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На основу члана 6. став 3. тачка б) Закона о вањскотрговинској политици БиХ 

("Службени гласник БиХ", број 7/98), и члана 17. Закона о Вијећу министара 

БиХ ("Службени гласник БиХ", број 30/03 и 42/03), Вијеће министара Босне и 

Херцеговине, на 103.сједници одржаној 29. децембра 2005. године, донијело 

је   

ПРАВИЛНИК   

О ПОСЕБНИМ УВЈЕТИМА ЕВИДЕНТИРАЊА И ОБИЉЕЖАВАЊА БРАШНА КОЈЕ СЕ СТАВЉА НА 

ТРЖИШТЕ   

I. ОПЋЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1.   

Овим Правилником се уређује начин и поступак евидентирања и обиљежавања 

евиденцијским маркицама брашна које се ставља на тржиште, увози или извози, 

облик и садржај евиденцијске маркице, накнада трошкова израде, начин њихова 

издавања, те вођење евиденције о изданим и искориштеним маркицама.   

Члан 2.   

У смислу овог Правилника, појмови који се користе имају слиједеће значење:   

а)    брашно је производ мљевења пшенице, ражи, кукуруза и других житарица, 

а намијењен је људској исхрани,   

б)    стављање брашна на тржиште подразумијева продају, пријевоз, 

складиштење и чување ради продаје, те било који облик размјене, замјене или 

уступања брашна уз накнаду или без накнаде, испоруку брашна за услугу 

мљевења пшенице, ражи, кукуруза и других житарица, властиту прераду те увоз 

и извоз брашна,   

ц)    обвезник обиљежавања брашна евиденцијском маркицом (у даљњем тексту: 

"обвезник") је правна или физичка особа (произвођач, власник брашна из 

услужне мељаве ако га користи за даљу производњу, прераду, продају или било 

који други начин испоруке, трговац, увозник и извозник) која прва ставља 

брашно на тржиште,   



 

 

д)    обвезник је правна или физичка особа која већ обиљежено брашно пакира 

у мање или веће паковање.   

II. ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈСКИМ МАРКИЦАМА   

Члан 3.   

(1)    Обвезник је дужан евиденцијску маркицу залијепити на мјесто отварања 

амбалаже, односно на видном мјесту на паковању.   

(2)    Евиденцијским маркицама обиљежавају се сва појединачна паковања 

брашна и намјенске смјесе.   

(3)    Евиденцијским маркицама неће се обиљажавати намјенске смјесе 

(готове) и концентрати које садрже мање од 10% брашна појединачне масе од 1 

килограма.   

(4)    Евиденцијске маркице за паковање од 1, 2, 5, 10, 20, 25, 40, 45 и 50 

килограма садрже ознаку масе.   

(5)    Кад је збирно паковање од 1, 2, и 5 килограма у непрозирној фолији 

или папирној амбалажи потребно га је обиљежити посебном евиденцијскум 

маркицом, а свако паковање унутар збирног паковања мора на себи имати своју 

евиденцијску маркицу.   

(6)    Свако одступање у маси појединачног паковања од одредаба става 4. 

овог члана захтијева посебну наруџбу евиденцијских маркица од стране 

обвезника.   

(7)    Обвезник који брашно превози до потрошача у рифузном стању 

(аутоцистерне или пнеуматски транспортери) евиденцијске маркице мора 

налијепити на отпремни документ на предњој страни или полеђини у количини 

која је наведена у отпремном документу (отпремница, издатница, попратница, 

или друга службена исправа).   

(8)    Евиденцијске маркице из става 7. овог члана носе ознаку масе: 10, 

20, 50, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, и 20.000 килограма.   

Члан 4.   

(1)    Правна и физичка лица из члана 2. овог Правилника дужна су прије 

стављања брашна на тржиште свако паковање обиљежити евиденцијском маркицом 

на видљивом мјесту.   

(2)    Правна или физичка лица која провози брашно за треће особе или за 

властите потребе смије превозити само брашно које је прописно обиљежено 

евиденцијском маркицом на паковању или на исправи која прати брашно у 

провозу, и у складу са чланом 3. овог Правилника.   

(3)    Правна или физичка лица која се баве трговином брашна или га користи 

за производњу и припрему производа, у чији састав улази брашно, смије 

стављати на тржиште или користити брашно само које је прописно обиљежено 

евиденцијском маркицом у складу са чланом 3. овог Правилника.   

(4)    Изнимно, обвезник из члана 2. став 1. тачка ц) и д) брашно које 

извози може обиљежити ознаком коју захтијева земља увозница, што мора бити 

документирано одређеним документима.   



 

 

III. ШТАМПАЊЕ, ИЗДАВАЊЕ И ОБАВЕЗА ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ   

Члан 5.   

(1)    Евиденцијске маркице за брашно садржи сљедеће податке:   

а)    ријечи: Босна и Херцеговина-Управа за индиректно/неизравно 

опорезивање исписане штампаним латиничним и ћириличним словима,   

б)    словну ознаку серије и серијски број маркице,   

ц)    ознака масе,   

д)    грб Босне и Херцеговине,   

(2)    Евиденцијске маркице су правоугаоног облика, штампају се у црвеној 

боји.   

    За паковање брашна од 1, 2, 5 и 10 килограма евиденцијске маркице су 

димензија 50x20 мм, а за остала паковања димензија 60x 30 мм.   

(3)    Маркица се штампа на документном / вриједносном папиру с 

цертификатом о уникатности прописане граматуре са додатним елементима 

заштите:   

а)    уникатни водени знак,   

б)    Мерилна влакна у двије боје која свијетле под УВ свјетлом,   

ц)    холограм - уникатни по захтјеву,   

д)    уникатни нумератор   

(4)    Евиденцијске маркице по својој изведби морају бити прилагођене 

стројевима за аутоматско лијепљење.   

Члан 6.   

(1)    Министар вањске трговине и економских односа БиХ (у даљњем тексту: 

министар вањске трговине) ће повјерити штампање евиденцијских маркица у 

складу са прописаним увјетима о поступку набавке роба, услуга и уступања 

радова, само правном лицу које гарантује њихову заштиту и сигурност (у 

даљњем тексту: штампарији), понуди прихватљиву цијену и испуњава остале 

увјете наведене у конкурсу, а на приједлог конкурсне комисије.   

(2)    Комисију за избор штампарије за штампање евиденцијских маркица за 

брашно именује министар вањске трговине у року од 15 дана од дана ступања 

на снагу овог Правилника.   

(3)    Комисија је обавезна покренути процедуру избора штампарије 

евиденцијских маркица у року од 15 дана од дана именовања комисије.   

Члан 7.   

(1)    Министар вањске трговине ће са штампаријом којој се повјерава 

штампање евиденцијских маркица потписати уговор у којем ће се навести 

облик, ознака масе, ступањ заштите, врста папира, рокови испоруке, цијену, 



 

 

рокови плаћања, обавезу заштите и сигурности, као и друге клаузуле које се 

сматрају битним за издавање, преузимање и достављање маркица, а у складу са 

овим Правилником.   

(2)    Штампарија ће почети штампати евиденцијске маркице на основу издате 

наруџбе од стране Министарства вањске трговине и економских односа БиХ (у 

даљњем тексту: Министарство вањске трговине) уз присуство овлаштеног лица 

Министарства вањске трговине.   

(3)    Министар вањске трговине ће посебним актом у року од 30 дана од дана 

ступања правилника на снагу овластити особе за преузимање маркица, вођење 

послова издавања и евидентирања евиденцијских маркица за брашно.   

(4)    Трошкове штампања и преузимања евиденцијских маркица сноси 

обвезник.   

(5)    Обвезник не смије преузимати евиденцијске маркице директно од 

штампарије.   

Члан 8.   

(1)    Обвезник је дужан Министарству вањске трговине поднијети захтјев за 

евиденцијске маркице, који мора садржавати податке о количини и врсти 

маркице.   

(2)    Захтјев за издавање евиденцијских маркица за брашно подноси се на 

прописаном обрасцу (образац А1) најкасније 30 дана прије испоруке маркица.   

(3)    Обвезник који први пут подноси захтјев за евиденцијске маркице уз 

захтјев на обрасцу из става 2. овог члана треба доставити копију 

регистрације за обављање дјелатности, ријешење о испуњавању минималних 

техничких увјета за прераду жита или складиштење брашна издато од стране 

надлежне институције и идентификацијски број порезног обвезника.   

(4)    Обвезник може наручити евиденцијске маркице за обиљежавање брашна за 

предвиђену потребу од 30 до 180 дана. Евиденцијске маркице које се не 

утроше у раздобљу за које су наручене, вриједе до њиховог утрошка.   

(5)    Министарство вањске трговине обједињује запримљене захтјеве, и 

доставља их штампарији уз наруџбеницу.   

(6)    Образац захтјева из става 2. овог члана је саставни дио овог 

Правилника.   

Члан 9.   

(1)    Министарство вањске трговине, односно особа овлаштена за вођење 

послове издавања и евиденције од стране министра вањске трговине, преузима 

евиденцијске маркице од штампарије, контролише и чува до испоруке 

обвезнику.   

(2)    Преузимање евиденцијских маркица од Министарства вањске трговине 

обавит ће одговорна особа обвезника или његов опуномоћеник.   

(3)    Прије преузимања евиденцијских маркица обавезник је дужан 

Министарству вањске трговине и економских односа БиХ предати доказ да је 

платио накнаду из члана 7. став 4. овог Правилника.   



 

 

(4)    Преузимање евиденцијских маркица обје стране потврђују потписивањем 

потврде о издавању евиденцијских маркица (образац А2), која је саставни дио 

овог Правилника.   

(5)    Обвезник и Министарство вањске трговине воде евиденцију о изданим и 

искориштеним евиденцијским маркицама, на обрасцу евиденције о изданим и 

искориштеним евиденцијским маркицама (образац А3) који је саставни дио овог 

Правилника.   

(6)    Кад се број евиденцијских маркица разликује од количине наведене у 

захтјеву, Министарство вањске трговине на потврди о издавању евиденцијских 

маркица уноси податке о изданим маркицама што овјерава овлашена особа 

својим потписом.   

(7)    Образац из става 5. овог члана попуњава се за раздобље за које је 

обвезник наручио евиденцијске маркице за обиљежавање брашна.   

Члан 10.   

(1)    Обвезник смије користити само неоштећене евиденцијске маркице.   

(2)    Оштећене евиденцијске маркице обвезник је дужан налијепити на 

посебан арак папир те уз записник предати Министарству вањске трговине при 

наредном преузимању евиденцијских маркица.   

(3)    Евиденцијске маркице које строј за пакирање брашна уништи тако да се 

не могу вратити Министарству вањске трговине, обвезник је дужан пописати по 

серијском броју и врсти маркице, те предати записник Министарству.   

(4)    Неискориштене евиденцијске маркице у случају престанка рада 

обвезника по било ком основу, обвезник је дужан уз записник вратити 

Министарству вањске трговине у року од 15 дана од престанка рада 

обвезника.   

(5)    Министарство вањске трговине, на темељу записника о оштећеним, 

уништеним и враћеним евиденцијским маркицама, врши отпис маркица сваких 6 

мјесеци.   

(6)    Поступак уништавања отписаних, оштећених и враћених евиденцијских 

маркица обавља комисија од 3 (три) члана, а сачињавају је 2 (два) 

представника Министарства вањске трговине и 1 (један) представник 

штампарије.   

(7)    За оштећене, уништене и враћене евиденцијске маркице не врши се 

поврат уплаћених средстава.   

(8)    Комисију из става 6. овог члана именује министар вањске трговине.   

Члан 11.   

(1)    Обвезник је дужан за сваки мјесец водити податке о укупно самљевеним 

количинама пшенице, ражи, кукуруза или других житарица и произведеним 

количинама брашна и то посебно за властите потребе, а посебно за количине 

самљевене услужно.   

(2)    Услужно самљевене количине евидентирају се по власницима.   



 

 

(3)    Замјенски послови брашна за пшеницу, кукуруз, раж или другу врсту 

жита власника у пологу (физичке особе) евидентирају се и воде код обвезника 

по појединачним власничким картицама.   

(4)    Обвезник је дужан податке из става 1. 2. и 3. овог члана дати на 

увид или доставити на захтјев Министарству вањске трговине или другом 

овлаштеном тијелу.   

Члан 12.   

(1)    Најмања количина произведеног брашна од 100 кг пшенице износи 72 

килограма брашна различитих типова и намјена укључујући и крупицу.   

(2)    Најмања количина брашна добивеног од 100 кг ражи износи 70 кг брашна 

различитих типова и намјена.   

Члан 13.   

(1)    Под услужном мељавом се подразумијева мљевење пшенице, ражи, 

кукуруза и других жита у власништву "треће" особе, а обавља се по њеном 

налогу.   

(2)    Међусобни односи млина и власника пшенице, ражи, кукуруза и других 

жита (трошкови мељаве, амбалаже и друго) регулишу се посебним уговором 

између страна.   

(3)    Обвезник не смије испоручити брашно из услужне мељаве без 

евиденцијске маркице.   

Члан 14.   

(1)    Замјенским послом у смислу овог Правилника сматра се кад физичка 

особа оставља дио своје пшенице или другог жита на чување власника млина 

или силоса (полог) ради замјене за одређене количине брашна или других 

млинских производа за властите потребе током године.   

(2)    Остављене количине пшенице, кукуруза, ражи или другог жита чувају се 

до момента кад власник одлучи да их мијења за брашно или друге за 

домаћинство потребне млинске производе.   

(3)    Обвезник који прима пшеницу, кукуруз, раж или другу врсту жита на 

чување у замјенски посао дужан је уредно водити евиденцију по власницима и 

испорученим количинама брашна или других млинских производа.   

(4)    Међусобни односи обвезника и власника жита у замјенским пословима 

регулишу се сталним јавним огласима на огласној плочи млина или складишта 

брашна.   

(5)    Обвезник не смије у замјенским пословима испоручити брашно без 

евиденцијске маркице.   

Члан 15.   

(1)    Обвезник који обавља увоз брашна, обавезан је код увоза обиљежити га 

евиденцијском маркицом.   



 

 

(2)    Брашно из увоза обиљежава се евиденцијском маркицом у складу са 

Правилником и прописима донесеним на основу овог Правилника за ову врсту 

производа у БиХ и декларацијом исписаном на нашем језику.   

IV. НАДЗОР   

Члан 16.   

(1)    Управни надзор над проведбом овог Правилника обавља Министарство 

вањске трговине.   

(2)    Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог Правилника проводе 

тржни инспектори Федерације БиХ, Републике Српске и Владе Брчко Дистрикта, 

кантонални тржни инспектори и надлежни гранични инспектори, односно 

овлаштене особе за обављање надзора сукладно постојећим прописима.   

(3)    Инспектори и овлаштене особе из става 2. овог члана на мјесту 

почињења прекршаја, усменим рјешењем, правној или физичкој особи која 

ставља брашно на тржиште или користи или превози брашно које није обиљежено 

евиденцијском маркицом, забранит ће обављање дјелатности увоза, трговине 

брашном, или дјелатности производње производ у чији састав улази брашно или 

дјелатности пријевоза у трајању од 30 дана и одмах извршити печаћење 

просторија, те у року од пет дана донијети писмено рјешење о забрани 

обављања дјелатности.   

(4)    Ако се у пословним просторијама или пријевозном средству налазе 

покварљиве намирнице, правна или физичка особа или пријевозник је дужан 

писменим путем, у року од 24 сата од дана печаћења пословних просторија или 

пријевозног средства, затражити да се просторије или пријевозно средство 

привремено отпечати и у присуство надлежног инспектора, из става 3. овог 

члана, изнијети покварљиве намирнице, након чега ће надлежни инспектор 

просторије или пријевозно средство поново запечатити.   

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 17.   

(1)    Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 10.000 КМ казнит ће се за 

прекршаје правна особа која:   

а)    ставља на тржиште брашно које није обиљежено евиденцијском маркицом 

(члан 2. и члан 4. став 1.)   

б)    превози брашно које није обиљежено евиденцијском маркицом на паковању 

или на документу (члан 3. став 7. и члан 4. став 2.)   

ц)    се бави трговином брашна које није обиљежено евиденцијском маркицом 

(члан 4. став 3.)   

д)    за производњу производа у чији састав улаз брашно користи брашно које 

није обиљежено евиденцијском маркицом (члан 4. став 2.)   

е)    не води или нетачно води прописану евиденцију (члан 9. став 5.)   

ф)    не примјењује прописе из члана 12. овог Правилника   

г)    не попише залихе или не достави записник о обављеном попису залиха 

(члан 21. став 1. и 2.)   



 

 

х)    не обиљежи евиденцијском маркицом брашно које из пописа залиха ставља 

на тржиште (члан 21. став 3.)   

(2)    Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ казнит ће се 

одговорна особа у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.   

Члан 18.   

Уз новчану казну за прекршаје из члана 17. овог Правилника обавезно се 

изриче мјера одузимања брашна које није обиљежено евиденцијском маркицом и 

може се изрећи заштитна мјера забране обављања дјелатности у трајању од 90 

дана до године дана.   

Члан 19.   

Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ казнит ће се за прекршај 

физичка особа која:   

а)    ставља на тржиште брашно које није обиљежено евиденцијском маркицом 

(члан 2. и члан 4. став 1.)   

б)    превози брашно које није обиљежено евиденцијском маркицом на паковању 

или на документу који прати брашно (члан 3. став 7. и члан 4. став 2.)   

ц)    се бави трговином брашна које није обиљежено евиденцијском маркицом 

(члан 4. став 3.).   

д)    за производњу производа у чији састав улази брашно користи брашно 

које није обиљежено евиденцијском маркицом (члан 4. став 2.)   

е)    не води или неточно води прописану евиденцију (члан 9. став 5.)   

ф)    не примјењује прописе из члана 12. овог Правилника.   

г)    не попише залихе и не достави записник о обављеном попису залиха 

(члан 21. став 1. и став 2.)   

х)    не обиљежи евиденцијском маркицом брашно које из пописа залиха ставља 

на тржиште (члан 21. став 3).   

Члан 20.   

Уз новчану казну за прекршаје из члана 19. овог Правилника обавезно се 

изриче мјера одузимања брашна које није обиљежено евиденцијском маркицом и 

може се изрећи заштитна мјера забране обављања дјелатности у трајању од 90 

дана до годину дана.   

VI. ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 21.   

(1)    Правно и физичко лице из члана 2. овог Правилника дужно је пописати 

залихе пшенице, ражи, кукуруза и брашна са стањем на дан 31.12.2005.год.   

(2)    Записник о обављеном попису залиха из става 1. овог члана треба 

доставити Министарству вањске трговине у року од 5 дана од дана пописа.   



 

 

(3)    Правна или физичка особа дужна је брашно из пописа залиха према 

ставу 1.овог члана прије стављања на тржиште обиљежити евиденцијским 

маркицама.   

Члан 22.   

(1)    До стицања увјета за издавање маркица од стране Министарства вањске 

трговине, маркице ће издавати Управа за индиректно опорезивање, а исте ће 

штампати штампарија која већ штампа пореске и контролне маркице.   

(2)    Цијена евиденцијских маркица за брашно је цијена која важи за 

пореске маркице.   

Члан 23.   

(1)    Брашно без евиденцијских маркица може се продавати до 31.01.2006. 

год.   

(2)    По истеку рока из става 1. овог члана, ако надлежни инспекцијски 

органи затекну брашно у малопродајним објектима без евиденцијских маркица, 

исто ће одузети у складу с чланом 20. овог Правилника.   

Члан 24.   

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ 

".   

ВМ број 265/05 

29. децембра 2005. године 

Сарајево   

Предсједавајући 

Вијећа министара БиХ 

Аднан Терзић, с. р.   

 

 


