
 
 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Члан 1. 

 
У Закону о Пореској управи Федерације Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/02, 28/04, 57/09 и 40/10), у 
члану 1. у ставу 1. иза ријечи "доприноса" ставља се зарез и додају се 
ријечи: "Закона о фискалним системима". 
 

Члан 2. 
У члану 2. у ставу 1. у десетом реду, иза ријечи "акти" ставља се зарез и 
додају се ријечи: "уручење докумената,". 
У ставу 2. на крају текста тачка се замјењује зарезом, и додаје се текст: 
"Законом о висини стопе затезне камате на јавне приходе ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 48/01, 52/01 и 42/06) и Одлуком о 
условима располагања обвезницама Федерације Босне и Херцеговине 
по основу ратних потраживања правних лица ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 75/09). 

Члан 3. 
У члану 3. у ставу 1. тачка (4), иза алинеје 3., додаје се нова алинеја 4. 
која гласи: "- Података о доспјелом, а неплаћеном дугу пореских 
обвезника ако се дају средствима јавног информисања (назив/име 
пореског обвезника, ИД број и укупан износ дуга)." 
У истој тачки на крају текста, додаје се нова алинеја која гласи: 
"- Влади Федерације Босне и Херцеговине, Парламенту Федерације 
Босне и Херцеговине, Влади кантона, Скупштини кантона, 
градоначелнику, Градској скупштини, општинском начелнику, 
општинском вијећу и свим федералним органима управе и управним 
организацијама." У тачки 8. у алинеји 1. иза ријечи: "правно лице," 
додају се ријечи: "одговорно лице у правном лицу,". 
 

Члан 4. 
У члану 4. у ставу 2. иза ријечи "именује" додају се ријечи: "и 
разрјешава". У члану 4. у ставу 5. у шестом реду иза ријечи "уреда" 
ставља се тачка, а преостали дио текста брише се. 



 
Члан 5. 

У члану 22. у ставу 5. друга реченица мијења се и гласи: "Измјену 
пореске пријаве Пореска управа може извршити у року од 15 дана од 
истека рока за подношење пореске пријаве прописаног пореским 
законом." 
 

Члан 6. 
У члану 29. у ставу 1. алинеја 1. ријечи: "или оснивач", бришу се. 
 

Члан 7. 
У члану 43. у ставу 2 друга реченица која гласи: "Ово правило се не 
примјењује за поступак принудне наплате који је описан у члану 50. 
овог закона", брише се. 
 

Члан 8. 
Члан 50. мијења се и гласи: 

"Члан 50. 
Ако порески обвезник не плати пореску обавезу коју је разрезала 
Пореска управа у року одређеном у налогу за плаћање, износ пореске 
обавезе постаје предмет законског заложног права у корист Пореске 
управе на имовину и имовинска права пореског обвезника, осим 
имовине која је изузета у члану 43. став 5. овог закона. Пореска управа 
ће по службеној дужности прибавити податке о имовини дужника на 
којој се може успоставити заложно право односно хипотека, 
достављањем захтјева за доставу података надлежном Општинском 
суду и другим органима и институцијама које воде регистре о имовини 
дужника. Пореска управа ће обвезнику из става 1. овог члана доставити 
писмену обавијест о висини и основу његовог дуговања због којег се 
покреће поступак уписа законског заложног права у којој ће се 
назначити имовина на којој се заснива хипотека. 
 
Истовремено са обавјештењем дужника Порезна управа покренут ће 
поступак уписа законске хипотеке код надлежног земљишно-књижног 
уреда, односно поступак регистрације законског заложног права на 
покретним стварима и имовинским правима у одговарајућим јавним 
регистрима. 
 
Законска хипотека настаје уписом у земљишну књигу, а престаје 
њеним брисањем. Законско заложно право на покретним стварима и 



имовинским правима настају и престају у складу са посебним 
прописима који уређују поједина права. 
Пореском обвезнику, чија је сва имовина и имовинска права или њихов 
дио, постала предмет законске хипотеке због пореског дуга који, ради 
измирења тог дуга, хоће да прода своју цјелокупну имовину и 
имовинска права или њихов дио, Пореска управа ће дозволити њихову 
продају уколико купац те имовине и имовинских права изврши уплату 
цијене те имовине и имовинских права, договорене између пореског 
обвезника - дужника и купца, на одговарајуће рачуне јавних прихода. 
Цијена коју договоре продавац - дужник и купац треба бити утемељена 
на процјени вриједности предметне имовине и имовинских права коју 
сачини судски вјештак одговарајуће струке.  
 
Надлежни је порески уред дужан у року од два 2 радна дана након 
измирења одговарајуће пореске обавезе односно након уплате 
средстава остварених продајом дужникове имовине и имовинских 
права на рачуне јавних прихода, било да је ту уплату извршио само 
порески обвезник - дужник или купац све или дијела имовине и 
имовинских права дужника, те у складу са утврђеним процедурама 
извршити брисање хипотеке у истом уреду (уредима) у којем је била и 
евидентирана.". 
 

 
Члан 9. 

У члану 54. иза става 14. додаје се нови став 15. који гласи: "У случају 
када се по проведеном поступку принудне наплате заплијењена 
имовина не може вратити пореском обвезнику јер истог нема на 
пријављеној адреси а нова адреса обвезника је непозната, надлежни 
кантонални уред Пореске управе ће донијети Рјешење о уступању 
имовине социјалним установама, по претходно прибављеном мишљењу 
Федералног министарства рада и социјалне политике, уз сагласност 
Федералног министарства финансија". 
 

Члан 10. 
У члану 81. иза става 1. додаје  се нови став 2. који гласи: "За прекршај 
из става 1. овог члана одговорна особа у правном лицу казниће се 
новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ". Досадашњи 
став 2. постаје став 3.  
 

Члан 11. 



У члану 84. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: "За прекршај 
из става 1. овог члана одговорна особа у правном лицу казниће се 
новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ". 
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 
 

Члан 12. 
У члану 88. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
"За прекршај из става 1. овог члана одговорна особа у правном лицу 
казниће се новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ". 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 
 

Члан 13. 
У члану 94а. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
"За прекршај из става 1. овог члана одговорна особа у правном лицу 
казниће се новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ". 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 
 

Члан 14. 
У члану 94б. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
"За прекршај из става 1. овог члана одговорна особа у правном лицу 
казниће се новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ". 
Досадашњи став 2. постаје став 3. 
 

Члан 15. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеним новинама Федерације БиХ". 


