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На основу члана 19. Закона о Јединственом регистру 

такси и накнада у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", број 24/21), федерални 
министар финансија - федерални министар финанција доноси 

ПРАВИЛНИК 
О УСПОСТАВЉАЊУ И ВОЂЕЊУ ЈЕДИНСТВЕНОГ 
РЕГИСТРА ТАКСИ И НАКНАДА У ФЕДЕРАЦИЈИ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

(Предмет) 
(1) Овим правилником прописује се начин успостављања и 

вођења Јединственог регистра такси и накнада у 
Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Јединствени регистар), начин уписа и приступа 
подацима, као и садржај и облик обрасца за ажурирање 
података у Јединственом регистру. 

(2) Таксе и накнаде које се уводе федералним и 
кантоналним прописима, као и прописима које доносе 
надлежни органи јединица локалне самоуправе, а које се 
исказују и припадају буџетима у складу са посебним 
прописом, у Јединственом регистру евидентирају се 
појединачно, са прецизно означеним свим елементима 
таксе или накнаде који су од значаја за крајњег 
корисника, и који осигуравају поштивање принципа 
предвиђених у члану 3. Закона о Јединственом регистру 
такси и накнада у Федерацији Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Закон о Јединственом регистру). 

Члан 2. 
(Примјена) 

(1) У складу са чланом 5. Закона о Јединственом регистру, 
одредбе овог правилника односе се на Федерално 
министарство финансија, кантонална министарства 
финансија и службе за управу јединица локалне 
самоуправе надлежне за послове финансија, који су 
обвезници ажурирања података у Јединственом 
регистру. 

(2) У складу са чланом 6. Закона о Јединственом регистру, 
одредбе овог правилника односе се на све органе управе 
и организације на свим нивоима власти у Федерацији 
Босне и Херцеговине, који су овлаштени обрађивачи 
или предлагачи прописа који уређују таксе и накнаде, а 
обвезници су извјештавања података. 

(3) Одредбе овог правилника у вези са поступком 
ажурирања података у Јединственом регистру, 
примјењују се у смислу члана 8. Закона о јединственом 
регистру и на поступак провјере података у Почетном 
регистру. 

II. УСПОСТАВА, АЖУРИРАЊЕ И ВОЂЕЊЕ 
ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА 

Члан 3. 
(Обвезник успоставе и вођења регистра) 

(1) Федерално министарство финансија (у даљем тексту: 
Федерално министарство) успоставља Јединствени 
регистар истеком рока предвиђеног у члану 9. став (1) 
Закона о Јединственом регистру, мигрирањем података 
из постојеће електронске базе података – Почетног 
регистра, у одговарајућу wеb апликацију. 

(2) Јединствени регистар води и одржава Федерално 
министарство, укључујући послове техничког 
одржавања и послове провођења сигурносних мјера 
информационог система. 

Члан 4. 
(Приступ Јединственом регистру) 

Јединственом регистру приступа се путем службене wеb 
странице Федералног министарства. 

Члан 5. 
(Образац за ажурирање података) 

(1) Образац за ажурирање података (у даљем тексту: 
образац) представља саставни дио овог правилника и 
користи се за: 
a) провјеру података у Почетном регистру у складу 

са чланом 8. Закона о Јединственом регистру, 
b) измјене података у Јединственом регистру које 

обухватају увођење нових или допуне постојећих 
такси и накнада, 

c) брисање, исправку или други вид накнадног 
ажурирања података у Јединственом регистру. 

Члан 6. 
(Садржај обрасца) 

(1) ДИО I обрасца садржи слиједећа поља: 
а) Редни број, назив поља у регистру такси и накнада, 

опис измјене и/или допуне; 
б) Статус; 
ц) Шифра прихода; 
д) Назив таксе/накнаде; 
е) Законски основ; 
ф) Подзаконски пропис/Опћи акт; 
г) Обвезник плаћања; 
х) Прималац; 
и) Депозитни рачун; 
ј) Расподјела прихода; 
к) Учесталост и износ таксе/накнаде; 
л) Намјена средстава; 
м) Надлежни орган управе/организације/опћина/ град; 
н) Тип таксе/накнаде; 
о) Дјелатност; 
п) Категорија обвезника; 
q) Сврха плаћања таксе/накнаде; 
р) Тип припадности прихода; 
с) Надлежни ниво власти за доношење прописа; 
т) Корисник јавног прихода којем се плаћа; 
у) Напомена. 

(2) Осим поља наведених у ставу (1) овог члана, ДИО I 
обрасца садржи и додатна поља: "Печат и потпис 
одговорног лица обрађивача или предлагача прописа" и 
"Мјесто и датум". 

(3) ДИО II обрасца садржи слиједеће: 
a) одговарајућа поља "ПОТПУН" И "НЕПОТПУН", 

која означавају да ли су подаци на обрасцу 
достављени у складу са Законом о Јединственом 
регистру и овим правилником и 

б) поље "Мјесто и датум". 
(4) Образац се објављује на службеној wеb страници 

Федералног министарства, заједно са Упутством за 
попуњавање обрасца које чини његов саставни дио. 

Члан 7. 
(Начин подношења обрасца) 

(1) У роковима утврђеним чланом 8. и чланом 13. Закона о 
јединственом регистру, образац се подноси надлежном 
обвезнику ажурирања података, електронски или у 
штампаној форми. 

(2) Електронска верзија обрасца подноси се у скенираном 
облику са печатом и потписом одговорног лица. 
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Члан 8. 
(Провјера садржаја поднесеног обрасца) 

(1) Надлежни обвезник ажурирања података провјерава 
формални садржај поднесеног обрасца који доставља 
обвезник извјештавања и то: 
а) да ли је достављен у прописаном року, 
б) да ли садржи печат и потпис одговорног лица 

обрађивача или предлагача, и 
ц) да ли садржи уредно попуњена поља са подацима 

на основу којих надлежни обвезник ажурирања 
може извршити унос исправних, односно допуну 
недостајућих података у складу са Законом о 
Јединственом регистру и овим правилником. 

(2) Уколико обвезник ажурирања, након извршене провјере 
прописане у ставу (1) овог члана, констатује да је 
обвезник извјештавања поднио формално исправан 
образац, означава поље "ПОТПУН" и у Законом о 
Јединственом регистру прописаном року дужан је да 
изврши унос исправних података, односно допуни 
недостајуће податке. 

(3) Уколико надлежни обвезник ажурирања утврди да 
образац не садржи све потребне податке, да није 
правилно овјерен од обрађивача или предлагача, или да 
није поднесен у прописаном року, дужан је најкасније у 
року од 7 дана од дана уочене неправилности образац 
вратити обвезнику извјештавања, електронски или 
путем редовне поште, са означеним пољем 
"НЕПОТПУН", уз кратак опис уочених недостатака које 
је обвезник извјештавања дужан исправити. 

Члан 9. 
(Рок за допуну непотпуног обрасца) 

Обвезник извјештавања дужан је најкасније у року од 7 
дана од дана пријема непотпуног обрасца, исправити 
недостатке и надлежном обвезнику ажурирања, исти 
доставити на начин прописан овим правилником. 

Члан 10. 
(Обавјештавање о уоченим неправилностима) 

Уколико обвезник извјештања исправљени образац не 
достави у року из члана 9. овог правилника, обвезник 
ажурирања дужан је, о уоченим неправилностима извијестити 
надлежну буџетску инспекцију, као и Федерално 
министарство, у случају када ажурирање врши кантонално 
министарство финансија и јединица локалне самоуправе 
надлежна за послове финансија. 
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 
(Надзор над правилником) 

Надзор над провођењем овог правилника врши 
Федерално министарство финансија и буџетска инспекција. 

Члан 12. 
(Ступање на снагу) 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 05-02-2-4824/21 
Јуна 2021. године 

Сарајево
Министрица 

Јелка Милићевић, с. р.
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