
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ,
на 77. редовној сједници одржаној 22. јуна 2016. године, усваја

ЗАКОН
О ПОДСТИЦАЈУ У ПРИВРЕДУ БРЧКО ДИСТРИКТА

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

(Предмет)
Овим законом прописује се начин остваривања подстицаја у привреду и врсте

олакшица које уживају домаћа и страна предузећа, предузетници и подружнице на
територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт).

Члан 2
(Дефинисање израза)

За изразе предузеће, предузетник и подружница у даљем тексту закона користи се
појам правно лице.

Члан 3
(Циљ Закона)

Циљ овог закона је подстицање привредног развоја правних лица, повећање
запослености, побољшање конкурентности, привлачење нових инвеститора на подручје
Дистрикта.

Члан 4
(Супсидијарна примјена Закона)

На питања која нису регулисана овим законом примјењују се одредбе Закона о
управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

ДИО ДРУГИ – ПОДСТИЦАЈ У ПРИВРЕДУ

ПОГЛАВЉЕ I. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПОДСТИЦАЈА У ПРИВРЕДУ
И СУБЈЕКТИ

Члан 5
(Начин остваривања подстицаја у привреду)

Подстицај у привреду реализује се кроз олакшице намијењене подстицају у
привреду (у даљем тексту: олакшице) прописане овим законом, као и финансирањем
нових инвестиција у складу с програмом рада Владе Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Влада).

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA
BRČKO DISTRIKTA BiH

СКУПШТИНА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516
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Члан 6
(Субјекти који могу остварити право на олакшице)

(1) Олакшице може остварити правно лице уколико није изузето другим одредбама овог
закона.
(2) Подружница може остварити олакшице под условом да је регистрована на подручју
Дистрикта, најмање пет година прије подношења захтјева.

Члан 7
(Субјекти који не могу остварити право на олакшице)

Олакшице не могу остваривати:
а) јавна предузећа;
b) јавне установе;
c) банке;
d) установе које су регистроване у складу са Законом о високом образовању у Брчко
дистрикту БиХ;
е) удружења која су регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама
Брчко дистрикта БиХ и Законом о мјесним заједницама у Брчко дистрикту БиХ;
f) субјекти који обављају дјелатност коцкања и клађења;
h) задруге, осим оних које остварују приход по основу производње и уговарања
производње.

ПОГЛАВЉЕ II. ОЛАКШИЦЕ
Члан 8

(Олакшице)
(1) Правна лица из члана 6. овог закона имају право на сљедеће олакшице:

а) потпуно ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање фирме;
b) надокнаду судских такси плаћених за оснивање пословног субјекта и упис

промјена у судски регистар за правна лица;
c) надокнаду намјенских накнада и услуга плаћених за прикључење на
електроенергетску мрежу;
d) надокнаду намјенских накнада, радова и услуга плаћених за прикључење на
водоводну и канализациону мрежу;
e) надокнаду плаћених такси неопходних за добијање локационих услова, одобрења

за грађење и одобрења за употребу објекта;
f) надокнаду за утрошену електричну енергију и воду у висини разлике у цијени
електричне енергије и воде коју плаћа правно лице и цијене коју плаћа домаћинство;
g) накнаду за ново запошљавање незапослених лица;
h) накнаду за обавезе уплаћене по основу пореза и доприноса из плате за вријеме

породиљског одсуства;
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i) надокнаду новчаног износа за нове инвестиције ради набавке сталних средстава
након остварења права максималног ослобађања у пореској пријави за претходну
годину, умањењем пореске основице за износ улагања, а у складу са Законом о порезу
на добит Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Позитивна разлика између износа
пореза на добит или доходак и извршене набавке не може се преносити у наредну
годину;
ј) надокнаду дијела средстава датих за цертификате неопходне за извоз и
цертификате: ISO 9001:2008; ISO 9001:2015; EN-SCC: 2006; 97/23/EG i AD 2000; AD
2000-HP 0 /HP 100R I DIN EN ISO 3834-2; ISO 14000; ISO 18000 (OHSAS); IFS
(International food standard), BAS 1049:2010 HALAL, HACCP, као и за
рецертификовање наведених цертификата.

(2) Поступак за остваривање права на олакшице, начин исплате олакшица, потребна
документација и поступак контроле детаљније се уређују Правилником о поступку
остваривања права на олакшице правних лица, који доноси Влада.

Члан 9
(Стимулисање нових инвестиција у складу с програмом Владе)

(1) Поред олакшица из члана 8 овог закона, Дистрикт може стимулисати правна
лица за нове инвестиције у складу с програмом који усвоји Влада за сваку
годину.

(2) Приликом усвајања програма из става 1 овог члана Влада ће дефинисати
приоритетне гране привреде, водећи рачуна о правцима развоја дефинисаним
Стратегијом развоја Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(3) Правно лице које учествује у програму из става 1 овог члана мора доставити
инвестициони програм за развој фирме и запошљавање.

(4) Са правним лицем које, након спроведене процедуре по програму из става 1
овог члана, оствари право на подстицај закључиће се уговор којим ће се
прецизирати сва права и обавезе уговорних страна и који ће садржавати
гаранцију извршења уговорних обавеза правног лица.

(5) Уколико правно лице не испоштује уговором преузете обавезе, Дистрикт има
право на једнострани раскид уговора и повраћај додијељених средстава као и
друге накнаде за проузроковану штету.

(6) Максималан износ средстава за стимулисање у складу са ставом 1 овог члана
не може бити већи од 1% (један посто) од укупног износа буџета текуће
године.

Члан 10
(Максималан износ за олакшицу за прикључење на електроенергетску

мрежу)
Максималан износ који се може исплатити за олакшицу из члана 8 става 1 тачке c)

овог закона у току једне календарске године за једно правно лице износи 10.000,00 КМ.

Члан 11
(Максималан износ за олакшицу за прикључење на водоводну и канализациону

мрежу)
Максималан износ који се може исплатити за олакшицу из члана 8 става 1 тачке d)

овог закона у току једне календарске године за једно правно лице износи 5.000,00 КМ.
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Члан 12
(Максималан износ за олакшицу за утрошену електричну енергију и воду)

Максималан износ који се може исплатити за олакшицу из члана 8 става 1 тачке
f) овог закона у току једне календарске године за једно правно лице износи 10.000,00
КМ.

Члан 13
(Олакшица за ново запошљавање)

(1) Олакшицу из члана 8 става 1 тачке g) овог закона може остварити правно лице
након истека пословне године, које је повећало број запослених у односу на максималан
број запослених у претходној години, а односи се искључиво на запошљавање лица која
су била пријављена на активној евиденцији незапослених у Дистрикту најмање три
мјесеца прије запошљавања.

(2) Олакшица из члана 8 става 1 тачке g) овог закона реализује се на начин да се
послодавцу одобри исплата средстава у:

a) износу од 5.000,00 КМ за свако ново запошљавање лица са ССС и нижим
степеном стручне спреме;

b) износу од 7.000,00 КМ за свако ново запошљавање лица са ВШС и ВСС.

(3) Правно лице је дужно да задржи у радном односу лице чије се запошљавање
финансира минимално тридесет шест (36) мјесеци почевши од дана запошљавања као и
број запослених на неодређено вријеме које је имао у претходној години увећан за број
лица чије се запошљавање финансира, што ће се регулисати уговором којим ће се
прецизирати сва права и обавезе уговорених страна и који ће садржати гаранцију
извршења уговорних обавеза правног лица.

(4) Правно лице је дужно да подноси кварталне извјештаје одјељењу о
намјенском утрошку средстава остварених на име ове олакшице за све вријеме
трајања рока наведеног у ставу 3 овог члана.

(5) Максималан број лица за које правно лице може остварити олакшицу
прописану овим чланом, динамика исплате, те критеријум за остваривање
права на олакшицу регулисаће се правилником из члана 8 става 2 овог закона.

Члан 14
(Олакшица за порезе и доприносе из плате за вријеме породиљског одсуства)

(1) Олакшица из члана 8 става 1 тачке h) овог закона исплаћује се у висини
уплаћених пореза и доприноса за вријеме трајања породиљског одсуства.

(2) Максималан износ који се може исплатити за ову врсту олакшица је просјек
исплаћених бруто плата који је правно лице имало у претходној години.

Члан 15
(Подстицај за улагање у стална средства)

(1) Максималан износ који се може исплатити за олакшицу из члана 8 става 1 тачке i)
овог закона је 300.000,00 КМ.

(2) Надокнада новчаног износа односи се искључиво за улагања на подручју Дистрикта, с
тим што се стално средство не може отуђити у периоду од пет година нити извршити
трансфер ван Дистрикта.



- 5 -

(3) У случају отуђења или трансфера сталних средстава из става 2 овог члана правно лице
губи право на олакшице прописане овим законом у наредних годину дана.

(4) Отуђењем се не сматра продаја старог средства ради куповине новог, исте природе и за
исте намјене.

(5) Основицу за подстицај представља разлика између вриједности старог и новог сталног
средства.

(6) Инвестицијама из члана 9 става 1 тачке i) овог закона не сматра се:
а) улагање у земљиште стамбене објекте и објекте за одмор, осим објеката које
правно лице користи за изнајмљивање и од којих по том основу остварује
пословне приходе у предвиђеном вијеку амортизације објекта, биолошка
средства и путничка возила, осим возила за такси превоз, рентакар, обуку возача
и специјалних путничких аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике;
b) улагање у стална средства набављена од физичких лица која су уписана у
рјешење о регистрацији тог правног лица као оснивачи или суоснивачи, као ни
од блиских сродника тог лица.

(7) Блиским сродником сматра се:
а) брачни или ванбрачни партнер;
b) сродник по крви у правој линији;
c) усвојилац или усвојеник;
d) сродник у побочној линији до трећег степена сродства;
e) сродник по тазбини до другог степена сродства.

(8) Правна лица чији су оснивачи или већински власници уједно и већински власници
неког другог правног лица или предузетника са сједиштем у Дистрикту, могу
остваривати олакшицу из става 1 овог члана само уколико инвестиције по основу којих
траже олакшице нису извршене трансфером основних средстава из имовине тог другог
правног лица.

Члан 16
(Максималан износ олакшице за цертификате)

Максималан износ који се може исплатити за олакшицу из члана 8 става 1 тачке ј)
овог закона је 50% (педесет посто) од укупног износа уплаћених средстава за
цертификате, а не више од 10.000,00 КМ за све цертификате и рецертификате у току
једне календарске године за једно правно лице.

ПОГЛАВЉЕ III. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА
ДОБИЈАЊЕ ОЛАКШИЦА

Члан 17
(Подношење захтјева)

Правно лице подноси Одјељењу за привредни развој, спорт и културу (у даљем
тексту: Одјељење) захтјев за утврђивање испуњавања услова за остваривање олакшица.
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Члан 18
(Услови за добијање олакшица)

Правно лице може остварити право на олакшице под условом:
а) да је основано и регистровано у складу с прописима Дистрикта;
b) да има сједиште на територији Дистрикта;
c) да најмање 50% (педесет посто) од укупно запослених на неодређено вријеме има

пребивалиште у Дистрикту;
d) да је измирило обавезе по основу пореза, по основу плата које се односе на

доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање, као и
доприносе за случај незапослености и обавезе по основу закупа пословних простора и
јавних површина у власништву Дистрикта, као и по основу комуналних услуга;

е) да није санкционисано за ангажовање лица с којима нема закључен уговор о
раду.

Члан 19
(Докази)

(1) Уз захтјев из члана 17 овог закона достављају се сљедећи докази:
a) рјешење о регистрацији правног лица;
b) списак запослених радника с подацима о њиховом држављанству и

пребивалишту;
c) доказ о испуњавању услова из члана 18 става 1 тачке d) овог закона;
d) изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да оснивачи или

већински власници правног лица немају у већинском власништву друго правно
лице са сједиштем у Дистрикту, односно да не обављају пословну дјелатност у
својству предузетника регистрованог у Дистрикту.

(2) Уколико захтјев подноси правно лице чији су оснивачи или већински власници
уједно и већински власници већ регистрованог правног лица, нису дужни прилагати
изјаву из става 1 тачке d) овог члана.

(3) Правно лице из става 2 овог члана, уз прилоге из става 1 тачака а), b) и c) овог члана,
дужно је да достави податке о тим регистрованим субјектима чији су оснивачи или
већински власници.

(4) Доказе за члан 18 став 1 тачку е) овог закона прибавља Одјељење по службеној
дужности.

Члан 20
(Доношење рјешења)

Одјељење је дужно у року од петнаест (15) дана од пријема захтјева из члана 17
овог закона донијети рјешење.

Члан 21
(Дужност обавјештавања)

Правно лице које оствари олакшицу прописану овим законом дужно је да достави
Одјељењу податке о наступању било какве промјене у вези с чињеницама из чланова 18
и 19 овог закона, и то у року од петнаест (15) дана од дана наступања такве промјене.
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Члан 22
(Подношење захтјева за право на олакшице)

(1) За остваривање права на олакшицу из чланова 8 и 9 овог закона правно лице
подноси захтјев Одјељењу.

(2) Захтјев за олакшицу подноси се:
а) након истека породиљског одсуства, за олакшицу из члана 8 става 1 тачке h)

овог закона;
b) након подношења годишње пореске пријаве за порез на добит или доходак и

плаћања тог пореза, за олакшицу из члана 8 става 1 тачке i) овог закона.

(3) Захтјев из става 2 тачке b) овог члана се подноси од 31. марта до 30. јуна текуће
године за претходну годину.

(4) За све остале олакшице захтјев се може поднијети само за текућу и претходну
годину.

(5) Уз захтјев из става 1 овог члана правно лице је дужно да приложи документацију
утврђену правилником из члана 8 става 2 овог закона.

(6) По захтјеву из става 1 овог члана шеф Одјељења, или лице које он овласти, доноси
рјешење.

(7) Одјељење је дужно да поднесе налог за пренос средстава Дирекцији за финансије
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, у року од тридесет (30) дана од дана коначности
рјешења.

(8) Олакшице се могу остварити до утрошка средстава одобрених буџетом Дистрикта за
текућу годину.

Члан 23
(Објављивање података)

Подаци о додијељеним подстицајима објављују се на веб-страници Владе у првом
кварталу сљедеће године за претходну годину.

ПОГЛАВЉЕ IV. НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24
(Надзор)

(1) Одјељење једном годишње врши контролу испуњености услова за остваривање
олакшица и о резултатима контроле подноси информацију Влади и Скупштини
Брчко дистрикта БиХ.

(2) Уколико се у поступку контроле коју спроводи Одјељење или у поступку
инспекцијске контроле у погледу радних односа утврди да правно лице не испуњава
услове за остваривање олакшица, шеф Одјељења доноси рјешење о престанку права
на остваривање олакшица.
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(3) Правно лице нема право на подношење захтјева за остваривање олакшица три године
од дана коначности рјешења из става 2 овог члана.

Члан 25
(Казнене одредбе)

(1) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за
прекршај правно лице уколико поднесе неистините податке прописане члановима 18
и 19 овог закона.

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у том правном
лицу новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ.

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26
(Доношење подзаконског акта)

Влада је дужна да донесе Правилник о поступку остваривања права на олакшице
правних лица у року од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 27
(Стављање ван снаге закона)

Ступањем на снагу овог закона ставља се ван снаге Закон о подстицају привредног
развоја Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ”, бројеви 13/06,
19/07 и 17/10).

Члан 28
(Ступање на снагу и примјена)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ, а примјењиваће се након ступања на снагу Правилника о
поступку остваривања права на олакшице правних лица.

Број: 01-02- 662/16
Брчко, 22. јуна 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


