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ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

844 
На основу члана IV 4. тачка а) Устава Босне и Херцего-

вине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 17. 
сједници Представничког дома, одржаној 16. септембра 
2015. године, и на 10. сједници Дома народа, одржаној 14. 
октобра 2015. године, усвојила је 

ЗАКОН 
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА 

Члан 1. 
У Закону о прекршајима ("Службени гласник БиХ", бр. 

41/07, 18/12 и 36/14), у члану 27. став (2) иза ријечи 
"трајању" брише се запета и додају ријечи: "или заштитну 
мјеру одузимање предмета". 

Члан 2. 
У члану 28. иза става (3) додаје се нови став (4), који 

гласи: 
"(4) Прекршајни налог садржи поуку да, уколико лице 

против којег је издат прекршајни налог прихвати 
одговорност и најкасније у року од осам дана од дана 
пријема прекршајног налога плати половину изречене 
новчане казне, ослобађа се плаћања друге половине 
изречене новчане казне." 
Досадашњи ст. (4), (5), (6) и (7) постају ст. (5), (6), (7) и 

(8). 

Члан 3. 
У члану 30. иза става (1) додаје се став (2), који гласи: 

"(2) Ако лице прихвати одговорност за прекршај и у року 
од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати 
половину од пуног износа изречене новчане казне 
 

утврђене прекршајним налогом, ослобађа се плаћања 
друге половине изречене новчане казне." 

Члан 4. 
У члану 42. иза става (5) додаје се став (6), који гласи: 

"(6) Ако се утврди да за прекршај индиректних пореза 
кажњени избјегава да плати новчану казну или мјеру 
наплате противвриједности робе изречене рјешењем 
суда, суд ће од Управе за индиректно опорезивање 
затражити да спроведе поступак принудне наплате по 
Закону о поступку принудне наплате индиректних 
пореза ("Службени гласник БиХ", бр. 89/05 и 62/11)." 

Члан 5. 
У члану 44. став (2) иза ријечи "предмета" додају се 

ријечи: "као и средства од наплате противвриједности робе". 

Члан 6. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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Na osnovu člana IV. 4. tačka a) Ustava Bosne i 

Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 
17. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 16. septembra 2015. 
godine, i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 14. oktobra 
2015. godine, usvojila je 
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ZAKON 
O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA 

Član 1. 
U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07, 

18/12 i 36/14), u članu 27. stav (2) iza riječi "trajanju" briše se 
zarez i dodaju riječi: "ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta". 

Član 2. 
U članu 28. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 

"(4) Prekršajni nalog sadrži pouku da, ako lice protiv kojeg je 
izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i najkasnije u 
roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga 
plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja 
druge polovine izrečene novčane kazne." 
Dosadašnji st. (4), (5), (6) i (7) postaju st. (5), (6), (7) i (8). 

Član 3. 
U članu 30. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: 

"(2) Ako lice prihvati odgovornost za prekršaj i u roku od osam 
dana оd dаnа priјеmа prеkršајnоg nаlоgа plati polovinu od 
punog iznosa izrečene novčane kazne utvrđene prekršajnim 
nalogom, oslobađa se plаćаnjа drugе pоlоvinе izrеčеnе 
nоvčаnе kаznе." 

Član 4. 
U članu 42. iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi: 

"(6) Ako se utvrdi da za prekršaj indirektnih poreza kažnjeni 
izbjegava da plati novčanu kaznu ili mjeru naplate 
protuvrijednosti robe izrečene rješenjem suda, sud će od 
Uprave za indirektno oporezivanje zatražiti da provede 
postupak prinudne naplate po Zakonu o postupku prinudne 
naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 
89/05 i 62/11)." 

Član 5. 
U članu 44. stav (2) iza riječi "predmeta" dodaju se riječi: 

"kao i sredstva od naplate protuvrijednosti robe". 

Član 6. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 
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Na temelju članka IV.4. točke a) Ustava Bosne i 
Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 
17. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 16. rujna 2015. godine, 
i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 14. listopada 2015. 
godine, usvojila je 

ZAKON 
O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA 

Članak 1. 
U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07, 

18/12 i 36/14), u članku 27. stavku (2) iza riječi "trajanju" briše 
se zarez i dodaju riječi: "ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta". 

Članak 2. 
U članku 28. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji 

glasi: 
"(4) Prekršajni nalog sadrži pouku o tome da ako osoba protiv 

koje je izdan prekršajni nalog prihvati odgovornost i 
najkasnije u roku od osam dana od dana primitka 
prekršajnog naloga plati polovicu izrečene novčane kazne, 

oslobađa se plaćanja druge polovice izrečene novčane 
kazne." 
Dosadašnji stavci (4), (5), (6) i (7) postaju stavci (5), (6), (7) 

i (8). 

Članak 3. 
U članku 30. iza stavka (1) dodaje se stavak (2), koji glasi: 

"(2) Ako osoba prihvati odgovornost za prekršaj i u roku od 
osam dana оd dаnа primitkа prеkršајnоg nаlоgа plati 
polovicu punog iznosa izrečene novčane kazne utvrđene 
prekršajnim nalogom, oslobađa se plаćаnjа drugе pоlоvicе 
izrеčеnе nоvčаnе kаznе." 

Članak 4. 
U članku 42. iza stavka (5) dodaje se stavak (6), koji glasi: 

"(6) Ako se utvrdi da za prekršaj neizravnih poreza kažnjenik 
izbjegava platiti novčanu kaznu ili rješenjem suda izrečenu 
mjeru naplate protuvrijednosti robe, sud će od Uprave za 
neizravno oporezivanje zatražiti provođenje postupka 
prisilne naplate prema Zakonu o postupku prisilne naplate 
neizravnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 
62/11)." 

Članak 5. 
U članku 44. stavku (2) iza riječi "predmeta" dodaju se 

riječi: "kao i sredstva od naplate protuvrijednosti robe". 

Članak 6. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 
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845 
На основу члана 93. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/14 и 47/14), 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 18. 
сједници Представничког дома, одржаној 7. октобра 2015. 
године, и на 10. сједници Дома народа, одржаној 14. октобра 
2015. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 

РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ БиХ И ЧЛАНОВА ФИЛИЈАЛА 
У БАЊОЈ ЛУЦИ И МОСТАРУ 

I 
1) Јелена Готовац именује се за чланицу Канцеларије за 

разматрање жалби у Сарајеву, стручњак управног права 
и/или управног поступка из реда народа у БиХ из 
Републике Српске. 

2) Драгана Шобот именује се за чланицу Канцеларије за 
разматрање жалби у Сарајеву, стручњак у области 
извођења радова, јавних набавки, транспорта и 
стратешког управљања. 

3) Славиша Бјелогрлић, Самир Буљина и Мирјана 
Антуновић именују се за чланове Канцеларије за 
разматрање жалби у филијали Мостар, стручњаци из 
управног права и/или управног поступка. 

4) Радомир Пашић, Ариф Нанић и Марко Колобарић 
именују се за чланове Канцеларије за разматрање 
жалби у филијали Бања Лука, стручњаци управног 
права и/или управног поступка. 
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