

У члану 38 став 3 брише се.

Члан 9

У члану 42 став 2 мијења се и гласи:



„(2)  Захтјев за покретање прекршајног поступка подносилац захтјева доставља суду у
довољном броју примјерака за суд и окривљеног.“

Члан 10

У члану 45 ставу 3 ријечи: „ставом 5“ замјењују се ријечима: „ставом 6“.
У ставу 4 ријечи: „ставом 5“ замјењују се ријечима: „ставом 6“.

Члан 11

У члану 46 ставу 1 ријечи: „ставом 5“ замјењују се ријечима: „ставом 6“.

Члан 12

У члану 47 ставу 1 ријечи: „ставом 5“ замјењују се ријечима: „ставом 6“.

Члан 13

У члану 60 ставу 1 ријечи: „или поштом“ бришу се.

Став 3 мијења се и гласи:

„(3) Ако се окривљеном не може доставити рјешење, биће истакнуто на огласну таблу
суда.
По протеку рока од осам дана од дана истицања сматра се да је извршено пуноважно
достављање.“

Члан 14

У члану 87 иза тачке b) додаје се нова тачка c) која гласи:

„c) промјена власника моторног возила;“

Досадашње тачке c) и d) постају тачке d) и е).

Члан 15

Иза члана 95, додаје се нови члан 95а, који гласи:

„Члан 95а
Прелазне одредбе везане за садржај прекршајнога налога

„(1) Одредба члана 35 ставa 3 овога закона неће се примјењивати на садржај
прекршајног налога издатог прије ступања на снагу овога закона.



„(2) Обрасци прекршајног налога, на које је дата сагласност Правосудне комисије
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у складу са овим законом, који су штампани и
налазе се у употреби код надлежних органа до дана почетка примјене овога закона,
примјењују се до истека залиха таквих прекршајних налога, на начин прописан овим
законом.

„(3) У случају из става 2 овога члана, овлашћени орган је обавезно да уз издати
прекршајни налог, правном или физичком лицу достави и посебан акт с поуком из
одредбе члана 35 става 3 овога закона.“

Члан 16
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ“.
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