
 

 

 На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине, на 100. сједници одржаној 30. септембра 2004. године, 
усваја 

ЗАКОН О ТРГОВИНИ 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

Трговином се у смислу овог закона сматра куповина и продаја робе и вршење  
трговинских  услуга на тржишту Брчко дистрикта БиХ. 

Трговином се могу бавити правна и физичка лица која су регистрована за обављање 
те дјелатности (у даљем тексту: трговац). 

Трговац је самосталан при избору облика обављања трговине и може се бавити 
трговином на велико, трговином на мало, трговином на велико и мало и трговинским  
услугама, ако законом није другачије одређено. 

Члан 2 
Трговина се обавља слободно под једнаким законским условима за све трговце у 

складу с добрим пословним обичајима, начелима лојалне конкуренције, трговачким 
правилима и на начин на који се не наноси штета другом трговцу, купцу, односно  
потрошачу. 

Трговачка правила утврђују се у оквиру комора или других облика удруживања 
трговаца у складу с позитивним прописима. 

Члан 3 
Актима органа Брчко дистрикта БиХ не може се ограничавати наступање на тржишту, 

нарушавати конкуренција, нити се могу поједини трговци или потрошачи стављати у 
неравноправан положај на тржишту.  

Изузетно од одредбе из става 1 овог члана, уколико настану већи поремећаји у  
производњи и промету одређене робе, Влада може прописати привремене мјере за 
спречавање и отклањање тих поремећаја. 

 

II.   УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ И ОБЛИЦИ ТРГОВИНЕ 

1. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ  
Члан 4 

За рад трговине мора бити обезбијеђен одговарајући пословни простор, уређај и 
опрема.  

 Пословни простор из претходног става jeсу просторије изграђене у складу са 
урбанистичко-грађевинским прописима, а што утврђује надлежни орган рјешењем о 
употребној дозволи.              

 Испуњеност услова у погледу пословног простора, уређаја и опреме за рад трговине 
утврђује надлежно одјељење у року од 30 дана од дана подношења захтјева. 

 Трговац може да отпочне обављање дјелатности и да мијења дјелатност и услове 
обављања дјелатности када надлежни орган донесе рјешење да су испуњени услови које 
морају испуњавати: сједиште трговца, пословне просторије, опрема, уређаји и средства 
помоћу којих се обавља трговина и у погледу стручне спреме лица која раде у трговини.   

Ако одјељење не ријеши по захтјеву у року из става 3 овог члана, трговац може 
отпочети с радом о чему је дужан претходно да обавијести надлежно одјељење. 

 Надлежно одјељење дужно је да донесе рјешење из става 3 овог члана у року од 15 
дана од дана примљеног обавјештења из претходног става. 
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Ако надлежно одјељење утврди да нису испуњени услови прописани овим законом, а 
трговац је започео с радом на основу става 5 овог члана, одредиће се рок за испуњење тих 
услова. 

Шеф одјељења надлежног за трговину прописаће минималне техничке услове у 
погледу пословног простора, уређаја и опреме за рад трговца, као и услове које морају 
испуњавати радници који непосредно обављају трговину. 

 
Члан 5 

Трговац се може бавити дјелатношћу (предмет пословања) за коју је регистрован. 
Рјешење о упису у регистар надлежног органа, рјешење о испуњености минималних 

техничких услова (оригинал или овјерен препис), лица из члана 1 овог закона дужна су да 
држе у пословним просторијама, односно на сваком продајном мјесту гдје се дјелатност 
обавља. 

Члан 6 
Трговац је дужан да на пословном простору истакне фирму онако како је регистрована 

код надлежног органа. 
Уз назив фирме на продајном објекту може бити истакнута и врста тог продајног 

објекта. 
 
2. ОБЛИЦИ ТРГОВИНЕ 
2.1. ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО 

Члан 7 
Трговина  на велико  је куповина робе ради даље продаје или прераде. 
Трговина на велико је и куповина робе која се по налогу купца непосредно испоручује 

без претходног ускладиштења (транзитни промет). 
Трговина на велико се обавља у складиштима и стовариштима која испуњавају 

прописане услове, осим трговине на велико из става 2 овог члана. 
Члан 8 

Трговац који обавља трговину на велико дужан је да води трговачку књигу на велико 
или да на други законом прописан начин обезбиједи евиденцију о куповини и продаји робе. 

Шеф одјељења надлежног за трговину прописаће облик и начин вођења трговачке 
књиге из претходног става. 

 
2.2 ТРГОВИНА НА МАЛО 

Члан 9 
Трговина на мало је продаја крајњем потрошачу. 
Трговина на мало се обавља у продајном објекту или неком другом продајном мјесту 

које испуњава прописане услове. 
Трговина на мало обавља се у: продавницама, робним кућама, самопослугама, 

покретним продавницама, киосцима, бензинским и пумпним станицама, путем аутомата, 
пијацама – тржницама на мало, складиштима – стовариштима, сајмовима, вашарима и 
другим мјестима при посебним приликама. 

Облици трговине на мало су и продаја с понудом од врата до врата, каталошка 
продаја - отпрема поштом, телефонска продаја и путем електронских медија. 

Члан 10 
Трговац може вршити трговину на мало, осим комисионе продаје, ван пословних 

просторија и преко покретних продавница и других облика привремене и повремене продаје 
на за то одређеним мјестима у складу са овим законом. 

Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој одређује мјеста на 
којима се може вршити продаја и врста робе која се може продавати на начин из става 1 
овог члана. 
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Члан 11 
Лица која самостално обављају пољопривредну, занатску и другу дјелатност личним 

радом и властитим средствима рада могу слободно продавати производе остварене том 
дјелатношћу у складу са овим законом. 

Под производима оствареним дјелатношћу из става 1 сматрају се и производи 
добијени за испоручене сопствене производе у компензационом послу. 

Члан 12 
Трговац који нуди робу преко каталога дужан је да у каталогу означи продајну цијену 

робе и друге услове продаје, као и вријеме важења те цијене и тих услова. 
 

Члан 13 
Трговац који обавља трговину на мало плаћањем робе прије испоруке (моторна 

возила, огрев и сл.)  дужан је да води евиденцију о реду уплате која садржи: редни број, име 
купца и датум уплате. Приликом испоруке у ову евиденцију уноси се датум испоруке. 

Трговац из става 1 овог члана дужан је да купцу изда потврду с подацима по реду 
уплате и да се при испоруци придржава реда уплате. 

Купац се не може без његове сагласности брисати из евиденције о реду уплате, нити 
се може мијењати његово мјесто у реду уплате. 

Члан 14 
 Ако се производ продаје с гарантним листом, трговац је дужан приликом продаје да у 

гарантни лист упише датум продаје и то потврди печатом и потписом одговорног лица. 
Члан 15 

Трговац који обавља трговину на мало дужан је да у сваком продајном објекту или 
другом продајном  мјесту држи трговачку књигу која садржи евиденцију о куповини и продаји  
робе и евиденцију о уплати на жиро-рачун готовине остварене дневним прометом. 

Евиденција о куповини робе води се на основу фактуре, доставнице и пријемнице, 
односно другог документа о куповини робе. 

Евиденција о продаји робе води се на основу фактуре, траке регистар-касе, парагон  
блока и других докумената који садрже податке о вриједности продате робе. 

Евиденција о уплати готовине за остварени дневни промет води се на основу 
документа о уплати готовине код надлежног носиоца платног промета. 

Вриједност купљене и продате робе евидентира се по малопродајним цијенама. 
Трговац који обавља трговину на мало не може продавати робу за коју нема исправе о 

њеној набавци, односно која није евидентирана у трговачкој књизи. 
Трговац је дужан да обезбиједи доступност евиденције из овог члана. 
Шеф одјељења надлежног за трговину прописује облик и начин вођења трговачке 

књиге на мало. 
2.3. ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

Члан 16 
Откупом се могу бавити организације регистроване за овај вид дјелатности. 

Члан 17 
Откуп пољопривредних производа може се вршити куповином од пољопривредника 

под сљедећим условима: 
1. житарице, индустријско биље, воће, поврће, кожу, обућу, млијеко, прерађевине од 

млијека, јаја, дуван и алкохолна пића у пословним просторијама и откупним 
станицама; 

2. остале пољопривредне производе, производе шумарства и шумске плодове у 
пословним просторијама, откупним станицама и на откупним мјестима. 

Откупна станица и откупна мјеста морају имати одговарајућу просторију, одређен 
уређен простор за пријем и мјерење робе, складиштење, утовар и истовар робе и амбалаже 
и да испуњавају хигијенско-техничке и санитарне услове. 
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Члан 18 
Откуп стоке може се вршити у откупним станицама. 
Откупна станица мора да има изграђен или ограђен простор за прихватање и утовар 

стоке и да испуњава хигијенско-техничке и санитарне услове. 
Шеф одјељења надлежног за послове трговине, по прибављеном мишљењу 

одјељења  надлежних за послове здравства и за пољопривреду и шумарство, прописује, у 
складу са ставом 2 овог члана, ближе услове које треба да испуњава откупна станица и 
откупно мјесто. 

Члан 19 
Откуп производа из чланова 17 и 18 овог закона у пословним просторијама, откупним 

станицама и откупним мјестима може се вршити ако су поред услова утврђених овим и 
посебним законским прописима из члана 18 става 3 овог закона испуњени и сљедећи 
услови: 

1. да је истакнута фирма и обавјештење о периоду и времену куповине производа, 
откупној цијени и року плаћања; 

2. да купљене производе исплаћује преко благајне, банке или поште; 
3. да општинском органу управе надлежном  за послове промета роба, најкасније 7 

дана прије почетка куповине поднесе пријаву с подацима о адреси пословне 
просторије, откупне станице, односно откупног мјеста, врсти производа и периоду и 
времену у коме се врши куповина. 

Откуп поизвода из чланова 17 и 18 овог закона не може се вршити ако надлежни 
орган није донио рјешење да су испуњени услови прописани овим законом. 

 
Члан 20 

Трговац је дужан да за откупљене производе изда рачун из откупног блока са 
сљедећим подацима: 

1. фирма, односно  назив, сједиште и адреса купца; 
2. име и презиме, пребивалиште и адреса продавца; 
3. назив, количина и квалитет, односно класа купљених производа; 
4. цијене купљених производа и 
5. датум исплате. 
Рачун из откупног блока мора бити потписан од продавца, као и овлашћеног радника 

и овјерен печатом купца. 
Трговац је дужан да у откупној станици, откупном мјесту, односно радњи чува књигу 

копија издатих рачуна из откупних блокова, у складу с прописима о чувању књиговодствених 
исправа. 

Члан 21 
Правна, односно физичка лица могу вршити куповину стоке и на сточним пијацама. 
Куповину стоке дужни су да евидентирају путем откупног блока. 

 
Члан 22 

Трговина стоке између појединаца може се обављати само на сточним пијацама под 
сљедећим условима. 

1. да продавац продаје стоку која је у његовој својини за коју посједује ветеринарски 
цертификат; 

2. да купац купује стоку само за своје потребе. 
Под куповином стоке за своје потребе подразумијева се куповина коју врше појединци 

земљорадници за обављање пољопривредне дјелатности и куповина коју врше други 
појединци за добијање потребне количине меса за потрошњу у домаћинству. 
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2.4. ТРГОВИНСКЕ УСЛУГЕ 
Члан 23 

Трговинске услуге су дјелатности којима се подстиче обављање размјене робе од 
произвођача до крајњег потрошача. 

Трговац је самосталан у избору облика обављања трговинских услуга. 
Трговинске услуге су: посредовање, заступање, комисионе услуге, ускладиштење, 

отпрема и допрема (шпедиција), контрола квалитета и квантитета робе, осигурање робе,  
робна берза, услуге из области маркетинга, пијаца на велико, пијаца на мало, трговински 
центри,  сточна пијаца, вашар, сајам и друге услуге уобичајене у трговини. 

Члан 24 
Трговац који се бави пружањем тровинских услуга дужан је да води евиденцију о 

примљеној и продатој, односно испорученој роби и извршеној услузи. 
Трговац који се бави пружањем трговинских услуга, дужан је да у свом објекту 

обезбиједи услове да се лицима млађим од 18 година не могу продавати пиво, вино и друга 
алкохолна пића. 

Евиденција из става 1  води се за свако продајно мјесто,  односно пословну јединицу у 
којој се врше услуге. 

Евиденције и исправе се држе у сваком продајном мјесту, односно пословној 
јединици, а исправе о превозу у превозном средству. 

Евиденција се води на основу исправе о изради, односно набавци робе или исправа о 
нарученим услугама (фактура, доставница, пријемница, радни налог, поруџбеница,  реверс и 
др.). 

Лица из става 1 овог члана не могу продавати ни превозити робу, односно вршити 
услуге за које немају исправе, односно које нису прописно евидентиране. 

Шеф надлежног одјељења  прописаће облике, садржину и начин вођења евиденције 
из овог члана. 

 

2.4.1. ПОСРЕДОВАЊЕ 
Члан 25 

Услугама посредовања сматра се довођење у везу комитента с трећим лицима ради 
закључивања уговора. 

 

2.4.2. ЗАСТУПАЊЕ 
Члан 26 

Услугама заступања сматра се обављање трговине и услуга у име и за рачун трговца,  
као и обављање сервисне службе и других техничких услуга у вези са одржавањем и 
оправком производа. 

2.4.3. КОМИСИОН 
Члан 27 

Услугама комисиона сматра се продаја или куповина у своје име, а за рачун 
комитента. 

2.4.4. УСКЛАДИШТЕЊЕ 
Члан 28 

Услугама ускладиштења робе сматрају се смјештај и чување робе, као и други 
послови који се уобичајено обављају уз смјештај и чување робе. 

2.4.5. ШПЕДИЦИЈА 
Члан 29 

Услугама отпреме и допреме робе (шпедиције) сматра се отпремање и допремање у 
своје име, а за рачун комитента, као и други послови који се уобичајено обављају уз отпрему 
и допрему робе. 
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2.4.6. КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ РОБЕ 
Члан 30 

Услугама контроле квалитета и квантитета сматра се контрола уговореног квалитета и 
квантитета у име и за рачун комитента, при чему се издаје одговарајући докуменат. 

 

2.4.7. ОСИГУРАЊЕ РОБЕ 
Члан 31 

Услугама осигурања робе сматра се закључивање уговора којим се осигураник 
обавезује да плати одређену премију ради осигурања робе од одређених ризика, а 
осигуравалац се обавезује да ће, ако се ризик оствари, исплатити осигуранику уговорени 
износ. 

2.4.8.  РОБНА БЕРЗА 
Члан 32 

Робна берза је субјекат чија је дјелатност трајно организовање састанака између 
привредних субјеката ради закључивања уговора о куповини и продаји робе. 

Под берзанским услугама подразумијевају се: 
1. организовање састанака продавца и купца у складу с прописима и правилима 

берзе;  
2. објављивање цијена за производе који су били предмет берзанских послова, те 

објављивање података о њиховим количинама, роковима испоруке, квалитету и 
асортиману; 

3. организовање продаје појединих производа на јавној лицитацији (аукцији) и 
4. давање обавјештења о стању на тржишту. 
Робна берза може обављати и друге послове те пружити и друге услуге које су 

уобичајене у пословању робних берзи и који су одређени њиховим правилима. 
 
2.4.9. УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА 

Члан 33 
Услугама из области маркетинга сматрају се услуге из области истраживања тржишта 

и тржишног комуницирања (економска пропаганда, реклама, изложба и сл.), као и друге 
услуге које се обављају у име и за  рачун комитента. 

 
2.4.10. ПИЈАЦА НА ВЕЛИКО 

Члан 34 
Пијацена велико су посебно организована мјеста на којима се продају и купују на 

велико пољопривредни, прехрамбени и други производи ради даље продаје или прераде. 
 

Члан 35 
Пијачни ред на Кванташкој пијаци Брчко дистрикта утврђује се посебним правилником 

који доноси градоначелник. 
Изузетно од претходног става трговац који врши услуге пијаце на велико утврђује 

тржни ред којим се ближе утврђују тржна правила за излагање робе, начин продаје, као и 
друга правила за обављање трговине у пијаци на велико. 

На тржни ред сагласност дају надлежна одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ која 
могу ускратити давање  сагласности, ако оцијене да се тржним редом трговина регулише 
супротно интересима корисника услуга и купаца, посебно у погледу хигијенско-санитарних 
услова и заштите човјекове околине. 

Трговац који врши услуге пијаце на велико и корисници услуга дужни су да се 
придржавају утврђеног тржног реда из претходног става. 
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Члан 36 
Услугама пијаце на велико сматрају се: 
1. стављање на располагање простора и просторија за излагање и продају 

пољопривредних, прехрамбених и других производа на велико; 
2. ускладиштење пољопривредних, прехрамбених и других производа, њихова 

обрада и дорада, као и потребни услови за манипулацију тих производа; 
3. обављање превоза отпреме и допреме, као и послови контроле квалитета и 

квантитета пољопривредних производа. 
Пијаца на велико, поред услуга из претходног става, може  се бавити трговином на 

велико и мало као и откупом пољопривредних, прехрамбених и других производа и продајом 
тих производа на велико и мало. 

 

2.4.11. ПИЈАЦА НА  МАЛО 
Члан 37 

Пијаца на мало је организовано и уређено мјесто на којем се на уобичајен начин 
обавља трговина на мало пољопривредно-прехрамбеним производима. 

Пијаце на мало организују се и уређују као засебне цјелине или физички одвојене 
подцјелине једне цјелине, и то као: 

- зелене пијаце на мало, односно пијаце, 
- робне пијаце на мало, односно пијаце, 
- кванташке пијаце на мало, односно пијаце, 
- пијаце на мало, односно пијаце за продају коришћене робе и  
- пијаце на мало аутима, односно ауто-пијаце. 
Пијачни ред на Зеленој и Бувљој пијаци Брчко дистрикта утврђује се посебним 

правилником који доноси градоначелник. 
Изузетно од претходног става трговац који врши услуге пијаце на мало утврђује 

тржним редом асортиман производа и услове за обављање трговине. 
На тржни ред из претходног става сагласност даје Влада Брчко дистрикта БиХ. 
Трговац који врши услуге пијаце на мало и корисници услуга, дужни су да се 

придржавају утврђеног тржног реда из става 4 овог члана. 
 
2.4.12. ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР 

Члан 38 
Трговински центар је посебно изграђена или у постојећем објекту уређена просторна 

цјелина која се састоји од више појединачно опремљених пословних простора у којима се 
обавља трговина на мало и пружају трговинске и друге услуге. 

Трговац који врши услуге трговинског центра доноси кућни ред којим се ближе 
утврђује пословање трговинског центра. 

На кућни ред из става 2 овог члана сагласност даје Влада Брчко дистрикта БиХ. 
Трговац који пружа услуге трговинског центра и корисници услуга дужни су да се 

придржавају утврђеног кућног реда из става 3 овог члана. 
 
2.4.13. СТОЧНА ПИЈАЦА 

Члан 39 
Сточна пијаца је посебно организовано, уређено и технички опремљено мјесто на 

којем се врши трговина стоком. 
Члан 40 

Пијачни ред на Сточној пијаци Брчко дистрикта утврђује се правилником који доноси 
градоначелник. 
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Трговина на сточној пијаци одвија се по пијачном реду који доноси трговац, изузетно 
од претходног става. 

На пијачни ред из става 2 овог члана сагласност даје Влада  Брчко дистрикта БиХ. 
Трговац који пружа услуге сточне пијаце и корисници услуга дужни су да се  

придржавају утврђеног пијачног реда из става 3 овог члана. 
 
 

2.4.14. ВАШАРИ 
Члан 41 

Вашар је посебно организован облик услуге на којем се на уобичајен начин врши 
трговина стоком, пољопривредним  и другим производима. 

Трговина на вашарима се одвија по вашарском реду и по условима које пропише 
Влада Брчко дистрикта БиХ. 

 

2.4.15. САЈМОВИ 
Члан 42 

Сајам приређује трговац који је регистрован за обављање тих послова. 
Трговац који се бави приређивањем сајмова дужан је да се придржава рокова 

предвиђених у календару сајмова, који се утврђује у договору с комором. 

 
III.   ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА 

Члан 43 
Права потрошача на заштиту и обавезе трговца при продаји робе на мало  обезбјеђују 

се под једнаким условима. 
Члан 44 

Трговац на мало је дужан при руковању робом да обезбиједи услове за очување 
њеног квалитета  и обезбиједи хигијенске, санитарне и здравствене услове. 

Члан 45 
Трговац на мало је дужан да у продајном објекту: 
1. на уочљив начин истакне цијену робе утврђену у трговачкој књизи за робу коју 

продаје и да се придржава те цијене; 
2. уручи рачун за продату робу, парагон-блок, исјечак регистар-касе и слично; 
3. на уочљив начин истакне радно вријеме; 
4. робу продаје свим потрошачима под истим условима; 
5. обезбиједи податке о роби која се продаје (обавјештење о својствима, квалитету и 

начину употребе); 
6. обезбиједи декларацију, гарантни лист, атест и техничко упутство о начину 

коришћења, у складу с прописима; 
7. да обезбиједи да рок употребе производа буде јасно, видљиво и читко означен; 
8. робу са истеклим роком трајања стави ван промета; 
9. обезбиједи резервне дијелове, прикључне апарате и слично и након престанка 

производње робе, у складу с прописима; 
10.  обезбиједи продају количине робе означене на  оригиналном паковању; 
11.  прода ону количину робе коју потрошач тражи, ако располаже том количином,    

изузев ако другим прописима није другачије регулисано; 
12.  тачно мјери робу и омогући потрошачу да провјери  количину купљене робе; 
13.  прода робу која је изложена продаји, односно која се налази у продајном објекту, 

изузев уникатне робе у аранжираном излогу; 
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14.  при малим паковањима робе употребљава материјал за паковање сразмјерно 
упакованој роби; 

15.  на захтјев потрошача посебно упакује робу и такво паковање наплати према свом 
цјеновнику. 

Члан 46 
Потрошач има право на рекламацију за купљену робу у продајном објекту у ком је 

куповина обављена, уз рачун о куповини. 
Трговац који се бави прометом робе на мало дужан је да утврди поступак и начин 

рјешавања рекламације купца на недостатке продате  робе. 
Трговац је дужан да робу с недостатком замијени новом или да потрошачу врати 

износ плаћен за ту робу или да, уз сагласност потрошача, отклони недостатак на роби.                 
Потрошач може да оствари  право из става 2 овог члана под условима да свој захтјев 

поднесе трговцу чим је открио недостатак, а најкасније у року од 60 дана од дана куповине 
робе. 

Потрошач не може остварити право из  става 2 овог члана ако је недостатак на роби 
настао његовом кривицом или ако је у тренутку куповине знао или могао утврдити 
недостатак. 

Одговор на поднесени захтејв (рекламацију) трговац је дужан да достави потрошачу 
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева. 

У случају да купац није задовољан рјешењем рекламације, своја права остварује 
путем редовног суда. 

Члан 47 
Уколико се производ који је потрошач дао трговцу или овлашћеном сервису на 

поправку, одржавање или дораду изгуби или уништи, трговац је дужан потрошачу по 
његовом избору: 

1. у року од 8 дана од дана подношења захтјева потрошача да испоручи нови 
производ са истим особинама и за исту намјену или 

2. без одгађања намири причињену штету у висини малопродајне цијене. 
Ако трговац или овлашћени сервис оштети или поквари производ који је примио на 

поправку, одржавање или дораду, дужан је о властитом трошку да поправи оштећење, 
односно уклони квар у року од три дана, ако се на тај начин не смањује вриједност и 
употребљивост производа. Ако то није могуће, потрошачу припада право из става 1. 

Члан 48 
Трговац који продаје робу с недостатком, дужан је да ту робу просторно издвоји, да на 

уочљив начин истакне ознаку која упозорава на врсту недостатка и сразмјерно утврђеном 
недостатку изврши смањење малопродајне цијене. 

Члан 49 
Потрошач има право и обавезу да провјери цијену, квалитет и количину купљене робе 

и да преузме рачун за купљену робу. 
Члан 50 

На захтјев потрошача тржишна инспекција је дужна да га информише о његовим 
правима и могућностима правне заштите. 

 
IV.   НАРУШАВАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Члан 51 
Нарушавањем конкуренције у смислу овог закона сматрају се акти и радње  

монополског понашања, нелојалне конкуренције, шпекулације и ограничавања јединственог 
тржишта. 

Акти и радње из става 1 овог члана нису допуштени. 
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1. МОНОПОЛИСТИЧКО ДЈЕЛОВАЊЕ 
Члан 52 

Монополистичко дјеловање обухвата монополистичко споразумијевање и 
монополистичко  понашање. 

Монополистичко споразумијевање је однос између два или више трговаца о условима 
пословања који је усмјерен на нарушавање и спречавање слободне кокуренције, а којим се 
један или више трговаца доводи или може довести у повлашћени положај у односу на друге  
трговце или потрошаче. 

Под монополистичким понашањем подразумијевају се злоупотреба доминантног 
положаја на тржишту и радње усмјерене на стварање и коришћење монополистичког 
положаја.                                                                       

Под доминантним положајем на тржишту у смислу овог закона подразумијева се  
положај трговца чији је удио на тржишту за одређену робу већи од 40%. 

Члан 53 
Монополистичким споразумом сматра се: 
1. споразум о подјели тржишта; 
2. споразум којим се продавац обавезује да одређену робу не предаје другом купцу  

или којим се купац обавезује да купљену робу продаје само на дијелу тржишта или 
одређеним купцима; 

3. споразум о цијенама (ниво цијена), истовремена  примјена цијена и др.; 
4. споразум о ограничавању обима производње или коришћења капацитета; 
5. споразум о затварању тржишта; 
6. споразум да се роба исте врсте продаје, односно купује само под условима и на 

начин који се одреде тим споразумом; 
7. споразум да се трговина, искључиво или претежено, обавља са одређеним 

трговцем или преко одређеног трговца. 
Споразуми из става 1 овог члана ништавни су. 

Члан 54 
Не сматрају се монополистичким споразумијевањем споразуми, договори и уговори 

трговаца о размјени искустава и студија о заједничким истраживањима тржишта и 
маркетингу, о припремању истраживачких и развојних пројеката, о заједничком коришћењу 
опреме за производњу, транспорт и складиштење, о праву продаје ексклузивне робе, о 
сервисирању робе и о рекламирању ознака  или квалитета робе, као и други правни послови 
чији циљ није постизање монополистичког положаја. 

Члан 55 
Монополистички положај има трговац који у трговини одређеном робом на тржишту 

Брчко дистрикта БиХ нема конкуренцију. 
Члан 56 

Злоупотребом монополског  положаја сматрају се радње које омогућавају материјалне 
користи и друге погодности засноване на неравноправним односима у пословању 
коришћењем предности на начин противан добрим пословним обичајима и пословном 
моралу. 

Радњама из става 1 овог члана сматрају се нарочито: 
1. обустава или смањење продаје ради стицања противправне имовинске користи; 
2. посредно или непосредно присиљавање на прихватање некоректних услова у 

уговорима који се закључују с другим трговцем, а посебно присиљавањем на  
посебне погодности које би проистекле из неравноправног положаја сауговарача; 

3. наметање додатних услова у уговору који нису у вези са основним предметом 
уговора; 

4. увећање марже и трошкова трговине при увозу робе ради стицања противправне 
имовинске користи, злоупотреба погодности за увезену робу која је ослобођена, 



 

 11

односно за коју су смањени царина, друге увозне дажбине и порез на промет и 
злоупотреба пореских олакшица за робу домаће производње која је ослобођена  
пореза на промет, односно за коју је смањен порез на промет. 

 
Члан 57 

Злоупотребом доминантног положаја сматра се нарочито: 
1. обустава или смањење продаје или продаја робе ради остваривања противправне 

имовинске користи или других погодности; 
2. одбијање закључења уговора без оправданог разлога; 
3. наметање неправилне цијене или других трговинских услова; 
4. наметање ограничавања производње, промета или техничко-технолошког развоја; 
5. наметање другим трговинама неједнаких услова за промет исте робе или вршење 

истих трговинских услуга. 
Члан  58 

Одјељење надлежно за послове трговине прати акте и радње трговаца који имају 
монополистички или доминантан положај на тржишту и предузима мјере заштите од 
злоупотребе таквог положаја. 

Трговац који има монополистички или доминантан положај дужан је да обавијести 
одјељење надлежно за послове трговине, на његов захтјев, о свим својим радњама и актима 
којима се ограничава производња, трговина или техничко-технолошки развој и друго и 
разлозима за доношење тих аката, односно предузимање тих радњи. 

Свако заинтересовано лице може да обавијести одјељење надлежно за трговину о 
свим радњама и актима других трговаца који представљају злоупотребе монополског или 
доминантног положаја. 

 
2. НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈА 

Члан 59 
Нелојална конкуренција је радња трговца која је противна добрим пословним  

обичајима и којом се наноси или може нанијети штета другом трговцу, другом правном лицу 
и потрошачу. 

Члан 60 
Под нелојалном конкуренцијом из члана 59 овог закона подразумијева се нарочито: 
1. рекламирање, оглашавање или нуђење робе навођењем података или употребом 

израза којим се ствара или може створити забуна на тржишту, чиме се одређени 
трговац доводи или може довести у повољнији положај; 

2. давање података о другом трговцу који могу бити штетни по углед или пословање 
тог трговца; 

3. продаја робе са ознаком или подацима који стварају или могу створити забуну у 
погледу поријекла, начина производње, количине, квалитета и других својстава 
робе; 

4. прикривање мана робе или довођење на други начин купца у заблуду; 
5. предузимање радњи усмјерених на раскидање пословног односа између других 

трговаца или ради спречавања, односно отежавања заснивања таквог пословног 
односа; 

6. неоправдано неизвршавање или једнострано раскидање уговора о куповини и 
продаји робе или другог трговинског уговора због закључења истог или сличног 
уговора с другим, чиме се наноси или може нанијети штета сауговарачу; 

7. оглашавање привидне распродаје или привидног снижења цијена робе или 
обављање других сличних радњи које доводе или могу довести потрошача у 
заблуду  у погледу цијена; 
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8. неовлашћена употреба туђег имена, фирме, жига, ознаке или другог спољног 
обиљежја, ако се тиме ствара или може створити  забуна на тржишту; 

9. давање овлашћења другом трговцу да може користити његово спољно обиљежје, 
ако се тиме ствара или може створити забуна на тржишту; 

10.  неовлашћено коришћење услуга трговачког путника, трговинског представника или 
заступника другог предузећа. 

 
3. ШПЕКУЛАЦИЈА 

Члан 61 
Шпекулација је коришћење стања на тржишту насталог поремећајима у снабдијевању 

или незаконитог повећања цијена ради стицања противправне имовинске користи. 
 

Члан 62 
Шпекулацијом се сматра нарочито: 
1. прикривање робе, ограничавање или обустављање продаје робе и друге радње 

којима се проузрокује поремећај на тржишту; 
2. условљавање куповине једне робе куповином друге робе или условљавање 

куповине и продаје робе на други начин; 
3. отежавање или онемогућавање куповине робе; 
4. закључивање фиктивних уговора о куповини и продаји робе и о вршењу 

трговинских услуга и других фиктивних уговора; 
5. непридржавање рока испоруке робе или испорука робе  послије уговореног рока по 

цијени вишој од цијене која је важила на дан испоруке робе утврђен уговором;                            
6. непридржавање редослиједа испоруке када се роба продаје уплатом унапријед 

одређеног износа новчаних средстава. 
Уговори из става 1 тачака 2 и 4 овог члана, ништавни су. 
 
4. ОГРАНИЧАВАЊЕ ТРЖИШТА 

Члан 63 
Ограничавањем тржишта сматра се општи или појединачни правни акт или радња 

надлежног органа, трговца, предузећа и другог правног и физичког лица којима се 
ограничава размјена робе и слободно наступање на тржишту или се на други начин 
нарушава конкуренција. 

Члан 64 
Актима и радњама из члана 63 овог закона сматрају се акти и радње којима се 

трговац доводи у неравноправан положај тако што му се онемогућава ширење продајне 
мреже и продаја робе или се присиљава на продају као и друге радње које доводе или могу 
да доведу до нарушавања конкуренције. 

 
 
V.   ПРИВРЕМЕНЕ МЈЕРЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА И  
     ОТКЛАЊАЊА ПОРЕМЕЋАЈА НА ТРЖИШТУ 

Члан 65 
Привремене мјере Влада може прописати само ако се поремећаји не могу отклонити 

мјерама текуће економске политике. 
 

Члан 66 
Као привремене мјере из члана 65 овог закона Влада може прописати: 
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1. забрану трговине одређеним производима, укључујући и извоз, ограничење 
трговине појединим производима у погледу количине, квалитета или других 
својстава производа или одређивању посебних услова за куповину и продају 
појединих производа (куповина по одобрењу или другој исправи); 

2. забрану предузећима и другим правним и физичким лицима одређених 
дјелатности да врше промет одређених производа: 

3. забрану употребе одређених производа у производњи других одређених 
производа; 

4. обавезу одређених предузећа и других правних и физичких лица да ставе у промет 
одређене врсте и количине производа или да их ставе на располагање, односно да 
их испоруче одређеним корисницима по одређеном распореду; 

5. број посредника у промету на велико одређених производа између предузећа и 
других правних и физичких лица, која се баве производњом, односно увозом и 
предузећа и других правних и физичких лица која врше промет на мало; 

6. обавезу одређених предузећа и других правних и физичких лица да образују и 
држе у резерви  одређене врсте и количине производа; 

7. обавезу одређених предузећа и других правних и физичких лица  да превозе робу 
и остала добра; 

8. обавезу одређених предузећа и других правних и физичких лица која користе 
услуге превоза жељезницом да у одређеном року истоваре, односно утоваре робе; 

9. обавезу одређених предузећа и других правних и физичких лица да у својим 
складиштима чувају одређену робу и да истоварају, односно утоварају одређену 
робу. 

Мјере из става 1 овог члана трају до отклањања разлога за њихово прописивање. 

 
 
VI.   ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И УПРАВНЕ МЈЕРЕ 

 
Члан 67 

Надзор над спровођењем одредаба овог закона врши тржишна инспекција. 
Члан 68 

Ако предузеће, друго правно лице, радње или физичко лице неовлашћено обављају 
промет робе или врше услуге, тржишни  инспектор ће донијети рјешење којим се забрањује  
вршење такве дјелатности. 

Члан 69 
Ако пословни простори, уређаји и опрема намијењени за обављање трговине и 

вршење услуга не испуњавају прописане минималне техничке, као и услове техничке 
опремљености, тржишни инспектор ће донијети рјешење о отклањању утврђених 
недостатака. 

Члан 70 
Ако трговац неоправдано одбије захтјев потрошача да му робу која има недостатке 

замијени новом робом или да му врати износ за плаћену робу или да уз сагласност 
потрошача отклони недостатак на роби, тржишни инспектор ће донијети рјешење којим ће 
наредити трговцу да удовољи основаном захтјеву потрошача. 

Члан 71 
Ако тржишни инспектор у поступку инспекцијског надзора утврди постојање 

монополистичког понашања, нелојалне конкуренције, шпекулације и ограничења тржишта 
утврђених овим законом, донијеће рјешење о правилној примјени прописа и утврдити рок за 
отклањање тих недостатака. 
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VII.   ПРИМЈЕНА ЗАКОНА 
Члан 72 

Одредбе овог закона које се односе на нарушавање конкуренције, привремене мјере 
спречавања и отклањања поремећаја  на тржишту, инспекцијски надзор и управне мјере, 
имовинску правну заштиту и казнене одредбе, примјењују се и на правна лица, произвођаче 
који нису регистровани за обављање трговинске дјелатности који неоправдано држе робу на 
залихама и не стављају их у промет. 

 
VIII.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

1. КРИВИЧНА ДЈЕЛА 
 
 

Члан 73 
Ко у предузећу или другом правном лицу неоправданим нагомилавањем робе или 

повлачењем робе из промета изазове поремећај на тржишту, казниће се за кривично дјело 
затвором од 3 мјесеца до 2 године. 

Казном из става 1 овог члана казниће се и физичко лице које је регистровано за 
обављање трговине. 

Роба која је предмет извршења кривичног дјела, одузеће се. 
 
2. ПРЕКРШАЈИ 

Члан 74 
Новчаном казном  од 1.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај предузеће или 

друго правно лице: 
1. ако обавља дјелатност без рјешења надлежног органа да су испуњени услови за 

обављање дјелатности, осим у случају из члана 4 става 5  (члан 4 став 4); 
2. ако неовлашћено обавља трговинску дјелатност, односно без уписа у регистар код 

надлежног  органа (члан 5 став 1);   
3. ако не води трговачку књигу, односно евиденцију о куповини и продаји, продаји 

робе и вршењу услуга, води је нетачно и неажурно или је учини недоступном (члан 
8, члан 15 ставови 2, 3, 4, 5 и 7, члан 24 ставови 1, 2  и 4);                                                               

4. ако врши продају робе за коју нема исправу о њеној набавци (отпремницу, 
доставницу, рачун и сл.), односно која није евидентирана у пословним књигама 
(члан 8, члан 15 став 6, члан 24 став 5); 

5. ако врши откуп пољопривредних производа и откуп стоке противно одредбама овог 
закона (чланови 17, 18, 21 и 36); 

6. ако не утврди, односно придржава се тржног, пијачног, вашарског и кућног реда, 
односно сајамских  рокова (чланови 35, 37, 38, 40 и 41); 

7. ако предузме неку од радњи која представља злоупотребу монополског положаја 
(члан 56); 

8. ако предузме неку од радњи која представља злоупотребу доминантног положаја 
(члан 57); 

9. ако предузме неку од радњи која представља дјело нелојалне конкуренције 
(чланови 59 и 60); 

10.  ако учини дјело шпекулације (чланови 61 и 62); 
11.  ако врши продају пива, вина и других жестоких алкохолних пића лицима млађим 

од 18 година (члан 24 став 2). 
 
За радње из става 1 овог члана тачке од 5 до 9 казниће се за прекршај и правно лице 

произвођач.  
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За радње из става 1 овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у предузећу 
или другом правном лицу, односно код произвођача из става 2 овог члана новчаном казном 
од 100 КМ до 1.000 КМ. 

Члан 75 
За прекршај из члана 74 става 1 тачака од 1 до 4 и од 6 до 9 овог закона, учиниоцу ће 

се изрећи  уз казну и заштитна мјера: 
1. одузимања предмета који су употријебљени или били намијењени за извршење 

привредног преступа или који су настали извршењем привредног преступа, као и 
заштитна мјера одузимања имовинске користи; 

2. забрана обављања одређене дјелатности трговцу у трајању до једне године; 
3. забрана вршења одређених дужности одговорног лица у трајању до једне године. 
У поновљеном случају из става 1 тачке 3 овог члана изрећи ће се заштитна мјера у 

трајању од једне (1) до три (3) године. 
 

Члан 76 
Новчаном казном од 400 КМ до 4.000 КМ казниће се за прекршај предузеће или друго 

правно лице ако се не придржава привремених мјера које је прописала Влада за 
спречавање и отклањање поремећаја на тржишту (члан 66). 

За радњу из става 1 овог члана новчаном казном од 100 КМ до 1.000 КМ казниће се за 
прекршај и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу. 

 
Члан 77 

Новчаном казном од 300 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај трговац: 
1. ако обавља трговинску дјелатност, а не испуњава прописане услове у погледу 

пословних просторија, уређаја, опреме и  кадрова (члан 4); 
2. ако не држи у пословним просторијама, односно продајном мјесту рјешење о упису 

у регистар надлежног органа, као и рјешење о испуњавању минималних техничких  
услова за обављање трговинске дјелатности (члан 5 став 2); 

3. ако на продајном објекту не истакне фирму како је регистрована (члан 6); 
4. ако обавља продају робе преко покретне продавнице или другог облика 

привремене продаје супротно члану 10 овог закона; 
5. ако у каталогу за продају робе не означи продајне цијене и друге услове продаје и 

вријеме важења цијена и услова (члан 12); 
6. ако не води прописану евиденцију или купцу не води потврду о реду уплате или се 

при испоруци не придржава реда уплате или купца без његове сагласности брише 
из евиденције или промијени његово мјесто у реду уплате (члан 13); 

7. ако у гарантни лист приликом продаје не упише датум продаје или упис не потврди  
печатом и потписом одговорног лица (члан 14); 

8. ако у продајном мјесту не држи трговачку књигу и евиденцију о трговинским  
услугама (члан 15 став 1 и члан 24 став 3); 

9. ако при руковању робом не обезбиједи хигијенске, санитарне или здравствене 
услове, односно не обезбиједи услове за очување квалитета робе (члан 44); 

10.  ако на уочљив начин не истакне цијену робе или се не придржава те цијене (члан 
45 тачка 1); 

11.  ако не изда рачун за продату робу (члан 45 тачка 2); 
12.  ако на уочљив начин не истакне радно вријеме и не придржава се тог времена 

(члан 45 тачка 3); 
13.  ако не продаје робу свим потрошачима под истим условима (члан 45 тачка 4); 
14.  ако не обезбиједи податке о роби (члан 45 тачка 5); 
15.  ако не обезбиједи декларацију, гарантни лист, атест и  техничко упутство о начину 

коришћења (члан 45 тачка 6); 
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16.  ако продаје робу на којој није јасно, видљиво и читко означен рок трајања (члан 45 
тачка 7); 

17.  ако робу са истеклим роком не стави ван промета (члан 45 тачка 8); 
18.  ако не обезбиједи резервне дијелове, прикључне апарате и слично и послије 

престанка производње робе у складу са законом (члан 45 тачка 9); 
19.  ако не обезбиједи продају количине робе означене на оригиналном паковању 

(члан 45 тачка 10); 
20.  ако не прода количину робе коју потрошач тражи, а располаже том количином 

(члан 45 тачка 11); 
21.  ако робу не мјери тачно или онемогући потрошачу да провјери количину купљене 

робе (члан 45 тачка 12); 
22.  ако не прода робу која је изложена продаји или се налази у продајном објекту 

(члан 45 тачка 13); 
23.  ако при мањим паковањима не употријеби материјал сразмјерно упакованој роби 

(члан 45 тачка 14); 
24.  ако на захтјев потрошача посебно не упакује робу или за такво паковање наплати 

цијену већу од цијене утврђене цјеновником (члан 45 тачка 15); 
25.  ако на захтјев потрошача робу која има недостатак не замијени новом робом или 

потрошачу не врати износ плаћен за ту робу или уз сагласност потрошача не 
отклони недостатак на роби (члан 46 став 3); 

26.  ако не одговори на рекламацију у предвиђеном року (члан 46 тачка 5); 
27.  ако уништи, изгуби или оштети производ, а не поступи у складу са законом (члан 

47); 
28.  ако робу с недостатком не издвоји, не означи на уочљив начин и не снизи њену 

цијену (члан 48). 
За радње из става 1 овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у  предузећу 

или другом правном лицу, односно код произвођача из члана 72 овог закона новчаном 
казном од 100 КМ до 500 КМ. 

За прекршај из става 1 тачака 6 и 7, тачака од 9 до 14, тачака од 19 до 24 и тачке 28, 
тржишни инспектор ће наплатити новчану казну на лицу мјеста од 200 КМ трговцу као 
правном лицу, односно у износу од 50 КМ одговорном лицу у правном лицу и физичком 
лицу. 

 
Члан 78 

Новчаном казном од 500 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице – 
предузетник за радње из члана 74 тачака од 1 до 9. 

Уз казну за прекршај из овог члана изрећи ће се и заштитна мјера одузимања 
предмета прекршаја за радње из члана 74 тачака од 1 до 4 и тачке 8. 

 
Члан 79 

Уз казну за прекршај из члана 78 овог закона може се изрећи и заштитна мјера 
забране вршења трговине за вријеме од 3 мјесеца до једне године. 

Члан 80 
Новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ казниће се за прекршај и индивидуални 

пољопривредник, односно грађанин ако купује, односно продаје стоку супротно одредбама 
чланова 18, 21 и 22 овог закона. 

Члан 81 
Прописе из чланова 4, 8, 15, 17, 18 и 24 овог закона донијеће шеф надлежног 

одјељења у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
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IX.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 82 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да се примјењује на територији 

Дистрикта Закон о трговини («Сл. гласник РС», бројеви 16/96, 52/01), Закон о трговини («Сл. 
новине Федерације  БиХ» бр. 2/95) и Закон о измјенама и допунама Закона о трговини («Сл. 
новине Федерације БиХ» бр. 19/96). 

 
Члан 83 

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: 0-02-022-335/04 
Брчко, 30. септембар 2004. године                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА 

 
                                                                                            Мирсад Ђапо, дипл. правник 


