
  На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 24. сједници одржаној 11. маја 2022. године, усваја  ЗАКОН О РЕГУЛИСАЊУ ЦИЈЕНА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ  Члан 1 (Предмет)  Овим законом уређују се начин и услови формирања цијена производа и услуга, контрола и праћење цијена од стране надлежних органа на тржишту Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Дистрикт), мјере непосредне контроле цијена у случају значајних поремећаја на тржишту и друга питања од значаја за област цијена.  Члан 2 (Дефиниције)  Цијена, у смислу овог закона, јесте новчана вриједност за јединицу производа, односно услуге која је формирана у складу са условима тржишта, односно формирана у складу с посебним прописом.        Члан 3 (Формирање цијене)  (1) Предузећа, друга правна лица и предузетници (у даљем тексту: привредни субјекти) формирају цијене производа и услуга слободно према условима тржишта, осим за производе и услуге за које је посебним прописом утврђен другачији начин формирања цијена. (2) У условима слободног формирања цијена привредним субјектима није допуштено договарање о цијенама, вршење подјеле тржишта и нарушавање конкуренције. (3) Привредни субјекти из става 1 овог члана дужни су да цијену робе по којој се она продаје истакну на видно мјесто, да је формирају путем калкулације и искажу у домаћој валути. (4) Један производ може имати само једну цијену.  Члан 4 (Контрола цијена)  (1) Под контролом цијена подразумијевају се активности на праћењу општег нивоа цијена, појединачних цијена и релативних односа цијена и предузимање мјера економске политике ради спречавања и отклањања поремећаја на тржишту. (2) Праћење цијена врши надлежно одјељење Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: oдјељење) уз сарадњу са осталим надлежним органима и тијелима, а контролу цијена из става 1 овог члана врши Канцеларија градоначелника Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – Инспекторат.  Члан 5 (Послови контроле цијена)  (1) Одјељење обавља стручне и друге послове у области контроле цијена који се односе на: а) праћење и анализирање кретања цијена појединих производа и услуга на домаћем и 



свјетском тржишту и њихов утицај на стабилност тржишта и цијена, као и на животни стандард становништва; b) анализирање дјеловања мјера економске политике на ниво цијена, односе цијена и снабдјевеност тржишта; c) предлагање мјера економске политике за одржавање стабилности тржишта и цијена; d) учествовање у поступку утврђивања критеријума, односно елемената за формирање цијена и нивоа цијена производа и услуга чији је начин формирања утврђен посебним прописом и e) праћење општег нивоа цијена.  (2) У вршењу контроле цијена у случају значајних поремећаја на тржишту oдјељење предлаже Влади Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада) доношење мјера непосредне контроле цијена ради заштите животног стандарда становништва.  Члан 6 (Поремећаји на тржишту)  Под значајним поремећајима на тржишту у смислу члана 5 става 2 овог закона подразумијевају се: а) елементарне непогоде; b) несташица добара неопходних за потребе привреде и снабдијевања становништва; c) неочекивани раст цијена производа; d) монополско формирање цијена; e) злоупотреба доминантног положаја и f) друге ванредне околности дефинисане посебним прописима.  Члан 7 (Услови за прописивање мјера непосредне контроле цијена)  Мјере непосредне контроле цијена прописују се изузетно, и то: а) ако и поред предузетих мјера економске политике наступе или могу наступити већи поремећаји на тржишту; b) ради спречавања монополског формирања цијена; c) ради утврђивања продајних цијена производа који се користе за интервенцију на тржишту и d) ради заштите животног стандарда.  Члан 8 (Мјере непосредне контроле цијена)  (1) Мјере непосредне контроле цијена су: а) одређивање нивоа цијене, односно одређивање фиксне цијене, при чему привредни субјекти не могу вршити промет ни по вишој ни по нижој цијени; b) одређивање највише цијене, при чему привредни субјекти не могу вршити промет изнад прописане цијене, али могу испод прописане цијене; c) одређивање најниже цијене, при чему привредни субјекти не могу вршити промет испод најниже цијене; d) начин формирања цијена – структура цијена; e) давање сагласности на цијене; f) одређивање маржи у трговини; g) враћање цијена на претходни ниво; h) обавјештавање о промјени цијена одређених производа и услуга и 



i) обавеза редовног или повременог слања података о цијенама за одређене врсте производа или услуга. (2) Мјере из става 1 овог члана могу трајати док трају околности из члана 7 овог закона. Члан 9 (Прописивање мјера)  (1) Мјере непосредне контроле цијена Влада утврђује одлуком, на предлог oдјељења. (2) Влада ће на предлог oдјељења донијети посебну одлуку којом ће, у зависности од потребе, у сваком појединачном случају одредити начин реализације мјере непосредне контроле цијена из члана 8 овог закона, обавезе привредних субјеката на које се односи мјера, као и друга питања од значаја за реализацију мјере. (3) Одлуком из става 1 овог члана Влада, између осталог, утврђује и листу производа и услуга од посебног значаја за заштиту стандарда становништва.  Члан 10 (Надзор над примјеном Закона)  Надзор над примјеном одредаба овог закона и прописа донесених на основу овог закона врши oдјељење.  Члан 11 (Инспекцијски надзор)  Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врши Канцеларија градоначелника Брчко дистрикта БиХ – Инспекторат.  Члан 12 (Супсидијарна примјена Закона)  У погледу правила поступка инспекцијског надзора и осталих овлашћења и дужности примјењују се одговарајуће одредбе важећег Закона о инспекцијама Брчко дистрикта БиХ.  Члан 13 (Прекршајне одредбе) (1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај привредни субјекат ако:  a) цијену робе по којој се иста продаје није формирао путем калкулације (члан 3 став 3); b) цијена робе по којој се иста продаје није исказана у домаћој валути (члан 3 став 3); c) не достави обавјештење о цијенама одређених производа и услуга (члан 8 тачка i).  (2)  Новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ за прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у привредном субјекту.  Члан 13а (Прекршајне одредбе)  (1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 4.000,00 КМ казниће се за прекршај привредни субјекат ако у складу с прописаним мјерама контроле цијена: a) врши промет по вишој или по нижој цијени (члан 8 став 1 тачка а); b) врши промет изнад прописане цијене (члан 8 став 1 тачка b); 



c) врши промет испод најниже цијене (члан 8 став 1 тачка c); d) утврди вишу маржу (члан 8 став 1 тачка f); e) не врати цијену на претходни ниво (члан 8 став 1 тачка g).  (2) Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ за прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у привредном субјекту.  (3) Поред новчане казне за прекршај из става 1 овог члана изриче се и мјера одузимања имовинске користи прибављене извршењем прекршаја.   Члан 14 (Ступање на снагу)  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.   Број: 01-02-2091/22 Брчко, 11. маја 2022. године                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                    СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                   Мр сц. Синиша Милић, с. р. 


