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На основу члана 6. став 3. алинеја друга Закона о вањскотрговинској политици („Службени гласник 

БиХ“, бр. 7/98 и 35/04), и члана 17. Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Вијеће министара Босне и 

Херцеговине, на приједлог Министарства вањске трговине и економских односа, на 120. сједници 

одржаној 29.априла 2010. године, донијело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА О ПОСЕБНИМ УВЈЕТИМА ЕВИДЕНТИРАЊА  

И ОБИЉЕЖАВАЊА БРАШНА КОЈЕ СЕ СТАВЉА НА ТРЖИШТЕ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о посебним увјетима евидентирања и обиљежавања брашна које се ставља на тржиште 

(„Службени гласник БиХ“, број 3/06), у члану 6. став (1) ријечи: „Министар Министарства вањске 

трговине и економских односа БиХ (у даљњем тексту: министар вањске трговине)“ замјењују се 

ријечима: „Директор Управе за индиректно опорезивање“, а ријечи: „конкурсне комисије“ замјењују се 

ријечима: „комисије за избор штампарије“. 

 

У ставу (2) ријечи: „министар Министарства вањске трговине и економских односа БиХ“ замјењују се 

ријечима: „Директор Управе за индиректно опорезивање“. 

 

Члан 2. 

 

У члану 7. став (1)  ријечи: „Министар вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Директор Управе за 

индиректно опорезивање“. 

У ставу (2) ријечи: „Министарства вањске трговине и економских односа БиХ (у даљњем тексту: 

Министарство вањске трговине)“ и „Министарства вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управе за 

индиректно опорезивање“. 

У члану 7. став (3) ријечи: „Министар вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Директор Управе за 

индиректно опорезивање“. 

 

Члан 3. 

 

У члану 8 став (1) ријечи: „Министарству вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управи за 

индиректно опорезивање“. 

У ставу (5) ријечи: „Министарство вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управа за индиректно 

опорезивање“. 

 

Члан 4. 

 

У члану 9 став (1) ријечи: „Министарство вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управа за 

индиректно опорезивање“ а ријечи: „министра вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Директора 

Управе за индиректно опорезивање“. 

У ставу (2) ријечи: „Министарства вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управе за индиректно 

опорезивање“. 

У ставу (3) ријечи: „Министарству вањске трговине и економских односа БиХ“ замјењују се ријечима: 

„Управи за индиректно опорезивање“. 

У ставу (5) ријечи: „Министарство вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управа за индиректно 

опорезивање“. 

У ставу (6) ријечи: „Министарство вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управа за индиректно 

опорезивање“. 

 

Члан 5. 

 

У члану 10 став (2) ријечи: „Министарству вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управи за 

индиректно опорезивање“. 
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У ставу (3) ријечи: „Министарству вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управи за индиректно 

опорезивање“ а ријеч: „Министарству“ замјењује се рјечју: „Управи“. 

У ставу (4) ријечи: „Министарству вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управи за индиректно 

опорезивање“. 

У ставу (5) ријечи: „Министарство вањске трговине“ замјењују се ријечима: „Управа за индиректно 

опорезивање“.                                                                      

У ставу (6) ријечи: „2 (два) представника Министарства вањске трговине“ замјењују се ријечима: „1 

(један) представник Министарства вањске трговине, 1 (један) представник Управе за индиректно 

опорезивање“.  

У ставу (8) ријечи: „министар вањске трговине“ замјењују се ријечима: „директор Управе за индиректно 

опорезивање“. 

 

Члан 6. 

 

У члану 11. став (4) иза ријечи: „трговине“ ставља се зарез и додају ријечи: „Управи за индиректно 

опорезивање“.  

 

 

 

Члан  7. 

 

У члану 16. став (1) мијења се и гласи:  

„(1) Управни надзор над проведбом овог Правилника обавља Министарство вањске трговине, а тај 

надзор се односи  на слиједеће: штампање евиденцијских маркица, издавање и евиденција 

евиденцијских маркица, поступање са неискориштеним и оштећеним маркицама, поступање код 

замјенских послова и поступака мљевења других житарица као и поступање са евиденцијским 

маркицама код увоза брашна“.   

                                        

 Иза става (4) додају се нови ст. (5), (6) и (7) који гласе:  

„(5) Надлежни инспекцијски органи из става (2) овог члана, дужни су поднијети писмени извјештај 

Министарству вањске трговине, о проведеном инспекцијском надзору, који је прописан овим 

Правилником. Извјештај су дужни поднијети у року у коме су дужни поднијети извјештај о раду влади 

којој су одговорни, а најмање једанпут годишње. У извјештају се дају подаци о броју извршених 

контрола и утврђених неправилности приликом стављања брашна на тржиште, кориштењу и пријевозу 

брашна, нетачном вођењу прописане евиденције, непримјењивању члана 12. овог Правилника и 

изреченим прекршајним казнама“.  

„(6) О утврђеном стању након извршеног надзора овлаштени службеник Министарства вањске трговине 

саставља извјештај који доставља Управи за индиректно опорезивање, обвезнику обиљежавања брашна 

евиденцијским маркицама и Министарству вањске трговине “ 

„(7) Жалба против рјешења из става (3) овог члана не одлаже извршење рјешења“.  

 

 

Члан 8. 

У члану 17. став (1) тач. (г) и (х) бришу се. 

 

 

Члан 9. 

У члану 19. тач. (г) и (х) бришу се. 

  

 

Члан 10. 

Члан 21. брише се. 

 

 

Члан 11. 

У члану 22. став (1) мијења се и гласи: 
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„(1) До именовања Комисије и окончања процедуре избора штампарије према члану 6 ст. (2) и (3) 

Правилника, у складу са Законом о јавним набавкама, Управа за индиректно опорезивање, ће издавати 

маркице, које ће штампати штампарија која већ штампа пореске и контролне маркице“.   

  

 

Члан 12. 

Члан 23. брише се. 

 

 

 

 

Члан 13. 

 

У обрасцу А1 и А2 ријечи: „Министарство вањске трговине и економских односа БиХ“ замјењују се 

ријечима: „Управа за индиректно опорезивање БиХ“.  

Назив обрасца А3 се мијења и гласи: „Евиденција о издатим, искориштеним и неискориштеним 

евиденцијским маркицама“.  

 

 

Члан 14. 

 

Овај Правилник  ступа на снагу осмога дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. 

 

 

 

 

ВМ број 156/10 

29. априла 2010. године 

С а р а ј е в о 

 

                 Предсједавајући 

                Вијећа министара БиХ 

 

                др. Никола Шпирић 

 


