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Став (2) се брише. 

Члан 23. 
Иза члана 92. додају се нови чл. 92а. и 92б. који  гласе: 

"Члан 92а. 
Прекршаји одговорних лица у лизинг друштву и банци 

(1) Одговорно лице у лизинг друштву казнит ће се за 
прекршаје: 
a) из члана  91. овог Закона, новчаном казном у 

износу од 1.500 до 5.000,00 КМ 
b) из члана 91а. овог Закона, новчаном казном у 

износу од 1.000 до 3.000,00 КМ. 
(2) Одговорно лице у банци казнит ће се за прекршаје из 

члана 92. овог Закона новчаном казном у износу од 
1.000 до 3.000,00 КМ. 

Члан 92б. 
Корисници лизинга (физичко или правно лице) 

(1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 3.000,00 КМ 
казнит ће се физичко лице - корисник лизинга које је 
закључио уговор о лизингу са правним лицем 
регистрованим ван територије БиХ. 

(2) Новчаном казном у износу од 2.000,00 до 7.000,00 КМ 
казнит ће се правно лице - корисник лизинга које је 
закључило уговор о лизингу са правним лицем 
регистрованим ван територије БиХ. 

(3) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 3.000,00 КМ 
казнит ће се одговорно лице у правном лицу - 
кориснику лизинга за прекршај из става (2) овог 
члана.". 

Члан 24. 
У члану 93. став (1) ријечи: "500,00 до 1.500,00" 

замјењују се ријечима: "1.500,00 до 5.000,00". 
У ставу (2) ријечи: "које је било у мандату" бришу се, а 

ријечи: "300,00 до 1.000,00"  замјењују се ријечима: "1.000,00 
до 3.000,00". 

Члан 25. 
Иза члана 93. додаје се нови члан 93а. који гласи: 

"Члан 93а. 
Прекршаји чланова Управе лизинг друштва  

и надзорног одбора 
(1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 КМ 

казнит ће се извршни директори - чланови Управе 
лизинг друштва, ако не воде послове лизинг друштва 
из своје надлежности, у складу са чланом 31. овог 
Закона. 

(2) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 КМ 
казнит ће се чланови Надзорног одбора ако не поступе 
у складу са чланом 27. овог Закона.''. 

Члан 26. 
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Един Мушић, с. р. 

Предсједавајућа 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Лидија Брадара, с. р.

1818 
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O 

DOPRINOSIMA 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima, koji 
je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 
Predstavničkog doma od 13.12.2016. godine i na sjednici Doma 
naroda od 29.12.2016. godine. 

Broj 01-02-739-01/16 
30. decembra 2016. godine 

Sarajevo
Predsjednik 

Marinko Čavara, s. r.
 

ZAKON 
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA 

Član 1. 
U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije 

BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08 i 91/15) 
u članu 20a. riječi: "12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "24 
mjeseca". 

Član 2. 
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, s. r.

Predsjedavajuća 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Lidija Bradara, s. r.

 
 

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

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O 

DOPRINOSIMA 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima, koji 
je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 
Zastupničkog doma od 13.12.2016. godine i na sjednici Doma 
naroda od 29.12.2016. godine. 

Broj 01-02-739-01/16 
30. prosinca 2016. godine 

Sarajevo
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r.
 

ZAKON 
O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA 

Članak 1. 
U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije 

BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08 i 91/15) 
u članku 20a. riječi "12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "24 
mjeseca". 

Članak 2. 
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedatelj 
Zastupničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, v. r.

Predsjedateljica 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Lidija Bradara, v. r.

 


