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Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 

O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA 
UGLJENA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

PREMA OBRAČUNATIM, A NEUPLAĆENIM  
JAVNIM PRIHODIMA U RAZDOBLJU  

OD 2009. DO 2015. GODINE 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o financijskoj 
konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine 
prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju 
od 2009. do 2015. godine, koji je usvojio Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 
14.12.2016. godine i na sjednici Doma naroda od 30.3.2017. 
godine. 

Broj 01-02-250-01/17 
25. travnja 2017. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r.

 

ZAKON 
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ 

KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJENA U FEDERACIJI 
BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A 
NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U RAZDOBLJU 

OD 2009. DO 2015. GODINE 

Članak 1. 
U Zakonu o finanancijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u 

Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a 
neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. 
godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/08, 109/12 i 
5/14), u članku 2., u točki 1., iza riječi "iznosi:" tabela "Pregled 
stanja obveza na dan 31.12.2008. godine", mijenja se i glasi: 

 
Pregled stanja obveza na dan 31.12.2008. godine 

Rudnici ugljena Federacije BiH 
Obveze za 

MIO 
Obveze za zdravstvo 

Obveze za 
neuposlene 

Porez na plaću UKUPNO KM 

Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla 57.049.715,39 28.521.055,00 6.989.426,00 8.438.929,08 100.999.125,47
Rudnici mrkog uglja "Banovići d.d. Banovići 10.704.460,42 14.304.537,00 6.713.844,00 6.653.935,66 38.376.777,08
Rudnici mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik 4.911.005,18 5.457.857,00 1.239.295,00 1.023.085,24 12.631.242,42
Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 12.884.560,84 11.735.408,00 3,882.986,00 2.134.168,38 30.637.123,22
Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica 22.572.590,30 14.280.897,00 3.076.909,00 6.070.989,69 46.001.385,99
Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza 16.822.544,38 10.499.614,00 1.807.877,00 2.323.052,72 31.453.088,10
Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik- Bila 3.833.023,50 3.364.570,00 527.064,00 867.060,61 8.591.718,11
Rudnik lignita "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 273.558,00 2.148.939,00 557.127,00 989.515,01 3.969.139,01
Rudnici ugljena 'Tušnica" d.o.o. Livno 1.261.796,88 889.129,00 184.548,00 513.580,51 2.849.054,39
Rudnici boksita d.o.o. Posušje 1.278.054,59 20.118,00 5. 887,00 7.060,39 1.311.119,98
Ukupno 131.591.309,48 91.222.124,00 24.984.963,00 29.021.377,29 276.819.773,77

 
 

Članak 2. 
U članku 3. u stavku 1., iznos "178.353.676,17" zamjenjuje 

se iznosom "175.305.659,11", a al. 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase: 
- u 2013. godini, iznos "28.000.000,00" zamjenjuje se 

iznosom "27.471.382,98", 
- u 2014. godini, iznos "19.243.251,50" zamjenjuje se 

iznosom "18.933.007,50" i 
- u 2015. godini, iznos "19.243.251,50" zamjenjuje se 

iznosom "17.034.095,52". 

Članak 3. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedateljica 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Lidija Bradara, v. r. 

Predsjedatelj 
Zastupničkoga doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, v. r.

 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ/УНУТАРЊИХ ПОСЛОВА 

605 
На основу члана 10. став 4. Закона о матичним књигама 

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 37/12 и 80/14), 
федерални министар унутрашњих послова доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 

ПОЛАГАЊА И САДРЖАЈУ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ 
ИСПИТА ЗА МАТИЧАРА 

Члан 1. 
У Правилнику о поступку полагања и садржају 

посебног стручног испита за матичара ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 83/14 и 101/14) члан 4. мијења се и 
гласи: 

"Члан 4. 
Посебан испит за матичара полаже се пред Комисијом 

за полагање стручног испита за матичара, коју именује 
рјешењем федерални министар унутрашњих послова (у 
даљем тексту: федерални министар) у складу са чланом 10. 
став 2. Закона. 

Комисију из става 1. овог члана чине предсједник, 
замјеник предсједника и четири члана те исти број замјеника 
чланова. 

За предсједника и замјеника предсједника Комисије 
именује се државни службеник из Федералног министарства 
унутрашњих послова - Федералног министарства унутарњих 
послова (у даљем тексту: Федерално министарство) правне 
или управне струке са најмање три године радног стажа у 
струци који познаје материју из области за коју се именује. 
Предсједник Комисије, односно замјеник предсједника 
Комисије, организује и руководи радом Комисије и одређује 
састав Комисије за сваки испитни рок те одређује замјену за 
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члана Комисије који, из било којих разлога, у току испита 
није у могућности да учествује у раду Комисије, што се 
уписује у записник из члана 14. овог правилника. 

Чланови Комисије су испитивачи за предмете из члана 
3. овог правилника. 

Комисија се именује на период од двије године." 

Члан 2. 
Члан 5. мијења се и гласи: 

"Члан 5. 
За чланове и замјенике чланова Комисије из члана 4. 

овог правилника могу да буду именовани државни 
службеници правне или управне струке који познају 
материју из области за коју се именују или експерти за 
поједина питања/предмете ван органа управе који познају 
материју за коју се ангажују. 

Рјешењем о именовању предсједника и замјеника 
предсједника Комисије, чланова Комисије и њихових 
замјеника одређују се предмети за које ће предсједник, 
замјеник предсједника и чланови Комисије, односно њихови 
замјеници, бити испитивачи." 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01-03-34-10-429 
25. априла  2017. године 

Сарајево 
Министар 

Аљоша Чампара, c. p.
 

 
Na osnovu člana 10. stav 4. Zakona o matičnim knjigama 

("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12 i 80/14), federalni 
ministar unutrašnjih poslova donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU 

POLAGANJA I SADRŽAJU POSEBNOG STRUČNOG 
ISPITA ZA MATIČARA 

Član 1. 
U Pravilniku o postupku polaganja i sadržaju posebnog 

stručnog ispita za matičara ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 83/14 i 101/14) član 4. mijenja se i glasi: 

"Član 4. 
Poseban ispit za matičara polaže se pred Komisijom za 

polaganje stručnog ispita za matičara koju imenuje rješenjem 
federalni ministar unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: 
federalni ministar) u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona. 

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine predsjednik, zamjenik 
predsjednika i četiri člana te isti broj zamjenika članova. 

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije imenuje 
se državni službenik iz Federalnog ministarstva unutrašnjih 
poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem 
tekstu: Federalno ministarstvo) pravne ili upravne struke sa 
najmanje tri godine radnog staža u struci koji poznaje materiju iz 
oblasti za koju se imenuje. Predsjednik Komisije, odnosno 
zamjenik predsjednika Komisije organizira i rukovodi radom 
Komisije i određuje sastav Komisije za svaki ispitni rok te 
određuje zamjenu za člana Komisije koji, iz bilo kojih razloga, u 
toku ispita nije u mogućnosti učestvovati u radu Komisije, što se 
upisuje u zapisnik iz člana 14. ovog pravilnika. 

Članovi Komisije su ispitivači za predmete iz člana 3. ovog 
pravilnika. 

Komisija se imenuje na period od dvije godine." 

Član 2. 
Član 5. mijenja se i glasi: 

"Član 5. 
Za članove i zamjenike članova Komisije iz člana 4. ovog 

pravilnika mogu se imenovati državni službenici pravne ili 
upravne struke koji poznaju materiju iz oblasti za koju se imenuju 
ili eksperti za pojedina pitanja/predmete van organa uprave, koji 
poznaju materiju za koju se angažiraju. 

Rješenjem o imenovanju predsjednika i zamjenika 
predsjednika Komisije, članova Komisije i njihovih zamjenika 
određuju se predmeti za koje će predsjednik, zamjenik 
predsjednika i članovi Komisije, odnosno njihovi zamjenici biti 
ispitivači." 

Član 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-03-34-10-429 
25. aprila 2017. godine 

Sarajevo
Ministar 

Aljoša Čampara, s. r.
 

 
Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o matičnim 

knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12 i 80/14), 
federalni ministar unutarnjih poslova donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU 

POLAGANJA I SADRŽAJU POSEBNOG STRUČNOG 
ISPITA ZA MATIČARA 

Članak 1. 
U Pravilniku o postupku polaganja i sadržaju posebnog 

stručnog ispita za matičara ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 83/14 i 101/14) članak 4. mijenja se i glasi: 

"Članak 4. 
Poseban ispit za matičara polaže se pred Povjerenstvom za 

polaganje stručnog ispita za matičara koje rješenjem imenuje 
federalni ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: federalni 
ministar) u skladu s člankom 10. stavak 2. Zakona. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik, 
zamjenik predsjednika i četiri člana te jednak broj zamjenika 
članova. 

Za predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva 
imenuje se državni službenik iz Federalnog ministarstva 
unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova 
(u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) pravne ili upravne 
struke s najmanje tri godine radnog staža u struci koji poznaje 
materiju iz područja za koje se imenuje. Predsjednik Povjerenstva 
odnosno zamjenik predsjednika Povjerenstva organizira i 
rukovodi radom Povjerenstva, određuje sastav Povjerenstva za 
svaki ispitni rok te određuje zamjenu za člana Povjerenstva koji, 
iz bilo kojih razloga, za vrijeme ispita nije u mogućnosti 
sudjelovati u radu Povjerenstva, što se upisuje u zapisnik iz 
članka 14. ovoga pravilnika. 

Članovi Povjerenstva su ispitivači za predmete iz članka 3. 
ovoga pravilnika. 

Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od dvije godine." 

Članak 2. 
Članak 5. mijenja se i glasi: 

"Članak 5. 
Za članove i zamjenike članova Povjerenstva iz članka 4. 

ovoga pravilnika mogu se imenovati državni službenici pravne ili 
upravne struke koji poznaju materiju iz područja za koje se 
imenuju ili stručnjaci za pojedina pitanja/predmete izvan tijela 
uprave koji poznaju materiju za koju se angažiraju. 

Rješenjem o imenovanju predsjednika i zamjenika 
predsjednika Povjerenstva, članova Povjerenstva i njihovih 
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zamjenika određuju se predmeti za koje će predsjednik, zamjenik 
predsjednika i članovi Povjerenstva odnosno njihovi zamjenici 
biti ispitivači." 

Članak 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu sljedećega dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-03-34-10-429 
25. travnja 2017. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Aljoša Čampara, v. r.
 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА 

606 
На основу члана 13. став 4. Закона о новчаним 

подршкама у пољопривреди и руралном развоју ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 42/10), федерални министар 
пољопривреде, водопривреде и шумарства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ОСТВАРИВАЊА 

НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ ПО МОДЕЛУ ПОТИЦАЈА 
ПРОИЗВОДЊИ 

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим правилником прописује се начин и услови 
остваривања новчане подршке по моделу потицаја 
производњи у складу са Програмом утрошка средстава с 
критеријима расподјеле средстава "Субвенција приватним 
предузећима и предузетницима - Потицај за пољопривреду" 
утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Програм) који се доноси за текућу годину. 

Члан 2. 
(Дефиниције) 

(1) Поједини изрази у смислу овог правилника имају 
значење утврђено чланом 3. Закона о пољопривреди 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/07, 4/10, 
27/12 и 7/13). 

(2) У овом правилнику, као доказ о куповини/продаји, 
користи се израз "порезна фактура" и "фискални 
рачун". Под порезном фактуром се сматра и сваки 
други документ који садржи све прописане елементе у 
складу са Законом о порезу на додану вриједност 
("Службени гласник БиХ", бр. 9/05, 35/05 и 100/08) 
односно одредбама чл. 106. - 127. Правилника о 
примјени Закона о порезу на додану вриједност 
("Службени гласник БиХ", бр. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 
100/07, 35/08 и 65/10), а под појмом фискални рачун се 
подразумијева евидентирање промета путем фискалних 
система у складу са Законом о фискалним системима 
("Службене новине Федерације БиХ", број 81/09). 

(3) Израз "књиговодствена исправа" садржан је у чл. 16 - 
19. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 83/09). У овом 
правилнику се користи и израз "откупни блок" 
(потврда) за куповину пољопривредних производа, који 
треба да садржи: име и адресу продавача, пословно име 
и сједиште откупљивача, ПДВ/порезни број, врсту, 
количину – број комада, цијену производа и датум 
издавања (издаје се за физичка лица). 

ПОГЛАВЉЕ II - МОДЕЛ ПОТИЦАЈА ПРОИЗВОДЊИ 

Члан 3. 
(Приоритетне производње) 

Модел потицаја производњи обухвата приоритетне 
производње на основу члана 10. став (6) и производње из 
члана 12. Закона о новчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју ("Службене новине Федерације БиХ", број 
42/10) и то: 

a) биљну производњу; 
b) анималну производњу; 
c) Изворне заштићене пасмине. 

ОДЈЕЉАК А. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА 

Члан 4. 
(Новчане подршке у биљној производњи) 

1) Новчане подршке у биљној производњи обухватају 
производње ратарских култура, повртарских култура, 
воћарских култура, духана, грожђа и маслина, и то: 
- хљебна жита (пшеница и раж); 
- сточни јечам, зоб и тритикале; 
- крмно биље (кукуруз за силажу, сточни грашак и 

грахорица); 
- уљарице (уљана репица, сунцокрет и соја); 
- поврће (парадајз, паприка, краставац, патлиџан, 

мрква, цвекла, лук, салата и млади кромпир); 
- производњу грожђа и маслина; 
- производњу воћа (шљива, јабука, крушка, бресква, 

нектарина, трешња, вишња, смоква и кајсија); 
- хељду; 
- љековито и ароматично биље (камилица, мента, 

лаванда, рузмарин, смиље и ловор); 
- духан. 

2) Производњу сјемена: 
- стрних жита (пшеница, јечам, раж, зоб, тритикала) 

и хељда; 
- кукуруза, соје и сунцокрета; 
- кромпира (основно сјеме и цертифицирано сјеме). 

3) Производњу садног материјала из група: 
- крошњасто воће (коштичаво, јабучасто и 

језграсто), 
- јагодастих врста воћа (малина, купина, боровница 

и брусница), 
- винове лозе. 

ОДЈЕЉАК Б. АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА 

Члан 5. 
(Новчане подршке у анималној производњи) 

1) Новчане подршке у анималној производњи обухватају - 
Говедарску: 
- млијечне краве у систему откупа млијека; 
- производња свјежег крављег млијека; 
- производња говеђег меса - тов јунади од телади из 

домаћег узгоја; 
- производња говеђег меса - тов јунади од телади из 

увоза; 
- узгој расплодне стоке (краве првотелке - 

расплодне јунице); 
- узгој говеда у систему крава-теле. 

2) Овчарску и козарску производњу: 
- производња свјежег овчјег и козјег млијека; 
- узгој расплодне стоке - овце и козе. 

3) Свињогојску производњу: 
- производњу свињског меса - тов свиња (од 

прасади из домаћег узгоја и од прасади из увоза); 
- узгој расплодне стоке - крмаче. 
 


