
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 
својој 68.  редовној сједници одржаној 14. октобра, усваја  
 

 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

УБЛАЖАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ 

СТАЊЕМ ПРИРОДНЕ НЕСРЕЋЕ ЗБОГ КОВИДА-19 У БРЧКО ДИСТРИКТУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

 

Члан 1 

У Закону о ублажавању негативних економских посљедица изазваних стањем природне 

несреће због Ковида-19 у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ” број 17/20)  члан 1 мијења се и гласи: 

 

      „Члан 1 

Овим законом прописују се: контрола намјенског трошења додијељених средстава, обавеза 

Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада), 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, 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 

У члану 2 ставу 1 тачке b) и d) бришу се. 

 

 

      Члан 3 

Члан 4 мијења се и гласи: 

„Члан 4 

(Обавеза Владе) 

 

(1) Влада, на предлог Одјељења за привредни развој, спорт и културу усваја програм 

утрошка средстава одобрених буџетом, који се односи на санирање штета у 

привреди насталих усљед стања природне несреће због Ковида-19, у складу са 
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Законом о буџету Брчко дистрикта БиХ и законом о извршењу буџета Брчко 

дистрикта БиХ за текућу фискалну годину. 

(2) Програм из става 1 овог члана односи се на санацију штета у привреди почев од 

маја 2020. године.“ 

 

 

      Члан 4 

У члану 5 став 2 брише се. 

 

Члан 5 

 

У члану 6 став 2 мијења се и гласи:  

„(2) Одјељење за привредни развој, спорт и културу дужно је да подноси мјесечне 

извјештаје Влади и Скупштини Брчко дистрикта БиХ о спроведеним поступцима из члана 

4 овог закона.“ 

 

Члан 6 

Члан 7 брише се. 

 

Члан 7 

 

У члану 8 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Ослобађају се обавезе плаћања аконтације пореза на добит, односно пореза на доходак 

од самосталне дјелатности за 2020. годину 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 с 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, до дана 

престанка забране рада усљед стања природне несреће.“ 

 

У члану 8 став 3 мијења се и гласи: 

„(3) Ослобађају се обавезе плаћања пореза на доходак пословни субјекти који у складу с 

прописима о порезу на доходак плаћају порез у паушалном износу  до 31. октобра 2020. 

године.“ 

 

У члану 8 став 4 мијења се и гласи: 

„(4) Ослобађају се обавезе плаћања пореза од привређивања игара на срећу приређивачи 

игара на срећу путем аутомата, који порез плаћају у паушалном мјесечном износу до 31. 

октобра 2020. године.“ 

 

 

Члан 8 

Члан 10 брише се. 



 

 

      Члан 9 

Члан 11 брише се. 

 

 

      Члан 10 

У члану 13 ставови 4, 5 и 6 бришу се. 

 

 

Члан 11 

Члан 15 мијења се и гласи: 

      „Члан 15 

Директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ на предлог директора Пореске 

управе, у року од десет (10) дана од дана ступања на снагу овог закона доноси упутство за 

спровођење овог закона.“ 

 

 

      Члан 12 

 

Иза члана 15 додаје се нови члан 15а који гласи: 

„Члан 15а 

(Супсидијарна примјена) 

На одредбе чланова 6 и 13 овог закона супсидијарно се примјењује Закон о Пореској 

управи Брчко дистрикта БиХ у дијелу рокова застаре за утврђивање, наплату и принудну 

наплату.“ 

 

 

Члан 13 

Члан 16 брише се.  

 

 

      Члан 14 

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

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 
 

 

Број: 01-02-1026/20 

Брчко, 14. октобра 2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                      Есед Кадрић                                                                   

  

 


