
 

 

 

 

 

 

 

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 ТУРИСТИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ БРЧКО 

ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

Члан 1 

У Закону о туристичкој дјелатности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 03/06 и 19/07) члан 3 мијења се и гласи: 

 

„Члан 3 

(1) Туристичку дјелатност могу обављати правна лица и предузетници који изврше упис у 

судски регистар, као и физичка лица која нису уписана у судски регистар као предузетници 

(у даљем тексту: грађанин), а који испуњавају прописане услове за обављање дјелатности, у 

складу са овим законом и другим прописима. 

(2) Правна лица и предузетници могу отпочети обављати дјелатности, мијењати дјелатност и 

услове обављања дјелатности, након регистрације дјелатности код регистарског суда. 

(3) Приликом регистрације дјелатности код регистарског суда правна лица и предузетници су 

дужни поднијети Изјаву о испуњености прописаних услова за обављање дјелатности, у 

складу с овим законом и другим прописима (у даљем тексту: изјава). 

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

документу и прописима о електронском потпису. 

(5)  Изузетно од става 3 овог члана, правна лица и предузетници, који су регистровани на 

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

подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, могу отпочети обављање дјелатности након 

што поднесу изјаву Одјељењу за привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту: 

надлежно одјељење). 

(6) Испуњеност услова из става 3 овог члана утврђују надлежне инспекције у редовном 

инспекцијском прегледу. 

(7) Изглед и садржај изјаве, као и начин њеног подношења, правилником прописује шеф 

надлежног одјељења.“ 

 

Члан 2 

У члану 4 ставу 1 тачки f) иза ријечи: „послују“ бришу се ријечи и умјесто зареза ставља тачка 

зарез. 

 

У ставу 2, ријечи: „Шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту:“ 

бришу се, а послије ријечи: „одјељења“ брише се заграда.  

 

Члан 3 

У члану 19 ставу 1, ријеч: „грађанин“ замјењује се ријечју: „лице“, а ријеч: „који“ у истом ставу 

у тачкама од а) до f) замјењује се ријечју: „које“. 
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Члан 4 

У члану 23 ставу 2, ријечи: „Одјељења за привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту:“ 

бришу се, а послије ријечи: „одјељења“ брише се заграда. 

 

Члан 5 

У члану 30 ставу 1 иза ријечи: „одјељења“  бришу се ријечи: „Брчко дистрикта БиХ“. 

 

Члан 6 

У члану 45 став 2 мијења се и гласи: 

„(2) Туристичке услуге из става 1 овог члана може пружати члан сеоског домаћинства који 

испуњава услове за обављање дјелатности пружања угоститељских услуга у сеоском 

домаћинству, у складу са законом који уређује област угоститељске дјелатности.“  

 

Члан 7 

У члану 46 ставу 2, ријечи: „за који је рјешењем надлежног органа утврђено да” замјењују се 

ријечју: „који”. 

 

Члан 8 

У члану 52 ставу 1, ријечи: „Одјељења за јавну безбједност“ замјењују се ријечима: „надлежног 

одјељења“. 

 

Члан 9 

У члану 54 ставу 1, ријечи: „Одјељење за јавну безбједност“ замјењују се ријечима: „надлежно 

одјељење“. 

 

У ставу 2, ријечи: „Одјељења за јавну безбједност“ замјењују се ријечима: „надлежног 

одјељења“. 

 

Члан 10 

У члану 55 ставу 1 тачки а), ријечи: „Одјељењу за јавну безбједност“ замјењују се ријечима: 

„надлежном одјељењу“. 

 

У ставу 2, ријечи: „Одјељење за јавну безбједност“ замјењују се ријечима: „надлежно 

одјељење“. 

 

Члан 11 

У члану 58 ставу 1, ријечи: „Одјељења за јавну безбједност“ замјењују се ријечима: „надлежног 

одјељења“. 

 

Члан 12 

У члану 63 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Инспектор ће рјешењем забранити обављање туристичке дјелатности правном лицу или 

предузетнику ако се туристичка дјелатност обавља: 

а) без претходне регистрације дјелатности код регистарског суда (члан 3 став 2), односно 

супротно поднесеној изјави (члан 3 став 3); 

b) без изјаве из члана 3 става 5 овог закона, односно супротно поднесеној изјави.” 

 

Члан 13 

Члан 66 мијења се и гласи: 

 

„Члан  66 

(1) Новчаном казном у износу од 3.000 до 30.000 КМ казниће се за прекршај правно лице или 

предузетник ако: 



 

 5

a) обавља туристичку дјелатност, а није извршило упис у  судски регистар (члан 3 став 1); 

b)  обавља дјелатност без претходног подношења изјаве, односно поднесе неистиниту изјаву 

(члан 3 став 5). 

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 300 до 1.500 КМ.“ 

 

 

Члан 14 

У члану 67 ставу 1 у тачки f) након ријечи: „послује“ бришу се ријечи: „односно не истакне 

тачан назив који му стоји у рјешењу о испуњењу услова за обављање дјелатности”. 

 

У тачки l), ријечи: „Брчко дистрикта БиХ“ бришу се. 

 

 

Члан 15 

У члану 71 ставу 1 тачки а), ријечи: „Брчко дистрикта БиХ“ бришу се. 

 

У тачки g), ријечи: „Владе Брчко дистрикта БиХ“ бришу се. 

 

Члан 16 

У члану 75 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи: 

„(2) Рок за доношење правилника из члана 3 става 7 овог закона је тридесет (30) дана од дана 

ступања на снагу овог закона.“ 

 

Досадашњи став 2 брише се. 

 

Члан 17 

Поступци регистрације дјелатности, мијењања дјелатности и услова обављања дјелатности, 

започети прије ступања на снагу овог закона, завршиће се према одредбама Закона о 

туристичкој дјелатности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко 

дистрикта БиХ” бројеви 03/06 и 19/07).  

 

Члан 18 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, а почиње се примјењивати од дана почетка примјене 

правилника из члана 3 става 7 овог закона, а почеће да се примјењује од 1. јануара 2021. 
године. 

 

Број: 01-02-817/20                                                                            
Брчко, 11. марта 2020. године                                                      
 
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                   Есед Кадрић 

 

 

 


