
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    На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 19. редовне сједнице одржаном 9. фебруара  2022. године, усваја    ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1   У Закону о прекршајима Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 24/07 и  29/16), у члану 12 ставови 4, 5, 6 и 7 мијењају се и гласе:   „(4) Новчана казна за физичко лице не може се прописати у износу нижем од 30,00 КМ, за одговорно лице у правном лицу и предузетника у износу нижем од 50,00 КМ, а за правно лице у износу нижем од 500,00 КМ.   „(5) За прекршај прописан законом новчана казна се може прописати, за физичко лице до 10.000,00 КМ, за одговорно лице у правном лицу и предузетника до 20.000,00 КМ, а за правно лице до 200.000,00 КМ.   „(6) За прекршај прописан другим прописом Скупштине Брчко дистрикта БиХ, новчана казна може се прописати за физичко лице до 3.000,00 КМ, за одговорно лице у правном лицу до 5.000,00 КМ, за предузетника до 6.000,00 КМ, а за правно лице до 10.000,00 КМ.   „(7) За прекршаје из области пореза и царина, новчане казне могу се прописати у вишеструком износу пореске или царинске обавезе која је требало да буде плаћена или као проценат или вишеструки износ вриједности робе која је предмет прекршаја, али не у износу већем од 200.000,00 КМ.“  Члан 2  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.                                                                     Број: 01-02-399/22 Брчко, 9. фебруара 2022. године           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                      Мр сц. Синиша Милић 


