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ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОСТУПКУ 

ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА 

Члан 1. 
У Закону о поступку индиректног опорезивања 

("Службени гласник БиХ", број 89/05), у члану 10. став (1) 
проценат "0,06%" замјењује се процентом "0,04%". 

Члан 2. 
У члану 11. став (1) проценат "10%" замјењује се 

процентом "5%". 

Члан 3. 
Члан 52. мијења се и гласи: 

"Члан 52. 
(Повјерљивост података о индиректним порезима) 

(1) Подаци, записи или извјештаји које УИО добије као 
резултат извршавања обавеза по основу индиректних 
пореза посебно су повјерљиви и могу се користити 
само за потребе индиректних пореза или за извршење 
санкција индиректних пореза. Подаци се не могу 
уступити или објавити било којој другој страни, осим у 
сљедећим случајевима сарадње са: 
а) правосудним органима или са јавним тужиоцем у 

истрагама или кривичном гоњењу по службеној 
дужности, 

б) правосудним органима или са јавним органима у 
заштити малољетних лица или других лица без 
овлашћења за поступање, 

ц) судијама у извршењу рјешења. У случају захтјева 
за достављање података од судије потребна су 
одговарајућа објашњења у вези са немогућношћу 
добијања података из било којих других извора, 

д) другим пореским управама за потребе поштовања 
пореза у оквирима њихове надлежности, 

е) фондовима који управљају социјалним доприно-
сима и другим јавним администрацијама за борбу 
против превара у системима пензионе или јавне 
(социјалне) помоћи или фискалних превара, 

ф) државним органима који су надлежни за наплату 
других јавних прихода за потребе идентификације 
пореских обвезника, 

г) Савјетом министара Босне и Херцеговине, Владом 
Републике Српске, Владом Федерације Босне и 
Херцеговине, као и сарадње са Владом Брчко 
Дистрикта, за потребе обављања послова из 
њиховог дјелокруга, 

х) органима надлежним за спровођење радњи на 
откривању и спречавању кривичних дјела, ако до 
њих не могу доћи на други начин, 

и) Агенцијом за статистику Босне и Херцеговине и 
ентитетским заводима за статистику за 
достављање података који су потребни за 
обављање послова из њихове надлежности, и 

ј) Централном банком Босне и Херцеговине у обиму 
који је потребан за обављање послова из њихове 
надлежности. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана не сматра се посебно 
повјерљивим податак о доспјелом а неплаћеном дугу 
обвезника индиректних пореза ако се доставља 
средствима јавног информисања или објављује на 
интернет страници, изостављајући идентификациони 
број за правно лице и јединствени матични број за 
физичко лице. 

(3) Објављивање или достављање података вршиће се 
електронским путем када је то технички и практично 
могуће. 

(4) УИО и корисници података из става (1) овог члана 
предузимају потребне мјере за гаранцију повјерљи-
вости и одговарајућу употребу података обвезника 
индиректних пореза. Лице које од УИО добије податке 
сходно ставу (1) овог члана, односно које има приступ 
овим подацима дужно је да заштити и поштује њихову 
повјерљивост. Откривање оваквих података сматра се 
тешком повредом службене дужности и рјешаваће се 
примјеном одговарајућих законских прописа. 

(5) Било који службеник УИО који зна или има приступ 
овим подацима дужан је да заштити и поштује њихову 
повјерљивост, осим у случајевима наведеним у ст. (1) и 
(2) овог члана. Откривање оваквих података сматра се 
тешком повредом службене дужности и рјешаваће се 
примјеном одговарајућих законских прописа. 

(6) Они који примају уплате и они који су обавезни да 
врше плаћање на рачун такође су дужни да штите и 
поштују повјерљивост пореских података". 

Члан 4. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01,02-02-1-41/13 
16. децембра 2013. године 

Сарајево 
 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламентарне скупштине 
БиХ 

Др Денис Бећировић, с. р.

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне скупштине 
БиХ 

Сташа Кошарац, с. р.
 

 
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici 
Predstavničkog doma, održanoj 24. i 28. oktobra 2013. godine, i 
na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 16. decembra 2013. 
godine, usvojila je 

ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPKU 

INDIREKTNOG OPOREZIVANJA 

Član 1. 
U Zakonu o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni 

glasnik BiH", broj 89/05) u članu 10. stav (1) postotak "0,06%" 
zamjenjuje se postotkom "0,04%". 

Član 2. 
U članu 11. stav (1) postotak "10%" zamjenjuje se 

postotkom "5%". 

Član 3. 
Član 52. mijenja se i glasi: 

"Član 52. 
(Povjerljivost podataka o indirektnim porezima) 

(1) Podaci, zapisi ili izvještaji koje UIO dobije kao rezultat 
izvršavanja obaveza po osnovu indirektnih poreza posebno 
su povjerljivi i mogu se koristiti samo za potrebe 
indirektnih poreza ili za izvršenje sankcija indirektnih 
poreza. Podaci se ne mogu ustupiti ili objaviti bilo kojoj 
drugoj strani, osim u sljedećim slučajevima saradnje sa: 
a) pravosudnim organima ili s javnim tužiocem u 

istragama ili krivičnom gonjenju po službenoj 
dužnosti, 

b) pravosudnim organima ili s javnim organima u zaštiti 
maloljetnih lica ili drugih lica bez ovlaštenja za 
postupanje, 
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c) sudijama u izvršenju rješenja. U slučaju zahtjeva za 
dostavljanje podataka od sudije potrebna su 
odgovarajuća objašnjenja u vezi s nemogućnosti 
dobivanja podataka iz bilo kojih drugih izvora, 

d) drugim poreskim upravama za potrebe poštivanja 
poreza u okvirima njihove nadležnosti, 

e) fondovima koji upravljaju socijalnim doprinosima i 
drugim javnim administracijama za borbu protiv 
prevara u sistemima penzijske ili javne (socijalne) 
pomoći ili fiskalnih prevara, 

f) državnim organima koji su nadležni za naplatu drugih 
javnih prihoda za potrebe identifikacije poreskih 
obveznika, 

g) Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, Vladom 
Republike Srpske, Vladom Federacije Bosne i 
Hercegovine, kao i saradnje s Vladom Brčko Distrikta 
za potrebe obavljanja poslova iz njihovog djelokruga, 

h) organima nadležnim za provođenje radnji na 
otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela, ako do njih 
ne mogu doći na drugi način, 

i) Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine i 
entitetskim zavodima za statistiku za dostavljanje 
podataka koji su potrebni za obavljanje poslova iz 
njihove nadležnosti, i 

j) Centralnom bankom Bosne i Hercegovine u obimu 
koji je potreban za obavljanje poslova iz njihove 
nadležnosti. 

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ne smatra se posebno 
povjerljivim podatak o dospjelom a neplaćenom dugu 
obveznika indirektnih poreza ako se dostavlja sredstvima 
javnog informiranja ili objavljuje na internetskoj stranici, 
izostavljajući identifikacioni broj za pravno lice i 
jedinstveni matični broj za fizičko lice. 

(3) Objavljivanje ili dostavljanje podataka vršit će se 
elektronskim putem kada je to tehnički i praktično moguće. 

(4) UIO i korisnici podataka iz stava (1) ovog člana 
preduzimaju potrebne mjere za garanciju povjerljivosti i 
odgovarajuću upotrebu podataka obveznika indirektnih 
poreza. Lice koje od UIO dobije podatke shodno stavu (1) 
ovog člana, odnosno koje ima pristup ovim podacima 
dužno je da zaštiti i poštuje njihovu povjerljivost. 
Otkrivanje ovakvih podataka smatra se teškom povredom 
službene dužnosti i rješavat će se primjenom odgovarajućih 
zakonskih propisa. 

(5) Bilo koji službenik UIO koji zna ili ima pristup ovim 
podacima dužan je da zaštiti i poštuje njihovu povjerljivost, 
osim u slučajevima navedenim u st. (1) i (2) ovog člana. 
Otkrivanje ovakvih podataka smatra se teškom povredom 
službene dužnosti i rješavat će se primjenom odgovarajućih 
zakonskih propisa. 

(6) Oni koji primaju uplate i oni koji su obavezni da vrše 
plaćanje na račun također su dužni da štite i poštuju 
povjerljivost poreskih podataka". 

Član 4. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01,02-02-1-41/13 
16. decembra 2013. godine 

Sarajevo 
 

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamentarne skupštine BiH 
Dr. Denis Bećirović, s. r. 

Predsjedavajući 
Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH 
Staša Košarac, s. r.

 

 
Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici 
Zastupničkog doma održanoj 24. i 28. listopada 2013. godine i na 
34. sjednici Doma naroda održanoj 16. prosinca 2013. godine, 
usvojila je 

ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPKU NEIZRAVNOG 

OPOREZIVANJA 

Članak 1. 
U Zakonu o postupku neizravnog oporezivanja ("Službeni 

glasnik BiH", broj 89/05) u članku 10. u stavku (1) postotak 
"0,06%" zamjenjuje se postotkom "0,04%". 

Članak 2. 
U članku 11. u stavku (1) postotak "10%" zamjenjuje se 

postotkom "5%". 

Članak 3. 
Članak 52. mijenja se i glasi: 

"Članak 52. 
(Povjerljivost podataka o neizravnim porezima) 

(1) Podatci, zapisi ili izvješća koja UNO dobije kao rezultat 
izvršenja obveza po osnovi neizravnih poreza posebno su 
povjerljivi i mogu se koristiti samo za potrebe neizravnih 
poreza ili za izvršenje sankcija neizravnih poreza. Podatci 
se ne mogu ustupiti ili objaviti bilo kojoj drugoj strani, osim 
u sljedećim slučajevima suradnje s: 
a) pravosudnim tijelima ili s javnim tužiteljem u 

istragama ili kaznenom progonu po službenoj 
dužnosti; 

b) pravosudnim tijelima ili s javnim tijelima u zaštiti 
maloljetnih osoba ili drugih osoba bez ovlasti za 
postupanje; 

c) sucima u izvršenju rješenja. U slučaju zahtjeva za 
dostavu podataka od suca potrebna su odgovarajuća 
objašnjenja u pogledu nemogućnosti dobivanja 
podataka iz bilo kojih drugih izvora; 

d) drugim poreznim upravama za potrebe poštivanja 
poreza u okvirima njihove nadležnosti; 

e) zakladama koje upravljaju socijalnim doprinosima i 
drugim javnim administracijama za borbu protiv 
prijevara u sustavima mirovinske ili javne (socijalne) 
potpore ili fiskalnih prijevara; 

f) državnim tijelima nadležnim za naplatu drugih javnih 
prihoda za potrebe identifikacije poreznih obveznika; 

g) Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, Vladom 
Republike Srpske, Vladom Federacije Bosne i Herce-
govine, kao i suradnje s Vladom Brčko Distrikta, za 
potrebe obavljanja poslova iz njihovog djelokruga; 

h) tijelima nadležnim za provođenje radnji na otkrivanju 
i sprječavanju kaznenih djela, ako do njih ne mogu 
doći na drugi način; 

i) Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine i 
entitetskim zavodima za statistiku za dostavu 
podataka koji su potrebni za obavljanje poslova iz 
njihove nadležnosti; 

j) Centralnom bankom Bosne i Hercegovine u opsegu 
potrebnom za obavljanje poslova iz njihove 
nadležnosti. 

(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, ne smatra se posebno 
povjerljivim podatak o dospjelom a neplaćenom dugu 
obveznika neizravnih poreza ako se dostavlja sredstvima 
javnog informiranja ili objavljuje na internetskoj stranici, 
izostavljajući identifikacijski broj za pravnu osobu i 
jedinstveni matični broj za fizičku osobu. 
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