
На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 
(''Службени гласник Брчко дистрикта БиХ'' број 19/06), Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ на 40. сједници одржаној 30. јануара 2007. године, усваја  
 
 

З А К О Н 
о измјенама и допунама Закона о  

Пореској управи Брчко дистрикта БиХ 
 

Члан 1 
 

У члану 1 став 1 Закона о Пореској управи Брчко дистрикта БиХ (''Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ'', бројеви  3/02, 42/04 и 8/06) мијења се и 
гласи: 
«(1) Овим законом уређује се мјесто и улога Пореске управе Брчко 
дистрикта БиХ (у даљем тексту: Управа) као  организационе јединице у 
Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дирекција), 
њен дјелокруг рада, овлашћења, одговорности и друга питања везана за 
њено функционисање и основ за спровођење закона из области пореза и на 
закону заснованих подзаконских прописа, те дефинишу прекршаји и 
санкције из области пореза. Управа је одговорна за спровођење закона 
путем утврђивања контроле и принудне наплате пореза, доприноса, такси и 
других обавеза утврђених законом и другим прописима као и за вршење 
других послова утврђених овим законом.'' 
 

Члан 2 
 

Члан 2 мијења  се и гласи:  
 ''Пореска управа  има округли печат с текстом: Босна и Херцеговина, Брчко 
дистрикт Босне и Херцеговине, Дирекција за финансије Брчко дистрикта 
Босне и Херцеговине, Пореска управа, кружно исписан ћириличним и 
латиничним писмом с грбом  Босне и Херцеговине у средини.'' 
 

Члан 3 
 
Члан 5 мијења се и гласи: 
«(1) Управом»  као организационом јединицом Дирекције руководи 
директор. 
«(2) Директор Управе је овлашћен да доноси рјешења у управном поступку 
који се води у овој управи.»  
 

Члан 4 
 

Члан 6 мијења се и гласи: 
''Директор Управе  је за свој рад и рад Управе одговоран директору 
Дирекције.“ 



 
Члан 5 

 
Члан 7 мијења се и гласи: 
«(1) Управа је обавезна да сачињава мјесечне извјештаје о раду и 
доставља их директору Дирекције.» 
 

Члан 6 
 

У члану 9 ставу 1, у тачки 9, ријеч ''доноси'' замјењује се ријечју ''предлаже'' . 
 

Члан 7 
 

У члану 11 ставови  3 и 4  бришу се.  
 

Члан 8 
 

У члану 14 у ставу 1 тачки 3 текст иза ријечи ''контрола'' брише се. 
 

Члан 9 
 
У члану 32 у ставу 1 иза ријечи „привремено“ додају се ријечи „или трајно“. 
У ставу 3 истог члана иза ријечи „прекршају“ додају се ријечи „или 
прекршајног налога“. 
 

Члан 10 
 

У члану 59 став 1 брише се. 
Став 2 истог члана постаје став 1. 
Иза новог става 1 додаје се нови став 2 који гласи:  
«(2) Пореска обавеза код несолвентног пореског обвезника брише се из 
евиденције наплативих обавеза након спровођења мјера принудне наплате 
предвиђених овим законом.'' 
 

Члан 11 
 

У члану 78 став 2 брише се. 
Став 3 постаје став 2, став 4 постаје став 3. 
У ставовима  2 и 3 текст иза  ријечи ''1.000 КМ'' брише се. 

 
Члан 12 

 
У члану 80 додаје се нови став 4 који гласи: 
«(4) Грађанин ће бити кажњен за прекршај из става 1 овог члана новчаном 
казном од 100 КМ  до 300 КМ.» 
  



Члан 13 
 

У члану 87 став 1 мијења се и гласи: 
«(1) Градоначелник  доноси правилнике и друге опште акте за спровођење 
овог закона на предлог директора Дирекције, а најкасније у року од 
тридесет (30) дана од дана ступања на снагу закона.» 
У ставу 2 ријеч „Управе“ замјењује се ријечју „Дирекције“. 
 

Члан 14 
 
Члан 89 брише се. 
 

Члан 15 
 
Члан 90 постаје члан 89. 
Члан 91 постаје члан 90. 
 

Члан 16 
          
Овај закон ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се даном 
доношења измјена Статута Брчко дистрикта БиХ којим се оснивају 
институције наведене у овом закону, било да су те  измјене донесене 
одлуком Скупштине дистрикта или на неки други начин.  
 
 
Број: 0-02-022-2/07 
Брчко, 30. јануара 2007. године 
                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                           СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                             Проф. др Милан Томић 


