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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник 
Брчко дистрикта БиХ» бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05), Скупштина Брчко дистрикта 
Босне и Херцеговине  на 20. сједници одржаној 16. и 17. новембра 2005. године, у с в а ј а 

ЗАКОН
О ВИНУ И РАКИЈИ

ДИО ПРВИ.  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
                                                                                                                                             

Члан 1
                             (обим примјене у односу на објекте)
(1)   Овим законом уређују  се:  производња  вина  и  ракије  од  грожђа и  воћа,  законска 

заштита вина и ракије произведених на одређеном географском подручју које се одликује 
посебним климатским, земљишним и осталим условима, као и услови за стављање у 
промет вина и ракије.

(2) Одредбама овог закона уређују се и производња и услови за стављање у промет других 
алкохолних пића која се производе уз употребу дестилата (од грожђа, воћа и вина), као 
и рафинисаног етил-алкохола (у даљем тексту: алкохол).

Члан 2
(опште одредбе)

(1)  Вино, ракија, друга алкохолна пића и алкохол морају да испуњавају прописане норме 
квалитета и услове у погледу  паковања и декларисања, утврђене овим законом и 
прописима којима се уређује ова материја.

(2)  Забрањено је  у  производњи вина и  ракије  употребљавати  шећер,  алкохол и  друга 
средства и материје којима се може повећати количина и мијењати прописани природни 
састојци вина и ракије, ако овим законом није другачије одређено.

(3)  Шећер  и  друга  средства  и  материје  из  претходног  става  забрањено  је  држати  у 
просторијама у којима се производе вино и ракија.

(4)  Одредбе овог закона не односе се на производњу вина, ракије и других алкохолних 
пића која грађанин производи за сопствену  употребу.

ГЛАВА  I.   ПРОИЗВОДЊА

Члан 3
(услови)

(1)  Правно лице и предузетник који се баве производњом вина, ракије, других алкохолних 
пића  и  алкохола  (у  даљем  тексту: произвођач)  морају,  у  зависности  од  обима  и 
технолошког поступка производње, да имају објекте и просторије који испуњавају услове у 
погледу  опремљености  посудама,  уређајима  и  прибором  за  прераду,  ферментацију, 
дестилацију, дораду, манипулацију, чување и друге услове прописане за обављање ове 
дјелатности, као и одвојене просторије за чување средстава која се користе у преради 
грожђа и воћа и производњи, чувању и доради вина, ракије и других алкохолних пића.

(2)  Произвођач алкохола, поред услова из става 1 овог члана, мора да има и уређај за 
аутоматско  мјерење и  регистровање  количине  произведеног  алкохола  израженог  у 
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алкохолним степенима.

(3)  Произвођач који врши пуњење у мала комерцијална  паковања вина, ракије и других 
алкохолних пића мора, у зависности од обима производње, да обезбиједи и просторију 
и уређаје за пуњење у оригинална паковања.

Члан 4
(руковођење производњом)

(1)  Произвођач  је  дужан да обезбиједи стручно руковођење процесом производње тих 
пића.

(2)  Процесом производње може стручно да руководи:

a) дипломирани  инжењер пољопривреде,  смјер  прехрамбена технологија производа 
биљног поријекла, односно смјер за воћарство и виноградарство; 

b) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа и 

c) дипломирани инжењер агрономије, 

      с  најмање  двије  године  радног  искуства  на  пословима  руковођења процесом 
производње пића.

(3) Произвођач може стручно руковођење процесом производње да обезбиједи:

a) запослењем лица које испуњава услове из става 2 овог члана;

b) ако користи услуге другог правног лица које има запослено лице из става 2 овог 
члана.

Члан 5
(одобрење за производњу)

(1)  Произвођач може да отпочне и обавља производњу ових  пића и њихово пуњење у 
оригинално паковање ако испуњава услове из чланова 3 и 4 овог закона.

(2)  Испуњавање услова на основу овог члана утврђује одјељење надлежно за издавање 
одобрења за обављање дјелатности уз претходно добијену сагласност Одјељења за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду.

(3)  У производњи вина и грожђа, у години у којој је садржај  шећера у грожђу нижи  од 
нормалног садржаја за одређену сорту са одређеног подручја, може се кљуку од тог 
грожђа  или шири додати шећер или концентрована ректификована шира у количини 
која обезбјеђује квалитет вина.

(4) Додавање кљуку од грожђа или шири  шећера, концентроване шире,  концентроване 
ректификоване  шире одобрава Одјељење  за  пољопривреду,  шумарство  и 
водопривреду (у даљем  тексту:  Одјељење)  на  основу  налаза   пољопривредног 
инспектора о садржају шећера у грожђу, шири или кљуку.

(5)  Додавање  кљуку  од  грожђа  или  шири  шећера,  концентроване  шире  или 
коректификоване шире врши се под контролом пољопривредног инспектора.

Члан 6
(обавеза произвођача)

(1)  Произвођач је дужан  да води производни лист, за сваки производ посебно, с подацима 
о  употријебљеној  сировини,  називу,  количини  и  јачини  производног  вина,  ракије  и 
других алкохолних  пића. Сву документацију која се односи на производњу ових  пића 
произвођач је дужан да чува најмање три године.

(2)  Произвођач је дужан да на посуди с вином, ракијом и  другим алкохолним пићем, у 
ринфузном стању, у производном погону, истакне декларацију с подацима о:

a) називу производа;
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b) години производње:
c) садржају алкохола, у запреминским процентима количини производа;
d) називу  географског  подручја  (географско  поријекло),  за вино  и  ракију  са 

заштићеним  географским поријеклом, и
e) броју и датуму издатог увјерења – доказа о испитаном и утврђеном квалитету.

(3)  Произвођач алкохола дужан је да води евиденцију с подацима о количини и квалитету 
употријебљене  сировине;  количини  произведеног  алкохола  у  литрима;  садржају 
алкохола  –  изражено  у  запреминском  проценту  алкохола;  количини  алкохола  у 
хектолитарским степенима (НЛ*);  називу и сједишту купца алкохола;  броју  и датуму 
документа на основу којег је испоручен, односно употријебљен алкохол.

(4)  Произвођач алкохола (рафинисаног етил-алкохола) дужан је да обавијести Одјељење 
о  почетку  производње  алкохола  и  да  редовно  –  мјесечно шаље  извјештаје  о 
произведеним  количинама.

(5)  Производња и промет алкохола врше се под контролом пољопривредног инспектора.

(6)  За  конзервисање, односно  пулпирање  воћа  може  се  користити  само  алкохол  који 
одговара прописаним стандардима и нормама квалитета и уз сагласност Одјељења.

ГЛАВА  II.   ИСПИТИВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА

                                                                              Члан 7
(опште одредбе)

Вино,  ракија  и  друга  алкохолна  пића  подлијежу обавезном  испитивању  и  утврђивању 
квалитета, прије  декларисања и  стављања у  промет,  на  начин утврђен прописима о 
квалитету и методима о њиховом испитивању.

Члан 8
(начин испитивања и утврђивања)

(1)  Испитивање и утврђивање квалитета може да обавља правно лице, ако је регистровано 
за  обављање послова  испитивања и  утврђивања квалитета  вина,  ракије  и  других 
алкохолних  пића,  ако  има  лабораторију  и  лабораторијску  опрему  за  вршење 
одговарајућих испитивања и утврђивања квалитета и ако има просторију за смјештај и 
чување њихових узорака.

(2)  Правно лице које обавља испитивање и утврђивање квалитета вина, ракије и других 
алкохолних пића мора да обезбиједи стручно руковођење тим пословима.

(3)  Стручно  руковођење  пословима  испитивања  и  утврђивања  квалитета  може  да 
обавља лице које испуњава услове из члана 4 става 2 овог закона.

(4)  Правно  лице, односно  друго  правно  лице,  може  да  отпочне  и  обавља  послове 
испитивања   и  утврђивања  квалитета  вина,  ракије  и  других  алкохолних  пића  ако 
испуњава услове из ставова  1 и 2 овог члана.

(5)  Испуњеност услова из ставова 1 и 2 овог члана утврђује Одјељење.

(6)  Правно лице,  које врши  испитивање и утврђивање квалитета вина,  ракије и других 
алкохолних  пића,  дужно  је  да  чува  документацију  о  испитивању  и  утврђивању 
квалитета тих пића најмање три године.

                                                                      
Члан 9

                                                                      (паковање)
(1)  Вино, ракија и друга алкохолна пића пакују се и декларишу у складу с прописом којим 

се уређује квалитет вина, односно ракије и других алкохолних пића.
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(2)  Паковање и декларисање вина,  ракије и  других  алкохолних пића врши произвођач, 
односно увозник.

(3) Податак о одликовању ракије и других алкохолних пића ставља се само на количине које 
су одликоване, односно које су добиле признања.

(4)  Истицање посебног квалитета ракије и других алкохолних пића (стара, екстра и сл.) 
дозвољено је само ако су ракија и друго алкохолно пиће стари најмање три године.

(5)  Забрањено је препакивање вина, ракије и других алкохолних пића (у оригиналном 
паковању) од стране другог произвођача и накнадно декларисање, као и коришћење, 
односно  стављање  на  паковање,  декларације  другог  произвођача  без  његове 
сагласности, као и продаја тако декларисаних производа.

(6)  Забрањује  се  стављање  на  флаше  и  друге  амбалаже  пића  етикете  с  ликовима 
светитеља.

(7)  Услужно пуњење вина, ракије и других алкохолних пића може да се врши само за потребе 
произвођача, односно увозника, у смислу члана 9 ставова 1, 2, 3 и 4 овог закона.

ГЛАВА   III.   ЗАШТИТА ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА ВИНА И РАКИЈЕ

Члан 10
(начин  заштите)

Заштита  географског  поријекла вина  и  ракије  обезбјеђује  се  контролом  производње 
грожђа  и  воћа  на  одређеном  географском  подручју  које  се  одликује  посебним 
климатским,  земљишним  и  осталим  условима,  контролом  одређених  технолошких 
поступака у производњи грожђа, воћа, вина и ракије, контролом квалитета вина и ракије и 
утврђивањем ознаке географског поријекла.

Одјељак А.  Заштита рејонзацијом                                                            

Члан 11
        (утврђивање граница виноградских и воћарских подручја) 
(1)  Заштита географског поријекла  вина и ракије произведене  од грожђа и вина (вињак, 

лозовача, комовица) врши се према рејонизацији виноградарства, а заштита географског 
поријекла ракије  произведене  од воћа  (шљивовица,  препеченица,  клековача, 
кајсијевача, крушковача, јабуковача) према рејонизацији воћарства, утврђеној посебним 
прописом.

(2)  Рејонизацијом  виноградарства  и  воћарства  утврђују  се  границе  виноградарских  и 
воћарских подручја и сортимент винове лозе и воћака за та подручја.

(3)  Заштита  географског  поријекла ракије  од  воћа,  с  подручја  за  које  није  донесен 
пропис о рејонизацији воћарства, које се одликује посебним климатским, земљишним и 
осталим условима изразито погодним за производњу воћа од којег се производи ракија 
са специфичним особинама, врши се на основу стручне документације произвођача 
за одабрано географско подручје.

(4)  Вино и ракија, у производњи и промету, могу да носе ознаку само оног географског 
поријекла, односно подручја на коме је произведено грожђе и воће.

                                                    
Члан 12

                                               (ознака географског поријекла)
(1)  Произвођач  може  да  производи  вино,  односно  ракију,  са  ознаком  географског 

поријекла, по претходно добијеној сагласности Одјељења.

(2)  Уз захтјев за издавање сагласности подноси се стручна документација о обезбијеђеној 
производњи грожђа, односно воћа у одређеном виноградарском, односно воћарском 
подручју,  о  називу  и  количини  вина,  односно  ракије  која  се  може  произвести, 
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технологији  производње  вина,  односно  ракије  и  специфичним  квалитативним 
својствима тог вина, односно ракије.

(3)  Сагласност  из  става  1  овог  члана  може  се  издати  произвођачу  вина  и  ракије  за 
сопствену или уговорену производњу грожђа, односно воћа.

Одјељак Б. Контрола технолошког поступка                                                                      

Члан 13
(поступак контроле)

(1)  Грожђе и воће које се користи за производњу вина и  ракије са ознаком географског 
поријекла, као и вино и ракија произведени од ових сировина, подлијежу обавезној 
контроли.

(2)  Контролом над производњом грожђа, односно воћа, вина, односно ракије, утврђује се 
да  ли  је  у  производњи  грожђа,  воћа,  вина  и  ракије  примијењен прописани,  или  у 
стручној документацији утврђен, технолошки поступак и квалитет вина и ракије.

(3) Контролу у  процесу производње грожђа,  односно  воћа,  намијењеног за  производњу 
вина,  односно ракије са ознаком географског поријекла и производње вина,  односно 
ракије од тог грожђа, односно воћа, обавља Одјељења.

(4)  Стручне послове контроле из става 1 овог члана Одјељење може да повјери предузећу, 
односно другом  правном  лицу,  које  има  најмање  једног  дипломираног  инжењера 
пољопривреде  за  воћарство  и  виноградарство  или  дипломираног  инжењера 
агрономије,  а  за  послове  контроле  производње  вина  и  ракије  -  најмање  једног 
дипломираног  инжењера пољопривреде,  смјера технологије прехрамбених производа 
биљног  поријекла или  дипломираног  инжењера  прехрамбене  технологије  биљних 
производа  или  дипломираног  инжењера  пољопривреде  за  воћарство  и 
виноградарство, с најмање три године радног искуства у  производњи грожђа и воћа, 
односно вина и ракије.

(5)  Правном лицу које пружа  стручне услуге у производњи вина и ракије не могу да се 
повјере послови контроле над сопственом производњом  грожђа, воћа, вина и ракије, 
као  ни  послови  контроле  производње  вина  и  ракије  другог  правног  лица,  ако  је 
учестовало у изради стручне документације или пружању услуга стручног руковођења 
пословима производње тог вина и ракије.

  

Одјељак В. Контрола технолошких поступака                                                                

Члан 14
       (контрола производње и одобрења за стављање у промет)

(1)  Произвођач је дужан да поднесе Одјељењу пријаву  за контролу производње грожђа, 
воћа, вина и ракије и захтјев за издавање одобрења за стављање у промет одређених 
количина  вина,  односно  ракије  са  ознаком  заштићеног  географског  поријекла, 
најкасније до 30. новембра текуће године.

(2)  Произвођач  вина  и  ракије  сноси  трошкове  вршења  контроле  процеса  производње 
грожђа и воћа, односно вина и ракије и утврђивања квалитета тог вина, односно ракије.

Одељак Г.  Утврђивање квалитета                                                                    

                                                                 Члан 15
                                                               (поступак)
(1)  Утврђивање квалитета вина и ракије с географским  поријеклом врши се узимањем 
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узорака и испитивањем хемијског састава и органолептичких својстава ових производа. 

(2)  Органолептичка  својства  вина  и  ракије,  на  основама  претходног  става,  утврђује 
комисија за дегустацију.

(3)  Комисију  из  става 2 овог  члана  образује  шеф  одјељења  надлежан  за  послове 
пољопривреде (у даљем тексту: шеф одјељења). У комисију за дегустацију не могу се 
именовати  лица  која  су  учествовала  у  изради  стручне  документације  или  у 
технолошком процесу производње грожђа и воћа (као  сировине), као и вина и ракије 
који су предмет заштите, односно оцјењивања.

(4)  Трошкове рада комисије за дегустацију сноси произвођач вина и ракије.

(5)  Трошкови контроле из  члана 14 става  2 и  става  4 овог  члана утврђују  се  сходно 
прописима о утврђивању накнада трошкова вјештака у управном поступку.

Одјељак  Д.  Утврђивање ознаке заштићеног поријекла

                                                                    Члан 16
(извјештај и стручно мишљење)

(1) На основу  извршене контроле  процеса  производње  грожђа,  воћа,  вина  и  ракије  и 
извршеног испитивања и  утврђивања квалитета вина и ракије сачињава се извјештај, 
који се, са стручним мишљењем вршиоца испитивања и утврђивања квалитета вина и 
ракије, доставља одјељењу.

(2)  На основу извјештаја и стручног мишљења из става 1  овог члана Одјељење издаје 
одобрење  за  стављање  у  промет  одређених  количина  вина,  односно  ракије,  са 
заштићеног поријекла.

(3)  Шеф Одјељења прописује ближе услове и начин заштите географског поријекла вина, 
односно ракије (садржај пријаве произвођача за заштиту, стручна документација која се 
прилаже, извјештај о извршеној контроли над производњом грожђа и воћа и контроли 
над производњом вина и ракије и  извјештај  о  испитивању и утврђивању квалитета 
вина и  ракије, начин узимања узорака вина и ракије и оцјењивање органолептичких 
својстава вина и ракије) и прописује рејонизацију виноградарства, односно воћарства.

ГЛАВА    IV.   УСЛОВИ СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ

Члан 17
(опште одредбе)

(1)  Вино,  ракија  и  друга  алкохолна  пића  могу  да  се  продају  за  непосредну  људску 
потрошњу само у оригиналном паковању.

(2)  Произвођач вина и ракије може да продаје и купује вино и ракију и у ринфузном стању, 
за  непосредну  људску потрошњу или као сировину за  даљу дораду и  прераду,  уз 
претходно обезбјеђење доказа о испитаном и утврђеном квалитету тог вина и ракије.

(3)  Вино и ракију у ринфузном стању произвођач може да продаје за непосредну људску 
потрошњу,  у  кругу  подрума,  а  вино  у  ринфузном  стању  и  у  специјализованој 
продавници, осим вина са ознаком заштићеног географског поријекла.

(4)  Доказ о испитаном и утврђеном квалитету вина и ракије,  који се стављају у промет у 
ринфузном стању, уручује се купцу уз отпремницу - излаз робе.

Члан 18
(специјализоване  продавнице)
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(1)  Вино у ринфузном стању може да се ставља у промет у специјализованој продавници 
пића  под  условом  да  се  у  тој  продавници  друга  алкохолна  и  безалкохолна  пића 
стављају у промет у оригиналном паковању.

(2)  Специјализована  продавница  пића,   за  промет  вина  у  ринфузном  стању,  мора  да 
испуњава сљедеће услове:

a) да је просторија изграђена, односно озидана од тврдог материјала и опремљена 
потребном  амбалажом,  односно  судовима  за  вино  који  нису  изложени 
директном   утицају сунца и великим промјенама температуре, односно да су 
обезбијеђени услови  чувања  вина тако да максимална  температура вина не 
пређе 20 степени Целзијусових;

b) да амбалажа, односно судови у којима се држи вино у ринфузном стању буде од 
материјала  који  обезбјеђује  његову  стабилност  у  погледу  хемијских и 
органолептичких својстава, односно који спрјечавају промјену квалитета вина;

c) да   има   опрему   за   манипулацију,  претакање  и  провјетравање вина, за 
доливање судова и за сумпорисање судова и вина, као и да има средства за 
спрјечавање     оксидације  вина и

d) да има опрему и инсталацију за хладну и топлу воду за прање просторија, судова и 
опреме.

(3)  Испуњеност услова из става 2 овог члана утврђује Одјељење.

Члан 19
(декларација)

(1)  На амбалажи, односно посуди с вином у ринфузном стању које се ставља у промет у 
специјализованој продавници пића мора се истаћи декларација с подацима из члана 6 
става 2 овог закона.

(2)  Произвођач вина мора у просторији за стављање у промет вина у ринфузном стању 
имати документацију  о  испитаном  и  утврђеном  квалитету  вина  коју  је,  на  захтјев 
пољопривредног инспектора, дужан да стави на увид.

(3)  На пијацама и другим мјестима забрањено је излагати и продавати вино, ракију и друга 
алкохолна пића у ринфузном стању.

Члан 20
(сировине за производњу алкохола)

Меласа,  друге  сировине,  које  садрже угљене хидрате  које  се  користе  за  производњу 
алкохола и алкохол  могу да се продају, односно купују само уз сагласност Одјељења.

ГЛАВА V.  НАДЗОР 

Члан 21
(опште одредбе)

(1) Надзор над спровођењем одредаба овог закона, као и других прописа који се односе 
на  вино,  ракију,  друга  алкохолна  пића  и  алкохол,  врши  Одјељење  за  јавну 
безбједност преко  пољопривредног инспектора. 

Члан 22
(овлашћења и дужности)

(1)  Пољопривредни инспектори су овлашћени и дужни да врше:
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(a)  контролу и утврђивање услова за производњу вина,  ракије, других алкохолних 
пића и алкохола, за испитивање и  утврђивање квалитета вина, ракије и других 
алкохолних  пића  као  и  услова  за  промет  вина  у  ринфузном  стању  у 
специјализованим продавницама;

(b) контролу у производњи вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола; 
(c)  контролу и обавезне прегледе над производњом грожђа и воћа, односно над 

производњом вина и ракије са заштићеним географским поријеклом;
(d) утврђивање садржаја шећера у грожђу, шири или кљуку;
(e)  контролу и да присуствују поступку додавања шећера,  концентроване шире и 

концентроване ректификоване шире, шири или кљуку у поступку производње вина 
по одобрењу Одјељења;

(f) контролу,  да  ли  се  повјерени стручни   послови  контроле  над  производњом 
грожђа и воћа, односно производњом вина и ракије са заштићеним географским 
поријеклом врше у складу са одредбама овог закона и прописима донесеним 
на основу овог закона и

(g)  контролу  квалитета  вина,  ракије,  других  алкохолних  пића  и  алкохола  у 
производњи и промету.

(2)  У вршењу послова пољопривредни инспектор може да узима узорке вина,  ракије и 
других алкохолних пића без накнаде ради испитивања квалитета.

Члан 23
(дужности)

(1) У вршењу  послова  пољопривредни инспектор дужан је да:

a) забрани  производњу  вина,  ракије,  других  алкохолних  пића  и  алкохола  и 
испитивање и утврђивање квалитета вина, ракије и других алкохолних пића, ако за 
то нису испуњени прописани услови или ако се ове дјелатности обављају без 
доказа о испуњености  прописаних услова;

b) забрани стављање у промет вина и ракије са ознаком  заштићеног географског 
поријекла,  за које  није  издато одобрење за стављање у промет;

c) забрани стављање у промет вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола, 
ако не одговарају прописаном и декларисаном квалитету;

d) забрани стављање у  промет вина  у  ринфузном стању  за  непосредну  људску 
потрошњу,    ако   продавница  не испуњава прописане услове или ако се промет 
вина врши без доказа о испуњености прописаних услова;

e) забрани стављање у промет вина у ринфузном стању  за  непосредну  људску 
потрошњу, ако промет не врши произвођач вина;

f) забрани  стављање у  промет  вина  у  ринфузном  стању,  ако  се  оно  ставља  у 
промет на пијацама или другим мјестима, односно ван круга подрума у коме се 
производи вино и   ван специјализоване продавнице пића;

g) у  специјализованој  продавници  пића  забрани  стављање  у  промет  других 
производа који се стављају у промет  супротно одредбама члана 30 става 1 овог 
закона;

h) нареди отклањање неправилности у примјени прописа о вину,  ракији и другим 
алкохолним пићима и одреди рок у коме се то мора учинити;

i) одузме и уништи вино, односно ракију,  односно  друго алкохолно пиће које се 
ставља у промет у ринфузном стању на пијацама или другим мјестима, односно 
ван круга подрума и специјализоване продавнице пића; 

j) одузме  вино,   ракију,   друго  алкохолно  пиће  и  алкохол, које је стављено у 
промет  супротно  одредбама  овог  закона,  ако  продавац  није  произвео  ове 
производе и ако се неовлашћено бави њиховим прометом, као и одузме превозно 
средство,  ако  је  вриједност  одузетих  производа  већа  од  једне  трећине  тог 
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превозног  средства,  односно  судове у  којима  се  превози,  односно  чува  то 
вино, ракија, друго алкохолно пиће и алкохол. 

(2)  У случају одузимања, инспектор доноси рјешење о одузимању у року од три дана од 
дана њиховог одузимања.

(3)  Изречена мјера забране из става  1 тачака а) б) ц) и г) овог члана траје до отклањања 
неправилности које су проузроковале забрану.

(4)  Ако се не поступи по налогу инспектора за предузимање мјера из става 1 тачака е) и ф) 
овог закона инспектор ће забранити рад продавнице.

(5)  Трошкови  који  настају  приликом  одузимања,  чувања  и  уништавања  вина,  односно 
ракије, односно других алкохолних пића, на основу овлашћења  из става  1 тачке и)  и 
тачке ј) овог члана падају на терет лица од којег је вино, односно ракија, односно друго 
алкохолно пиће, превозно средство и судови одузето.

(6)  Одузето вино, ракија и друга алкохолна пића јавном лицитацијом могу да се продају 
произвођачу ракије и алкохола.

                                                      Члан 24
(услови за вршење надзора)

Послове инспекцијског надзора над примјеном одредаба  овог закона и прописа, који се 
односе на вино, ракију, алкохол и друга алкохолна пића, може да врши дипломирани 
инжењер  прехрамбене  технологије  биљних  производа  или  дипломирани  инжењер 
пољопривреде, смјер технологија прехрамбених производа биљног поријекла или смјер за 
воћарство и виноградарство или дипломирани инжењер аграномије, с најмање три године 
радног искуства и с положеним стручним испитом.

Члан 25
(обавјештења и трошкови анализе)

(1)  Инспектор је дужан да о резултату анализе обавијести власника производа од кога је 
узет  узорак,  а  кад  је  анализиран  узорак  из  оригиналног  паковања,  обавијести и 
произвођача анализираног производа.

(2)  Суперанализа  производа  може  се  захтијевати у  року  од  седам  дана  од  дана 
обавјештавања о резултату анализе.

(3)  Странка  сноси  трошкове  испитивања  и  утврђивања  квалитета  производа  чије 
испитивање тражи.

(4) Трошкове испитивања и утврђивања квалитета инспекцијских узорака вина, ракије или 
другог  алкохолног  пића  сноси  произвођач,  односно  друго  правно  и  физичко  лице  и 
предузетник  од  кога  је  узет  узорак,  ако  вино,  ракија  или  друго  алкохолно  пиће  не 
одговара прописаном, односно  декларисаном квалитету, односно наручилац анализе, 
ако  вино,  ракија  или  друго  алкохолно  пиће  одговара  прописаном,  односно 
декларисаном квалитету.

(5)  Трошкове за утврђивање испуњености прописаних услова из чланова 3, 4, 7, члана 8, 
ставова 1, 2, 3, 4, 5 и члана 18 овог закона сноси подносилац захтјева.

(6)  Трошкови из става 5 овог члана утврђују се у складу с прописима о утврђивању накнада 
трошкова у управном поступку.

VI.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26
(1)  Новчаном казном од 1.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај  правно лице ако:

9
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1. стави у промет вино или ракију или друго алкохолно пиће  или алкохол који не 
испуњавају  прописане норме  квалитета  или,  услове  у  погледу  паковања  или 
декларисања (члан 2 став 1);

2. у просторијама у којима се производе вино и ракија држи, односно употребљава 
шећер,   алкохол и друга средства и материје (члан 2 став 3);

3. се  бави  производњом  вина  или  ракије  или  других  алкохолних  пића  или 
алкохола,  или  пуњењем  вина  или  ракије  или  других  алкохолних  пића  у 
оригинално паковање, или испитивањем и утврђивањем квалитета вина или ракије 
или других алкохолних пића, а не испуњава прописане услове (чланови 3 и 4 или 
члан 7 и  члан 8 ставови 1, 2, 3, 4, 5);

4. врши додавање шећера, концетроване шире или концентроване ректификоване 
шире, кљуку од грожђа или  шири, без одобрења Одјељења или без присуства 
пољопривредног инспектора (члан 5 ставови 4 и 5);

5. производњу  и  продају  произведеног  алкохола  врши  без  присуства 
пољопривредног   инспектора (члан 6 став 5);

6. врши конзервисање воћа алкохолом, супротно одредби члана 6 става 6 овог закона;
7. не  пакује  или  не  декларише  вино  или  ракију  или  друго  алкохолно  пиће,  у 

складу с прописом којим се уређује квалитет вина, ракије и других алкохолних 
пића (члан 9 став 1);

8. податак о одликовању ракије или другог алкохолног пића ставља на количине које 
нису добиле то одликовање, односно признање (члан 9 став 3);

9. ракију или друго алкохолно пиће означава, супротно одредби члана 9 става 4 овог 
закона;

10. поступи супротно одредбама члана 9 става 5 овог закона;
11. вино  или  ракија  носи  ознаку  географског  поријекла,  односно  подручја,  а  није 

произведено од грожђа или воћа на том подручју (члан 11 став 4);
12. производи  вино  или  ракију  са  ознаком  географског  поријекла,  без  претходне 

сагласности Одјељења (члан 12 став 1);
13. стави у промет вино или ракију са ознаком географског поријекла, без одобрења 

Одјељења (члан 16 став 2);
14. стави  у  промет  вино  или  ракију  за  непосредну  људску потрошњу, које није 

оригинално упаковано (члан 17);
15. продаје или купује вино или ракију у ринфузном стању, супротно одредби члана 

17 ставова 1 и 2 овог закона:
16. специјализована  продавница  пића  за  промет  вина  у  ринфузном  стању  не 

испуњава прописане услове или ако у специјализованој продавници пића ставља 
у промет вино у ринфузном стању, без доказа о испуњености прописаних услова 
(члан 18 ставови 1 и 2); и

17. продаје  или купује меласу и  друге  сировине које  садрже угљене хидрате или 
алкохол, без сагласности Одјељења (члан 20).

(2)  За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ 
одговорно лице у правном лицу.

Члан 27
(1)  Новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај  правно лице ако:

1. у производном листу не обезбиједи вођење података о употријебљеној сировини, 
називу,  количини  и  јачини  вина,  ракије  или  других  алкохолних  пића  за  сваки 
производ посебно, или ако не чува документацију која се односи на производњу 
вина, ракије и других алкохолних пића до прописаног рока (члан 6 став 1);

2. на суду с вином, ракијом и другим алкохолним пићем у ринфузном стању не истакне 
декларацију с прописаним подацима (члан 6 став 2);
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3. не  достави  обавјештење  Одјељењу  о  почетку  производње  алкохола  или о 
мјесечно    произведеним количинама алкохола (члан 6 став 4);

4. не води евиденцију  о  производњи и промету  алкохола  с  прописаним подацима 
(члан 6  став 3);

5. не чува документацију о испитивању и утврђивању квалитета вина или ракије или 
других алкохолних пића до прописаног рока (члан 8 став 6);

6. не поднесе пријаву Одјељењу у прописаном року (члан 14 став 1);
7. купцу  вина  или  ракије  у  ринфузном  стању  уз  отпремницу  не  достави  доказ  о 

испитивању и утврђеном квалитету тог вина или ракије (члан 17 став 4);
8. у специјализованој продавници пића ставља у промет друге производе супротно 

одредби члана 18 става 1 овог закона;
9. на  суду с  вином  у  ринфузном  стању,  не  истакне  декларацију  с  прописаним 

подацима или ако нема доказа о испитаном и утврђеном квалитету вина или ако 
документацију  о  испитаном  и  утврђеном  квалитету  вина  не  стави  на  увид 
инспектору (члан 19 став 1);  и

10. на  пијаци  или  другом  мјесту  излаже  или  продаје  вино  или  ракију  или  друго 
алкохолно пиће у ринфузном стању (члан 19 став 3).

(2)  За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ и 
одговорно лице у правном лицу.

                                                           

Члан 28
Новчаном казном од 300 КМ  до 1.500 КМ казниће се предузетник за прекршаје наведене у 
члану 26 ставу 1.

Члан 29
Новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ казниће се предузетник за прекршаје наведене у 
члану 27 ставу 1. 

Члан 30
Новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ казниће се за прекршај физичко лице за прекршаје 
наведене у члану 26 ставовима 1, 2, 3, и 17 овог закона.

VII.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
                                                                   

Члан 31
Правно лице и предузетник који се баве производњом и прометом вина, ракије, алкохола 
и других алкохолних пића, дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона 
у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

                                                                  Члан 32
Градоначелник ће на предлог Одјељења у року од  12 мјесеци од ступања на снагу овог 
закона донијети посебне правилнике за његово спровођење.

                                                

Члан 33
Даном ступања на снагу овог закона престаје примјена:
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1) Закона о вину и ракији („Службени гласник РС» број  3/97);

2) Закона о вину и ракији («Службене новине Р БиХ» бројеви  4/93 и 13/94).

Подзаконски акти донесени на основу закона из става 1 овог члана остају на снази до 
доношења прописа из члана 30 овог закона.

                                                       

Члан 34
Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
Брчко дистрикта БиХ».

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

          БРЧКО ДИСТРИКТ BRČKO DISTRIKT
     БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNE I HERCEGOVINE
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

Број: 0-02-022-326/05
Брчко, 17. новембар  2005. године
                                      

                ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                        СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                   Проф. др Милан Томић 
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