
ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСИНИ 

СТОПЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ НА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 
 

Члан 1. 
 
У Закону о висини стопе затезне камате на јавне приходе ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13 и 66/14), у члану 1. у ставу 2. иза 
ријечи: "федералним" додају се ријечи: "и кантоналним", а иза ријечи: "законима" 
ставља се зарез и додају ријечи: "као и прописима које доносе надлежни органи 
јединица локалне самоуправе". 
 

Члан 2. 
 
У члану 2. став 2. мијења се и гласи: "Камата из става 1. овог члaна, која је 
настала по основу доспјелих, пријављених а ненаплаћених јавних прихода са 
стањем на дан 31.12.2014. године, отписује се у висини прописаној овим законом, 
под условом да порезни обвезник своје обавезе по основу главног дуга измири 
најкасније до 30.06.2017. године." 
 

Члан 3. 
 

У члану 2а. у ставу 1., у другом реду број: "1" замјењује се бројем: "2", а ријечи: 
"најкасније до 30.06.2013. године", бришу се. 
У ставу 4. у посљедњем реду број: "1" замјењује се бројем: "2". 
У ставу 5. у посљедњем реду број: "1" замјењује се бројем: "2", а иза ријечи: 
"закона" ставља се зарез и додају ријечи: "при чему отпис камата укључује и 
обрачунате и дорачунате затезне камате по споразумима о одгођеном плаћању 
и плаћању на рате закљученим између Порезне управе и порезних обвезника". 
Иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: "Отпис камата за главни дуг из 
става 5. овог члана не искључује обавезу плаћања обрачунатих трошкова 
присилне наплате." 
 

Члан 4. 
 
У члану 2б. у ставу 1., број: "31.12.2014." замјењује се бројем: "31.12.2016.", а на 
крају текста иза ријечи: "камата" додају се ријечи: "у цјелокупном износу". 
У ставу 2. ријечи: "од 31.12.2014. до 30.06.2015." замјењују се ријечима: "у 
периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017."  
 

Члан 5. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
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