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Правилник о одређивању износа резерве на 
Јединственом рачуну, који омогућава Управи да подмири 
све обавезе у вези са приходима које она оприходује, доноси 
Управни одбор Управе на приједлог директора." 

Члан 4. 
Члан 25. мијења се и гласи: 

"Члан 25. 
Управа доставља корисницима прихода извјештај о 

приходу и извјештај о дуговима најкасније до краја текућег 
мјесеца за претходни мјесец." 

Члан 5. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће 
се од првог радног дана мјесеца који слиједи након његовог 
ступања на снагу. 
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1327 
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici 
Doma naroda, održanoj 7. decembra 2017. godine, i na 54. 
sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. i 15. decembra 2017. 
godine, usvojila je 

ZAKON 
O IZMJENI ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG 

OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Član 1. 
U Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i 

Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 
4/08, 49/09 i 32/13) u članu 21. stav 3. mijenja se i glasi: 

"Naplaćeni prihodi od putarine u iznosu 0,25 KM za 
izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 
koji se vode na posebnom podračunu kod Centralne banke 
raspodjeljuju se po metodologiji koju propisuje Upravni odbor 
posebnim aktom." 

Član 2. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se 
od prvog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon njegovog 
stupanja na snagu. 
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Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, 
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici 
Doma naroda, održanoj 7. prosinca 2017. godine, i na 54. sjednici 
Zastupničkog doma, održanoj 14. i 15. prosinca 2017. godine, 
usvojila je 

ZAKON 
O IZMJENI ZAKONA O SUSTAVU NEIZRAVNOG 

OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Članak 1. 
U Zakonu o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i 

Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 
4/08, 49/09 i 32/13) u članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Raspodjela naplaćenih prihoda od cestarine u iznosu od 
0,25 KM za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju 
drugih cesta koji se vode na posebnom podračunu kod Centralne 
banke provodi se po metodologiji koju posebnim aktom propisuje 
Upravni odbor." 

Članak 2. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od prvog radnog 
dana u mjesecu koji slijedi nakon njegova stupanja na snagu. 
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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 34. 
сједници Дома народа, одржаној 7. децембра 2017. године 
године и на 54. сједници Представничког дома, одржаној 14. 
и 15. децембра 2017. године, усвојила је 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О СИСТЕМУ ИНДИРЕКТНОГ 

ОПОРЕЗИВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Члан 1. 
У Закону о систему индиректног опорезивања у Босни 

и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 
34/07, 4/08, 49/09 и 32/13), у члану 21. став 3. мијења се и 
гласи: 

"Расподјела наплаћених прихода од путарине у износу 
од 0,25 КМ за изградњу аутопутева и изградњу и 
реконструкцију других путева који се воде код Централне 
банке врши се по методологији коју прописује Управни 
одбор посебним актом." 

Члан 2. 
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће 
се од првог радног дана мјесеца који слиједи након његовог 
ступања на снагу. 
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