
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст 

(“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, 

на 60. редовној сједници одржаној 11. марта 2020. године, усваја 
 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРГОВИНИ 

 

Члан 1 

У Закону о трговини („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ 

бројеви 40/04 и 19/07) члан 4 мијења се и гласи: 

 

„Члан 4 

Услови за обављање трговине су минимални технички услови који се 

односе на пословни простор, уређај и опрему (у даљем тексту: минимални 

технички услови), као и услови за рад радника запослених код трговца. 

 

 Приликом регистрације дјелатности код регистарског суда, трговац је 

обавезан да поднесе потписану и овјерену изјаву о испуњености минималних 

техничких услова, као и услова за рад радника запослених код трговца (у даљем 

тексту: изјава).  

 

 Трговац може отпочети да обавља дјелатности, мијења дјелатност и 

услове обављања дјелатности након регистрације дјелатности код регистарског 

суда. 

    

Изјава се може поднијети у електронском облику, у складу с прописима о 

електронском документу и прописима о електронском потпису. 

 

 Изузетно од става 3 овог члана, трговац који је регистрован на подручју 

другог надлежног регистарског суда, а чије се сједиште подружнице налази на 

подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, може отпочети да обавља 

дјелатност након што поднесе изјаву Одјељењу за привредни развој, спорт и 

културу. 

   

  Испуњеност услова из става 1 овог члана утврђују надлежне инспекције 

у редовном инспекцијском прегледу.  

 

             Услови из става 1 овог члана, изглед, садржај и начин подношења изјаве, 

утврђују се правилником који доноси шеф Одјељења за привредни развој, спорт 

и културу.“ 
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Члан 2 

У члану 5 ставу 2 иза ријечи: „органа“ интерпункцијски знак зарез: „,“ и ријечи: 

„рјешење о испуњености минималних техничких услова (оригинал или овјерен 

препис)“ бришу се. 

 

 

Члан 3 

У члану 19 ставу 1 тачка 3 и став 2 бришу се.  

 

Члан 4 

Члан 67 мијења се и гласи: 

„Члан 67 

Надзор над спровођењем овог закона врши тржишна инспекција, а у погледу 

испуњености услова из члана 4 овог закона и друге надлежне инспекције.“  

 

Члан 5 

У члану 69 иза ријечи: „инспектор“ додају се ријечи: „и други надлежни 

инспектори“.  

 

Члан 6 

У члану 74 ставу 1, тачке 1 и 2 мијењају се и гласе: 

„1. ако поднесе неистиниту изјаву (члан 4 став 2); 

2. ако обавља трговинску дјелатност без претходне регистрације дјелатности код 

регистарског суда (члан 4 став 3 и члан 5 став 1), односно ако обавља трговинску 

дјелатност без претходног подношења изјаве (члан 4 став 5)“. 

  

Члан 7 

У члану 77 ставу 1 у тачки 2  иза ријечи: „органа“, „интерпункцијски знак зарез: „,“ 

и ријечи: „као и рјешење о испуњавању минималних техничких услова за 

обављање трговинске дјелатности“ бришу се. 

 

Иза тачке 28 интерпункцијски знак тачка „.“ замјењује се интерпункцијским 

знаком тачка зарез: „;“ и додаје нова тачка 29 која гласи: 

„29. ако не поступи у складу с рјешењем о отклањању утврђених недостатака 

(члан 69).“  

 

Члан 8 

Иза члана 80 додаје се назив поглавља које гласи: „IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ“. 

  

Члан 9 

У члану 81 ставу 1, бројеви: „4 и 17“ бришу се. 

Иза става 1 овог члана додаје се нови став 2 који гласи: 
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„Правилник из члана 4 става 7 овог закона доноси шеф Одјељења за привредни 

развој, спорт и културу у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу 

овог закона.“ 

 

Члан 10 

Ријечи: „IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“ иза члана 81 бришу се.  

 

Члан 11 

Поступци регистрације дјелатности, мијењања дјелатности и услова обављања 

дјелатности, започети прије почетка примјене овог закона, завршиће се према 

одредбама Закона о трговини („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине“ бројеви 40/04 и 19/07).  

 

Члан 12 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а почиње да се примјењује од 1. 

јануара 2021. године. 

 

Број: 01-02-818/20                                                                            

Брчко, 11. марта 2020. године                                                      

 

                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                Есед Кадрић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


