
 

 
 
 
 
 

 
ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
JEDINSTVENOM SUSTAVU REGISTRACIJE, 

KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA 
                                                       Članak 1. 
U Zakonu o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 42/09), u članku 3. u točki 5., na kraju teksta točka zarez se zamjenjuje zarezom  i  
dodaju  riječi:  "kao  i  obveznici  uplate  doprinosa  i osigurane osobe s područja Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) koji su se opredijelili za uplatu doprinosa i korištenje 
prava kod Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje;". 
 
U članku 3. u točki 7., u drugom redu, iza riječi "osoba", dodaju se riječi: "uključujući pravnu i fizičku 
osobu s područja Brčko Distrikta koja se opredijelila za uplatu doprinosa i korištenje prava   kod   
Federalnog   zavoda   za   mirovinsko   i   invalidsko osiguranje,". 
U članku 3. iza točke 14. dodaje se nova točka 15., koja glasi: "15.   Mjesečnom   prijavom  podataka   o   
doprinosima smatraju se obrasci: MIP-1023  Mjesečno izvješće o isplaćenim plaćama, ostvarenim 
koristima i  drugim  oporezivim prihodima uposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim 
doprinosima i akontaciji poreza na dohodak, PMIP-1024 Pojedinačno mjesečno izvješće o isplaćenim 
plaćama, obračunatim i uplaćenim doprino- sima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (koji 
čine sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak), JS3300 elektronički obrazac za 
doprinose koje izvanproračunski fondovi plaćaju u ime svojih osiguranika (koji čini sastavni dio 
Pravilnika  o  podnošenju  prijava  za  upis  i  promjene  upisa  u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i 
naplate doprinosa) i 2002 Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika (koja čini sastavni dio Pravilnika 
o načinu obračunavanja i uplate doprinosa);". 
 

Dosadašnje toč. 15. i 16. postaju toč. 16. i 17. 
 

Članak 2. 
 
U članku 12. u točki 5) riječ "godišnja" zamjenjuje se riječju "mjesečna". 
Točka 6) se briše. 
Dosadašnje toč. 7) i 8) postaju toč. 6) i 7). 

 
Članak 3. 

U  članku  13.  u  stavku  1.  u  točki  4)  riječ  "godišnju" zamjenjuje se riječju "mjesečnu". 
 
Točka 5) se briše. 
 
Dosadašnje toč. 6) i 7) postaju toč. 5) i 6). 
 
U stavku 2. u točki 6) riječ "godišnju" zamjenjuje se riječju "mjesečnu". 
 
Točka 7) se briše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U stavku 3. u točki 1) riječ "godišnju" zamjenjuje se riječju "mjesečnu". 
U stavku 4. točka 2) mijenja se i glasi: "2)   mjesečnu   prijavu   podataka   o   doprinosima   prema 
propisima o upošljavanju;". 
U stavku 5. iza točke 1) dodaje se nova točka 2), koja glasi: "2) mjesečnu prijavu podataka o doprinosima;". 
Dosadašnja točka 2) postaje točka 3). 
 

Članak 4. 
 
Članak 15. se briše. 
 

Članak 5. 
 
U   članku   16.   riječi:   "godišnje   prijave   podataka   o doprinosima" se brišu, a iza riječi: "tih 
podataka" dodaju se riječi: "i podataka o doprinosima iz mjesečne prijave". 
 

Članak 6. 
 

U članku 18. u stavku 1. iza riječi "osiguraniku", dodaju se riječi: "iz osnove radnog odnosa". 
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3., koji glasi: "Iznimno u 2012. godini, uvjerenje iz stavka 1. ovog članka 
za  2011.  godinu  Porezna  uprava  izdaje  na  temelju  zahtjeva osiguranika.". 
 

Članak 7. 
 

U članku 30. u stavku 1. toč. 2), 5) i 6) se brišu. Dosadašnje toč. 3) i 4) postaju toč. 2) i 3). 
 

Članak 8. 
 

U članku 31. u stavku 1. točka 4) se briše. Dosadašnja točka 5) postaje točka 4). 
 

Članak 9. 
 
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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