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Na temelju članka 102. stavak (2) Zakona o zdravstvenom 

osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 
70/08 i 48/11) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. 
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra 
zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. žurnoj 
sjednici, održanoj 05.04.2018. godine, donosi 

RJEŠENJE 
O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG 

VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I 
REOSIGURANJA FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
DARKO ČONDRIĆ, privremeno se imenuje za člana 

Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 
Federacije Bosne i Hercegovine, ispred Kantona 10. 

II. 
Mandat imenovanog iz točke I. ovog rješenja traje do isteka 

razdoblja na koji su imenovani predsjednik i članovi privremenog 
Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja 
Federacije Bosne i Hercegovine, Rješenjem V. broj 1481/2015 
od 05.11.2015. godine, odnosno do okončanja postupka 
konačnog imenovanja, sukladno zakonu. 

III. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 414/2018 
05. travnja 2018. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА/ФИНАНЦИЈА 

497 
На основу члана 7. и 19. став 2. Закона о припадности 

јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/06, 43/08, 22/09, 
35/14 и 94/15), федерални министар финансија - федерални 
министар финанција доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ УПЛАТЕ 
ЈАВНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА И ВАНБУЏЕТСКИХ 

ФОНДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1. У Правилнику о начину уплате јавних прихода буџета и 
ванбуџетских фондова на територији Федерације Босне 
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17 и 9/18), у поглављу II. 
ПРИХОДИ ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА СА 
ЈЕДИНСТВЕНОГ РАЧУНА, у подтачки 6.2. став 2. 
мијења се и гласи: 
"Распоређивање средстава са овог рачуна вршит ће 
банка и то 40% на рачун Дирекције цеста Федерације 
Босне и Херцеговине и 60% на рачун надлежних 
кантоналних органа за цесте, с тим да се учешће 
надлежних кантоналних органа за цесте утврђује у 
складу са Упутством о одређивању учешћа кантона, 
јединица локалне самоуправе и надлежних 
кантоналних органа за цесте у приходима од 

индиректних пореза и начину распоређивања тих 
прихода. 
Кантонални органи за цесте усмјеравају 42% 
средстава на рачун општинских органа, што чини 25% 
укупно дозначених средстава. 
До формирања надлежних кантоналних органа за 
цесте 60% укупне обавезе преноси се на рачун јавних 
прихода кантоналног буџета." 

2. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације 
БиХ". 

Број 05-02-1-2011-6/16 
Априла 2018. године 

Сарајево
Министрица 

Јелка Милићевић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih 

prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni 
ministar finansija - federalni ministar financija donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH 
PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA 

NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i 
vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17 i 9/18), u poglavlju II. 
PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA 
JEDINSTVENOG RAČUNA, u podtački 6.2. stav 2. 
mijenja se i glasi: 
"Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i 
to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i 
Hercegovine i 60% na račun nadležnih kantonalnih organa 
za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa 
za ceste utvrđuje u skladu sa Uputstvom o određivanju 
učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih 
kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih 
poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda. 
Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na 
račun općinskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih 
sredstava. 
Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste 60% 
ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda 
kantonalnog budžeta." 

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 
objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-1-2011-6/16 
Aprila 2018. godine 

Sarajevo
Ministrica 

Jelka Milićević, s. r.
 

 
Na temelju članka 7. i 19. stavak 2. Zakona o pripadnosti 

javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), 
federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi 



Сриједа, 11. 4. 2018. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 27 - Страна 169 

 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH 

PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH 
FONDOVA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I 

HERCEGOVINE 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda proračuna i 
izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17 i 9/18), u poglavlju II. 
PRIHODI OD NEIZRAVNIH POREZA SA 
JEDINSTVENOG RAČUNA, u podtočki 6.2. stavak 2. 
mijenja se i glasi: 
"Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i 
to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i 
Hercegovine i 60% na račun nadležnih kantonalnih organa 
za ceste, s tim da se učešće nadležnih kantonalnih organa 
za ceste utvrđuje sukladno Uputi o određivanju učešća 
kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih 
kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih 
poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda. 
Kantonalni organi za ceste usmjeravaju 42% sredstava na 
račun općinskih organa, što čini 25% ukupno doznačenih 
sredstava. 
Do formiranja nadležnih kantonalnih organa za ceste 60% 
ukupne obaveze prenosi se na račun javnih prihoda 
kantonalnog proračuna." 

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 
objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-1-2011-6/16 
Travnja 2018. godine 

Sarajevo 
Ministrica 

Jelka Milićević, v. r.
 

498 
На основу члана 12а. став 2. Закона о припадности 

јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/06, 43/08, 22/09, 
35/14 и 94/15), федерални министар финансија - федерални 
министар финанција доноси 

УПУТСТВО 
О ДОПУНИ УПУТСТВА О ОДРЕЂИВАЊУ УЧЕШЋА 
КАНТОНА, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 

НАДЛЕЖНИХ КАНТОНАЛНИХ УСТАНОВА ЗА 
ЦЕСТЕ У ПРИХОДИМА ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА 

И НАЧИНУ РАСПОРЕЂИВАЊА ТИХ ПРИХОДА ЗА 
2018. ГОДИНУ 

1. У Упутству о одређивању учешћа кантона, јединица 
локалне самоуправе и надлежних кантоналних установа 
за цесте у приходима од индиректних пореза и начину 
распоређивања тих прихода за 2018. годину 
("Службене новине Федерације БиХ", број 101/17) у 
тачки 4. Учешће Цеста Федерације Босне и 
Херцеговине и надлежних кантоналних установа за 
цесте, иза подтачке 4.2. додаје се нова подтачка 4.3. 
која гласи: 
"4.3. Након извршене расподјеле на Посебан рачун за 
расподјелу прихода од путарине 0,25 КМ, 20% 
средстава се усмјерава на посебан рачун за расподјелу 
средстава од путарине за изградњу и реконструкцију 
других цеста и то на рачун: 
Union banka d.d. Sarajevo 
број: 102-708-00000333-28 
Распоређивање средстава са овог рачуна вршит ће 
банка и то 40% на рачун Дирекције цеста Федерације 
Босне и Херцеговине и 60% на рачун надлежних 

кантоналних установа за цесте у складу са Законом о 
цестама Федерације Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 12/10, 16/10 и 66/13). 
Распоређивање и пријенос 60% средстава с овог 
рачуна на рачуне надлежних кантоналних установа за 
цесте, обављат ће банка према постотцима 
примјењиваним за расподјелу у 2005. години, и то: 

Назив кантона % учешће
Унско-сански 12,28 
Посавски 2,11 
Тузлански 18,89 
Зеничко-добојски 14,38 
Босанско-подрињски 1,22 
Средњобосански 8,84 
Херцеговачко-неретвански 9,60 
Западнохерцеговачки 3,57 
Кантон Сарајево 25,91 
Кантон 10 (Херцегбосански кантон) 3,20 
Укупно 100,00% 

Код пријеноса средстава на одговарајуће рачуне 
корисника прихода из ове тачке, банка уписује ознаку 
врсте прихода 717114. 

2. Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације 
БиХ". 

Број 05-02-1-8201-1/17 
Априла 2018. године 

Сарајево
Министрица 

Јелка Милићевић, с. р.
 
 

Na osnovu člana 12a. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih 
prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), 
federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi 

UPUTSTVO 
O DOPUNI UPUTSTVA O ODREĐIVANJU UČEŠĆA 
KANTONA, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I 

NADLEŽNIH KANTONALNIH USTANOVA ZA CESTE U 
PRIHODIMA OD INDIREKTNIH POREZA I NAČINU 
RASPOREĐIVANJA TIH PRIHODA ZA 2018. GODINU 

1. U Uputstvu o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne 
samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u 
prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih 
prihoda za 2018. godinu ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 101/17) u tački 4. Učešće Cesta Federacije 
Bosne i Hercegovine i nadležnih kantonalnih ustanova za 
ceste, iza podtačke 4.2. dodaje se nova podtačka 4.3. koja 
glasi: 
"4.3. Nakon izvršene raspodjele na Poseban račun za 
raspodjelu prihoda od putarine 0,25 KM, 20% sredstava 
se usmjerava na poseban račun za raspodjelu sredstava od 
putarine za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta i to na 
račun: 
Union banka d.d. Sarajevo 
broj: 102-708-00000333-28 
Raspoređivanje sredstava sa ovog računa vršit će banka i 
to 40% na račun Direkcije cesta Federacije Bosne i 
Hercegovine i 60% na račun nadležnih kantonalnih 
ustanova za ceste u skladu sa Zakonom o cestama 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 i 66/13). 
Raspoređivanje i prijenos 60% sredstava s ovog računa na 
račune nadležnih kantonalnih ustanova za ceste, obavljat 
će banka prema postotcima primjenjivanim za raspodjelu 
u 2005. godini, i to: 


