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Članak 16.
(Nadzor)
(1) Prilikom obavljanja poslova nadzora iz članka 15. ovoga
Zakona, inspektor ima obvezu obavijestiti Federalno ministarstvo financija o nepoštivanju odredaba ovoga Zakona.
(2) Inspektor ima i pravo predložiti preventivne mjere u cilju
sprječavanja povrede ovoga Zakona i podzakonskog akta
donesenog na temelju ovoga Zakona.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 17.
(Prekršaji obveznika izvješćivanja)
(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM
kaznit će se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne
samouprave ukoliko ne postupe na način i u roku propisan
čl. 8. 10. i 13. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka, kaznit će se
rukovoditelj unutarnje organizacijske jedinice u nadležnom
organu novčanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.
Članak 18.
(Prekršaji obveznika ažuriranja)
(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM
kaznit će se organi uprave i organizacije i jedinica lokalne
samouprave ukoliko ne postupe na način i u roku propisan
čl. 9. i 13. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka, kaznit će se
rukovoditelj unutarnje organizacijske jedinice u nadležnom
organu novčanom kaznom od 300,00 KM do 3.000,00 KM.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(Podzakonski akt)
Federalni ministar financija će u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra pristojbi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim će se detaljnije propisati način
uspostavljanja Jedinstvenog registra, ažuriranje i pristup podacima, obrasci, kao i sadržaj Jedinstvenog registra pristojbi i
naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članak 20.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.
Tomislav Martinović, v. r.
На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ
РЕГИСТРУ ТАКСИ И НАКНАДА У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Проглашава се Закон о Јединственом регистру такси и
накнада у Федерацији Босне и Херцеговине, који је усвојио
Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници
Представничког дома од 23.06.2020. године и на сједници
Дома народа од 18.02.2021. године.
Број 01-02-1-176-01/21
23. марта 2021. године
Предсједник
Сарајево
Маринко Чавара, с. р.
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ЗАКОН

О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ТАКСИ И НАКНАДА
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет закона)
(1) Овим законом уређује се успостављане, ажурирање и
вођење регистра такси и накнада у Федерацији Босне и
Херцеговине, поступак уписа у регистар, начин и услови ажурирања регистра, одговорност за вођење регистра, надзор над провођењем закона, казнене одредбе и
друга питања од значаја за регистар такси и накнада у
Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Федерација).
(2) Под таксама и накнадама, у смислу става (1) овог члана, сматрају се 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.
Члан 2.
(Хитност уписа)
Поступак уписа у регистар такси и накнада у
Федерацији је хитан, једнообразан и примјењив на органе
управе на свим нивоима власти у Федерацији.
Члан 3.
(Принципи регистра)
(1) Регистар накнада и такси у Федерацији има за циљ да
обезбиједи поштивање принципа законитости, транспарентности и једнообразности информација о таксама и
накнадама.
(2) Принцип законитости, у смислу овог закона, значи да је
свака такса и накнада прописана законом или другим
прописом донесеним на основу закона од стране
федералних и кантоналних органа и јединица локалне
самоуправе.
(3) Принцип транспарентности, у смислу овог закона,
значи да је регистар информативан и јаван, те да садржи свеобухватне информације о таксама и накнадама.
(4) Принцип једнообразности, у смислу овог закона, значи
да се информације у регистру утврђују једнообразно.
II - ОБВЕЗНИЦИ УСПОСТАВЉАЊА, АЖУРИРАЊА,
ИЗВЈЕШТАВАЊА И ВОЂЕЊА РЕГИСТРА
Члан 4.
(Обвезник успоставе и вођења регистра)
(1) Федерално министарство финансија успоставља
почетни регистар такси и накнада (у даљем тексту:
Почетни регистар).
(2) Обвезник вођења регистра такси и накнада је Федерално министарство финансија.
Члан 5.
(Обвезник ажурирања података у регистру)
Обвезник ажурирања података у регистру је Федерално
министарство
финансија,
кантонално
министарство
финансија и служба за управу јединице локалне самоуправе
надлежна за послове финансија, по основу достављених
пријава обвезника извјештавања, свако у оквиру свог нивоа
власти.
Члан 6.
(Обвезник извјештавања података за регистар)
Обвезник извјештавања података за регистар су сви
органи управе и организације на свим нивоима власти у
Федерацији, који су овлашћени обрађивачи или предлагачи
прописа који уређују таксе и накнаде.
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III - ПОЧЕТНИ РЕГИСТАР
Члан 7.
(Почетни регистар)
(1) Почетни регистар служи као основ за успостављање
Јединственог регистра накнада и такси у Федерацији (у
даљем тексту: Јединствени регистар) након проведеног
поступка провјере тачности и свеобухватности
унесених података од стране обвезника из члана 6. овог
закона, те поступка уноса и исправки података на начин
прописан овим законом од стране обвезника из члана 5.
овог закона.
(2) Почетни регистар је јаван и објављује се на службеној
интернет
страници
Федералног
министарства
финансија.
(3) Почетни регистар из става (1) овог члана успоставља се
даном ступања на снагу овог закона.
(4) Почетни регистар садржи прелиминарне податке о
свим појединачним таксама и накнадама утврђеним на
основу прописа.
Члан 8.
(Провјера података у Почетном регистру)
(1) Обвезници из члана 6. овог закона који дјелују на
федералном нивоу власти, дужни су у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог закона, извршити провјеру тачности и свеобухватности унесених података у
Почетни регистар, који су утврђени прописима из
надлежности Федерације и доставити Федералном
министарству финансија, исправке или/и допуне
података на начин прописан подзаконским актом.
(2) Обвезници из члана 6. овог закона који дјелују на
кантоналном нивоу власти, дужни су у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог закона, извршити
провјеру тачности и свеобухватности унесених података у Почетни регистар, који су утврђени прописима
из надлежности кантона и доставити кантоналном
министарству финансија, исправке или/и допуне
података на начин прописан подзаконским актом.
(3) Обвезници из члана 6. овог закона који дјелују на нивоу
власти јединица локалне самоуправе, дужни су у року
од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона,
извршити провјеру тачности и свеобухватности
унесених података у Почетни регистар, који су
утврђени прописима из надлежности јединица локалне
самоуправе и доставити обвезнику ажурирања података
тог нивоа власти, исправке или/и допуне података на
начин прописан подзаконским актом.
(4) У случају да је након извршене провјере из ст. (1) до (3)
овог члана, констатовано да су подаци у Почетном
регистру тачни и свеобухватни, о истом је потребно
писмено обавијестити обвезника из члана 5. овог
закона.
Члан 9.
(Ажурирање података у Почетном регистру)
(1) Обвезници ажурирања су дужни, након достављене
исправке или/и допуне података од стране обвезника
извјештавања, у року од 60 дана, извршити унос
исправних података односно допунити недостајуће
податке у Почетном регистру.
(2) Истеком рока из става (1) овог члана, Почетни регистар
престаје да постоји.
Члан 10.
(Недостајући подаци у Почетном регистру)
У случају да у Почетном регистру нису наведене таксе
и накнаде, а обвезници из члана 6. овог закона имају сазнања
о истом, примјењује се поступак уноса нових такси и
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накнада у Почетни регистар који је прописан чланом 8. овог
закона.
IV - ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР
Члан 11.
(Јединствени регистар)
(1) Јединствени регистар представља електронску базу
података у којој се прикупљају, уносе и ажурирају
подаци о таксама и накнадама у Федерацији, а утврђени
су законима и другим прописима донесеним на основу
закона.
(2) Јединствени регистар сматра се успостављеним
престанком постојања Почетног регистра.
Члан 12.
(Садржај Јединственог регистра)
Јединствени регистар садржи сљедеће опште податке:
а) Шифра јавног прихода;
б) Назив јавног прихода;
ц) Назив закона који регулише плаћање таксе и накнаде, те број и датум објављивања у службеним
новинама;
д) Назив подзаконског акта којим је уређено плаћање
такси и накнада, те број и датум објављивања у
службеном гласилу;
е) Обвезник плаћања;
ф) Износ и учесталост плаћања;
г) Информације о одредишном буџету на који се
плаћа појединачна такса и накнада;
х) Број уплатног рачуна јавног прихода;
и) Ниво власти надлежан за усвајање закона и
доношење прописа којим се утврђује плаћање
такси и накнада;
ј)
Кантон у којем се плаћа појединачна такса и
накнада;
к) Општина/град у којем се плаћа појединачна такса
и накнада.
Члан 13.
(Обавеза извјештавања о измјени и допуни података у
Јединственом регистру)
(1) Обвезници из члана 6. овог закона који дјелују на
федералном нивоу власти, дужни су у року од седам
дана од дана објављивања прописа у "Службеним
новинама Федерације БиХ", доставити Федералном
министарству финансија измјене и допуне података из
Јединственог регистра.
(2) Обвезници из члана 6. овог закона који дјелују на
кантоналном нивоу власти, дужни су у року од седам
дана од дана објављивања прописа у службеним новинама кантона, доставити кантоналном министарству
финансија измјене и допуне података из Јединственог
регистра.
(3) Обвезници из члана 6. овог закона који дјелују на нивоу
власти јединица локалне самоуправе, дужни су у року
од седам дана објављивања прописа на начин прописан
актима јединице локалне самоуправе, доставити
измјене и допуне података из Јединственог регистра
надлежној служби за послове финансија јединице
локалне самоуправе.
(4) Обвезници из члана 6. овог закона одговарају за
тачност достављених података.
Члан 14.
(Обавеза ажурирања података у Јединственом регистру)
Обвезници ажурирања су обавезни унијети измјене и
допуне података у Јединствени регистар, најкасније у року
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од пет дана од дана пријема пријаве измјена и допуна тих
података.
V - НАДЗОР НАД ЗАКОНОМ
Члан 15.
(Надзор над законом)
(1) Надзор над провођењем одредби овог закона и
подзаконских аката донесених на основу овог закона
врши Федерално министарство финансија и буџетска
инспекција, свако у оквиру своје надлежности.
(2) Буџетска инспекција врши директан надзор над
примјеном одредби чл. 8., 9., 10., 13. и 14. овог закона.
Члан 16.
(Надзор)
(1) Приликом обављања послова надзора из члана 15. овог
закона, инспектор има обавезу да обавијести Федерално
министарство финансија о непоштивању одредби овог
закона.
(2) Инспектор има и право да предложи превентивне мјере
у циљу спречавања повреде овог закона и подзаконског
акта донесеног на основу овог закона.
VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
(Прекршаји обвезника извјештавања)
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ
казниће се органи управе и организације и јединица
локалне самоуправе уколико не поступе на начин и у
року прописан чл. 8. 10. и 13. овог закона.
(2) За прекршаје из става (1) овог члана, казниће се
руководилац унутрашње организационе јединице у
надлежном органу новчаном казном од 300,00 КМ до
3.000,00 КМ.
Члан 18.
(Прекршаји обвезника ажурирања)
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ
казниће се органи управе и организације и јединица
локалне самоуправе уколико не поступе на начин и у
року прописан чл. 9. и 13. овог закона.
(2) За прекршаје из става (1) овог члана, казниће се
руководилац унутрашње организационе јединице у
надлежном органу новчаном казном од 300,00 КМ до
3.000,00 КМ.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
(Подзаконски акт)
Федерални министар финансија ће у року од 60 дана од
дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник о
успостављању и вођењу Јединственог регистра такси и
накнада у Федерацији Босне и Херцеговине којим ће се
детаљније прописати начин успостављања Јединственог
регистра, ажурирање и приступ подацима, обрасци, као и
садржај Јединственог регистра такси и накнада у Федерацији
Босне и Херцеговине.
Члан 20.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Предсједaвaјући
Предсједaвaјући
Предстaвничког домa
Дома народа
Пaрлaментa Федерaције БиХ Пaрлaментa Федерaције БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.
Томислав Мартиновић, с. р.

Broj 24 - Strana 7

VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
537

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 210. hitnoj sjednici, održanoj 23.03.2021.
godine, donosi

ZAKLJUČAK

1.
2.

4.

3.

Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19
u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 22.03.2021.
godine.
Primjena Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog
ministarstva zdravstva, usvojenih Zaključkom V. broj
381/2021 od 11.03.2021. godine produžava se za dodatnih
14 dana, računajući od dana 24.03.2021. godine, izuzev u
poglavlju I. Opće naredbe, tač. 3. i 4., koje se mijenjaju i
glase:
"3. Dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom
prostoru pod sljedećim uslovima:
ne više od 20 ljudi u zatvorenom prostoru,
ne više od 20 ljudi na otvorenom prostoru.
Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se
odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku
distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova
istog kućanstva).
S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite
ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donesenih od strane zavoda
za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine
(higijensko-epidemioloških mjera). Za provođenje mjera
na skupovima odgovorni su organizatori okupljanja,
organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja
skupa u skladu sa propisima o javnom okupljanju, kao i
kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.
Ograničava se kretanje stanovništva na cijelom teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 21:00 sata
uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana.
Iz stava (1) ove tačke izuzimaju se svi uposlenici koji su
uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju
epidemije COVID-19 na području Federacije BiH,
uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama,
međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba,
kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom
transportu.
Uposlenici iz stava (2) koji su uključeni u provođenje
mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na
području Federacije BiH, uposlenici kojima se proces rada
odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za
kretanje u razdoblju od 21:00 sata uvečer do 5:00 sati
ujutru narednog dana.
Za kontrolu tačke 4. Poglavlja I. "Opće naredbe" zadužuju
se kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih
ministarstava unutrašnjih poslova u skladu sa kantonalnim
propisima o javnom redu i miru.
U poglavlju IV. Naredbe za ugostiteljske objekte
U tački 1. broj osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru
se ograničava na 20.
Tačke 2., 3. i 4. se brišu."
Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva
da ovaj zaključak dostavi prema kriznim štabovima
kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim
ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s
područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih
ministarstava zdravstva, Kliničkim centrima u Federaciji

