
 

 

   
 
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ на 19. ванредној сједници одржаној 5. маја 2020. године, усваја 

 
 
 ЗАКОН   
О УБЛАЖАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ 
СТАЊЕМ ПРИРОДНЕ НЕСРЕЋЕ ЗБОГ КОВИДА-19 У БРЧКО ДИСТРИКТУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
ДИО ПРВИ – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

  (Предмет) 
Овим законом прописују се: субвенционисања дијела бруто плате и доприноса за 

ПИО/МИО на терет послодавца, до укупног износа до 860,00 КМ (конвертибилних 

марака), субвенционисање дијела плаћених пореза и доприноса на плате, контрола 

намјенског трошења додијељених средстава, обустава обрачуна и плаћања затезне 

камате на јавне приходе, ослобађање обавезе плаћања аконтације пореза на добит, 

пореза на доходак од самосталне дјелатности, пореза од приређивања игара на срећу у 

паушалном износу, одгода плаћања пореза на некретнине, ослобађање плаћања 

закупнине пословног простора и јавне површине у власништву Дистрикта, начин 

рјешавања проблема нереализованих туристичких путовања која су уплаћена 

туристичким агенцијама у Дистрикту, исплата пуног износа подстицаја у 

пољопривредној производњи за 2019. годину, прекид спровођења мјера принудне 

наплате, одржавање стабилности појединих исплата које се односе на социјална 

давања, грантове, трансфере и субвенције, одгода примјене прописа којим се утврђује 

намјенско коришћење средстава, казнене одредбе, државна помоћ, те рок за доношење 

аката у складу са овим законом. 

Члан 2 
(Значење појединих појмова) 

 
(1) Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење:  

а)    пословним субјектима сматрају се:  
1) правна лица и пословне јединице правних лица, изузев јавних предузећа 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), односно 
ентитета Босне и Херцеговине и других правних лица чији је оснивач 
Дистрикт, банака и других финансијских организација и осигуравајућих 
друштава која су у складу са одлуком о класификацији дјелатности 
Дистрикта уписана у подручје „К – финансијска дјелатност и дјелатност 
осигурања“ у областима од 64 до 66, удружења која су регистрована у 
складу са Законом о удружењима и фондацијама и Законом о мјесним 
заједницама, јавних институција, органа управе; 

2) физичка лица која самостално обављају регистровану пословну дјелатност;  
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b)  затезна камата на закашњела плаћања јавних прихода је камата у смислу 
одредаба прописа којим је регулисана висина стопе затезне камате на јавне 
приходе; 
c)  доприноси су доприноси за обавезна осигурања у смислу прописа о 
доприносима; 
d)    мораторијум је временски период у којем се одгађа и/или обуставља 
извршавање дугова одређене врсте и спровођење мјера  принудне наплате; 
е)    стање несреће утврђено је Одлуком о проглашењу стања природне 
несреће због Ковида-19 (вирус корона), број: 43-000096/20 од 13. марта 2020. 
године на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, те Одлуком о 
проглашењу угрожености становника Брчко дистрикта БиХ од епидемије 
заразне болести корона вируса, број: 02-000049/20 од 12. марта 2020. године;  
f) аконтација пореза на добит сматра се аконтацијом пореза на добит, уређена 
прописом о порезу на добит Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
g)    аконтација пореза на доходак од самосталне дјелатности сматра се 
аконтацијом пореза на доходак од самосталне дјелатности, уређена прописом о 
порезу на доходак у Дистрикту. 
 (2) Под правним лицима и пословним јединицама правних лица из става 
1 тачке а) овог члана сматрају се: 
 а)  правна лица са сједиштем у Дистрикту, која су регистрована у складу 
са законима Дистрикта и обављају регистровану дјелатност на подручју 
Дистрикта, изузимајући пословне јединице тих правних лица које обављају 
пословање на подручју ентитета Босне и Херцеговине; 
 b) пословне јединице правних лица са сједиштем у једном од ентитета 
Босне и Херцеговине, а које обављају пословање на подручју Дистрикта. 

 
Члан 3 

(Примјена Закона) 
 

(1)    Одредбе овог закона односе се на све пословне субјекте који 
испуњавају услове прописане овим законом. 

(2)    Уколико су други закони у супротности са овим законом, 
примјењиваће се овај закон. 
 
 
ДИО ДРУГИ – МЈЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ПОСЉЕДИЦА  
 

Члан 4 
(Субвенционисање) 

 
(1)    Субвенционисање дијела бруто плате и доприноса за ПИО/МИО на 

терет послодавца, до укупног износа до 860,00 КМ, врши се у складу са 
одредбама овог закона из средстава буџета Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: буџет). 

(2)    Пословни субјекти из члана 2 тачке а) овог закона којима је забрањен рад 

усљед стања природне несреће; пословни субјекти који су због природе свог посла и 

повезаности са правним лицима којима је рад забрањен били спријечени у обављању 

свог рада; пословни субјекти који се примарно баве производњом ради извоза, чији 

укупни промет најмање 50% чини извоз, а који су усљед стања природне несреће 

присиљени да обуставе рад због стања у пословно повезаним фирмама у иностранству 



 

 

усљед немогућности снабдијевања репроматеријалом и немогућности извоза готових 

производа; као и они пословни субјекти који су на основу других одлука надлежних 

институција били спријечени у обављању својих дјелатности, имају право на 

субвенционисање дијела бруто плате и доприноса за ПИО/МИО на терет послодавца, у 

складу са овим законом и то мјесечно по сваком запосленом за април 2020. године и 

сваки наредни мјесец до дана престанка забране рада усљед стања природне несреће. 
(3) Износ субвенционисања из става 2 који не може бити већи од 860,00 

КМ на име дијела бруто плате и доприноса на терет послодавца, утврђује 
Влада Дистрикта својом одлуком, а на основу расположивих средстава у буџету 
за 2020. годину. 

(4)  Остали пословни субјекти  који нису изузети у члану 2 тачки а) овог 
закона, имају право на субвенционисање плаћених пореза и доприноса за 
обавезна осигурања на плате обрачунате и исплаћене за април 2020. године и 
сваки наредни мјесец до дана престанка услова који ограничавају рад усљед 
стања природне несреће, у проценту који утврди Влада Дистрикта својом 
одлуком, а на основу расположивих средстава у буџету за 2020. годину. 

(5) Влада Дистрикта може, на основу процјене расположивих средстава у 
буџету Дистрикта, да донесе одлуку о субвенционисању и дијела плате 
пословног субјекта из става 4 овог члана. 

(6) Проценат из става 4 овог члана не може бити мањи од 30%  од износа 
плаћеног пореза и доприноса за обавезна осигурања на плате. 
(7)    Право на субвенционисање имају пословни субјекти из ставова 2 и 4 овог члана уз 

услов: 

а) да су измирене обавезе за порезе и доприносе уз све исплаћене плате закључно са 

фебруаром 2020. године; 

b) да није дошло до смањења броја запослених почев од 1. марта 2020. године, па све 

док траје право на субвенционисање у складу са овим законом;  

c) да је остварени приход у априлу 2020. године најмање за 20% мањи у односу на исти 

мјесец прошле године;  

d) да се тачка b) овог члана не односи на сљедеће случајеве: 

1) редовног истека ангажмана радника на одређено вријеме; 

2) споразумног раскида уговора о раду; 

3) отказа уговора о раду на одређено, односно неодређено вријеме због теже    

     повреде службене дужности;  

4) смрти радника и 

5) одласка радника у пензију. 

 
(8) Максималан број запослених у пословним субјектима из ставова 2 и 4 овог 

члана који имају право на субвенционисање, не може бити већи од броја запослених на 

дан 1. 3. 2020. године, док укупно смањење броја запослених из става 7 тачке b) овог 

члана не може бити веће од 10% за пословне субјекте чији је укупан број запослених 

радника већи од десет (10). 
(9)    Поступак остваривања права на субвенционисање у складу са овим 

законом спроводи Одјељење за привредни развој, спорт и културу Владе 
Дистрикта, на основу Правилника који доноси Влада Дистрикта, на предлог 
шефа Одјељења за привредни развој, спорт и културу. 

 
Члан 4а 

(Подстицаји) 

 



 

 

(1) Задужује се Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко 

дистрикта БиХ да изврши исплату преосталих новчаних средства намијењених за 

подстицај у пољопривредној производњи (износ од 20%), по основу одлука о издвајању 

новчаних средстава за подстицај за 2019. годину којима је у складу с чланом 15 ставом 

3 исплаћен износ од 80% од укупног износа подстицаја утврђеног Правилником о 

начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за 2019. годину. 

(2) Одјељење је дужно да сачини списак за исплату преосталог износа подстицаја за 

2019. годину (износ од 20%) који ће садржати: 

а) број и датум одлука о издвајању новчаних средстава за подстицај за 2019. годину 

којима је у складу с чланом 15 ставом 3 исплаћен износ од 80% од укупног износа 

подстицаја утврђеног Правилником о начину и условима за подстицај у 

пољопривредној производњи за 2019. годину; 

b) име и презиме, односно назив корисника подстицаја коме је исплаћен износ од 80%; 

c) износ исплаћених новчаних средстава за подстицај у пољопривредној производњи за 

2019. годину (80%); 

d) преостали износ новчаних средстава за исплату (20%). 

(3) Списак из става 2 овог члана Одјељење ће прослиједити Дирекцији за финансије 

Брчко дистрикта БиХ на исплату. 

 
Члан 5  

(Обавезе пословних субјеката) 
 

(1)    Пословни субјекти који у складу са овим законом остваре право на 

субвенционисање, дужни су да додијељена средства користе у складу са прописаном 

намјеном, на начин да послодавац у року од три радна дана од дана пријема средстава 

исплати плату раднику, те изврши уплату припадајућих пореза и доприноса на 

одговарајуће рачуне. 
(2) Уколико пословни субјекти (послодавци) из члана 4 става 2  за април, 

односно било који мјесец у оквиру периода из члана 2 овог закона, обрачунају и 
исплате износ плате запосленима који је виши од најниже бруто плате, дужни 
су да обрачунају и уплате износ пореза и доприноса на укупно исплаћену плату 
и то истовремено са исплатом нето плате.  

 
Члан 5а 

(Обавезе туристичких агенција у вези са реализацијом туристичких аранжмана) 

 

(1) Организатор туристичког путовања (у даљем тексту: организатор путовања) може 

путнику да понуди замјенско путовање за нереализовано туристичко путовање које је у 

цијелости или дјелимично уплаћено закључно са 15. мартом 2020. године, без обзира на 

период реализације, а које је отказано или нереализовано у периоду ванредног стања 

или касније усљед околности које су проузроковане болешћу Ковид-19 изазване 

вирусом САРС-КоВ-2. Замјенско путовање је ново туристичко путовање, којим се 

замјењује нереализовано туристичко путовање, које је у цијелости или дјелимично 

уплаћено од стране путника, које се реализује на истој или другој дестинацији и чија 

вриједност није нижа од продајне цијене или износа који је путник уплатио за 

нереализовано путовање. Уколико се замјенско путовање реализује на другој 

дестинацији, прије закључења новог уговора о организовању путовања организатор 

путовања, односно посредник у продаји туристичког путовања (у даљем тексту: 

посредник), прибавља писану сагласности путника. 



 

 

(2) У случају из става 1 организатор путовања путнику даје понуду за коришћење 

замјенског путовања, која нарочито садржи име и презиме путника и износ који не 

може бити нижи од продајне цијене или износа који је путник уплатио за 

нереализовано путовање, датум издавања, период важења понуде, као и податак да је за 

замјенско путовање обезбијеђена гаранција путовања. Организатор путовања даје 

понуду за нереализовано путовање без обзира да ли је путовање купљено код 

организатора путовања или код посредника. Понуду путнику уручује организатор 

путовања или посредник, преко кога је купљено нереализовано туристичко путовање, у 

писаној форми непосредно или електронским путем. 

(3) Прије реализације замјенског путовања организатор путовања, односно посредник 

са путником, на прописан начин, закључује нови уговор о организовању путовања, уз 

стопирање претходног. Уговор садржи и број издате гаранције путовања за случај 

инсолвентности и ради накнаде штете. Понуда чини саставни дио новог уговора о 

организовању путовања. 

(4)  Замјенско путовање путник може да искористи у периоду од једне године од дана 

уручења понуде, а најкасније до 31. децембра 2021. године. Уколико се путник одлучи 

за повраћај износа који је уплатио за нереализовано путовање или је отказао замјенско 

путовање, организатор путовања је дужан да изврши повраћај уплаћених средстава у 

року од четрнаест (14) дана од истека рока. Могућност издавања понуде на замјенско 

путовање, односи се и на излете. 

 

 
                                                         Члан 6 
                       (Контрола намјенског трошења додијељених средстава) 
 
(1) Контролу намјенског трошења додијељених средстава врше Пореска 

управа Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Пореска управа) 
и Одјељење за привредни развој спорт и културу, свако из своје надлежности. 
(2) Одјељење за привредни развој, спорт и културу је обавезно да Влади и 
Скупштини Дистрикта подноси мјесечне извјештаје о спроведеним поступцима 
субвенционисања, броју и називу пословних субјеката који су остварили право 
на субвенционисање, те укупно додијељеном износу за сваког пословног 
субјекта, почевши од марта 2020. године па док траје право на 
субвенционисање у складу са овим законом. Мјесечни извјештаји објављују се на 

званичној веб-страници Владе Брчко дистрикта www.vlada.bdcentral.net. 

 

 
(3) Уколико се контролом Пореске управе утврди ненамјенско трошење 

средстава, Пореска управа ће, у складу са Законом о Пореској управи Брчко 
дистрикта БиХ санкционисати и  наложити повраћај додијељених средстава 
увећаних за законску затезну камату, обрачунату од дана пријема средстава до 
дана повраћаја, уз пријетњу принудног извршења, а примјењујући Закон о 
Пореској управи у дијелу рокова застаре. 

(4) Пореска управа је обавезна да редовно извјештава Владу и 
Скупштину Дистрикта о извршеним контролама из става 3 овог члана и 
резултатима истих. 

(5) Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту 
Босне и Херцеговине ће у року од двије године од дана проглашења престанка 
стања природне несреће извршити ревизију начина поступка додјеле средстава 



 

 

за субвенционисање на основу овог закона спроведеног од стране надлежног 
буџетског корисника, као и ревизију учинка. 
 

Члан 7 
(Обустава обрачуна и плаћања затезне камате на јавне приходе) 

 
Затезна камата на јавне приходе неће се обрачунавати и плаћати од 

дана ступања на снагу овог закона, а за дане трајања стања природне несреће 
и деведесет (90) дана од дана престанка стања природне несреће. 

 
Члан 8 

(Ослобађање обавезе плаћања аконтације пореза на добит,  пореза на 
доходак од самосталне дјелатности  и  пореза од приређивања игара на 

срећу у паушалном износу) 
 

(1) Ослобађају се обавезе плаћања аконтације пореза на добит, односно 
пореза на доходак од самосталне дјелатности за 2020. годину, пословни 
субјекти из члана 4 става 2 овог закона до дана престанка забране рада усљед 
стања природне несреће и шездесет (60) дана након престанка забране рада 
усљед стања природне несреће. 

(2) Сви пословни субјекти, могу поднијети захтјев за адекватно умањење 
или укидање аконтације пореза на добит, односно пореза на доходак од 
самосталне дјелатности, а сходно пословном резултату оствареном у 2020. 
години. 

(3) Ослобађају се обавезе плаћања аконтације пореза на доходак за 
2020. годину пословни субјекти који у складу с прописима о порезу на доходак 
плаћају порез у паушалном износу, и то за вријеме трајања стања природне 
несреће и шездесет (60) дана након престанка стања природне несреће. 

(4) Ослобађају се обавезе плаћања пореза од привређивања игара на 
срећу приређивачи игара на срећу путем аутомата, који порез плаћају у 
паушалном мјесечном износу, и то за вријеме трајања стања природне несреће 
и шездесет (60) дана након престанка стања природне несреће. 

 
(5) Рок за подношење пореских пријава пореза на добит помјера се до 30. 

априла 2020. године.                                                        
                                                         Члан 8а 

(Ослобађање обавезе плаћања закупнине пословног простора и  

јавне површине у власништву Дистрикта) 

 

(1) Ослобађају се обавезе плаћања закупнине пословног простора и јавне површине, у 

власништву Дистрикта, осим плаћања ПДВ-а, сви пословни субјекти којима је 

забрањен рад усљед стања природне несреће због Ковида-19 (вирус корона). 

(2) Ослобађање из става 1 овог члана обухвата период од почетка забране до дана 

престанка забране за рад. 

Члан 9 
                            (Одгода плаћања  пореза на некретнине) 

 
Пореским обвезницима пореза на некретнине у складу са Законом о 

порезу на некретнине, одгађа се плаћање прве рате утврђене пореске обавезе 
за 2020. годину до 31. децембра 2020. године. 



 

 

 
                                                                    Члан 10 
                                                                 (Мораторијум) 

 
  Прекида се спровођење мјера принудног извршења у поступцима 
принудне наплате сходно одредбама прописа о Пореској управи до дана 
престанка стања природне несреће, односно до истека тридесет (30) дана од 
дана престанка стања природне  несреће. 
 

Члан 11 
(Одржавање стабилности појединих исплата) 

 
(1) Ради одржавања стабилности и правовремених исплата, исплата 

социјалних давања, те субвенција у складу са овим законом, има приоритет 
приликом извршења буџета за 2020. годину. 

(2) Приликом извршења буџета за 2020. годину, од ограничења утврђених 
чланом 38а) Закона о извршењу буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 
за 2020. годину („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 12/20) изузимају 
се: 

 а) грантови, субвенције и трансфери социјалног карактера, које као такве 
утврди Влада Дистрикта својом одлуком;   

b)  грантови појединцима и грантови осталим организацијама које 
додјељују предсједник Скупштине Дистрикта и надлежна комисија Скупштине, а 
који су социјалног карактера; 

c) грантови појединцима и грантови осталим организацијама које 
додјељује градоначелник Дистрикта, а који су социјалног карактера; 

d) грантови мјесним заједницама за редован рад, које додјељује 
надлежно одјељење Владе Дистрикта; 

е) средства за реализацију Одлуке о усвајању програма мјера за санацију 
штета у привредним субјектима Брчко дистрикта БиХ насталих ограничењем 
рада због пандемије изазване вирусом корона и то за март 2020. године, 

f)  расходи за материјалне трошкове и уговорене услуге, уз претходну сагласност 

Комисије за буџет Скупштине Брчко дистрикта, а на основу детаљног образложења 

буџетског корисника о неопходности наведених расхода. 
 

Члан 12 
(Одгода примјене прописа) 

 
(1) У периоду док траје стање несреће и 180 дана по престанку несреће, 

прописи донесени на нивоу Дистрикта којима је уређено намјенско коришћење 
средстава неће се примјењивати, у дијелу трошења тих средстава за намјене 
предвиђене тим прописом. 

(2) Одлуку о пренамјени средстава из става 1 овог члана доноси Влада 
Дистрикта. 

(3) Средства из става 2 овог члана могу се користити искључиво за 
намјене санирања здравствених и економских посљедица проглашеног стања 
несреће. 
 

Члан 13 

(Казнене одредбе) 



 

 

 

(1) Правно лице које поступи супротно одредби члана 5 става 1 овог закона казниће 

се новчаном казном од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ. 

(2) Одговорно лице у правном лицу које поступи супротно одредби члана 5 става 1 

овог закона казниће се новчаном казном од 1.000,00 до 3.000,00 КМ. 

(3) Самостални предузетници који поступе супротно одредби члана 5 става 1 овог 

закона казниће се новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ. 

(4) Правно лице које достави нетачне податке из члана 4 става 7 тачака а), b) и c) 

овог закона казниће се новчаном казном од 2.000,00 до 5.000,00 КМ. 

(5) Одговорно лице у правним лицима које достави нетачне податке из члана 4 става 

7 тачака а), b) и c) овог закона казниће се новчаном казном 1.000,00 до 3.000,00 

КМ. 

(6) Самостални предузетник који достави нетачне податке из члана 4 става 7 тачака 

а), b) и c) овог закона казниће се новчаном казном од 500,00 до 1.500 КМ. 

 

 
ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14 
(Државна помоћ) 

Све наведене мјере предвиђене овим законом, додјељују се у складу с чланом 6 ставом 

1 тачком b) Закона о систему државне помоћи БиХ, односно представљају дозвољену 

државну помоћ за накнаду материјалне штете проузроковане природним непогодама 

или другим ванредним околностима. 

Члан 15 
   (Рок за доношење аката) 

 
(1) Влада Дистрикта ће, на предлог шефа Одјељења за привредни развој, 

спорт и културу, у року десет дана од дана ступања на снагу овог закона 
донијети Правилник за спровођење овог закона. 

(2) Директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине ће, на предлог директора Пореске управе, у року од десет (10) 
дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Упутство за спровођење 
овог закона. 

Члан 16 
(Ступање на снагу) 

 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и примјењиваће се 180 дана по престанку стања 

несреће, изузев одредаба чланова 6 и 13 овог закона које остају на снази сходно 

роковима застаре из Закона Пореској управи Брчко дистрикта БиХ који се односе на 

утврђивање, наплату и принудну наплату. 

 
Број: 01-02-874/20      
Брчко, 5. маја 2020. године                   
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                    СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                    Есед Кадрић 
 
 


