
Број 102 - Страна 4 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 23. 12. 2022. 

 

RJEŠENJE 
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA 

RAČUNOVODSTVO 

I. 
U Rješenju o imenovanju Savjeta za računovodstvo 

("Službene novine Federacije BiH", br. 60/21, 36/22 i 78/22) u 
tački I. stav (1) podtačka 2. mijenja se i glasi: 

"2. Nejla Jusufović, Finansijsko-informatička agencija". 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 04-04-3-6080//21/veza 
15. decembra 2022. godine 

Sarajevo 
Ministrica 

Jelka Milićević, s. r. 
 

 
Na temelju članka 54. stavak (1) Zakona o računovodstvu i 

reviziji u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 
15/21), federalna ministrica financija donosi 

RJEŠENJE 
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA 

RAČUNOVODSTVO 

I. 
U Rješenju o imenovanju Savjeta za računovodstvo 

("Službene novine Federacije BiH", br. 60/21, 36/22 i 78/22) u 
točki I. stavak (1) podtočka 2. mijenja se i glasi: 

"2. Nejla Jusufović, Financijsko-informatička agencija". 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 04-04-3-6080//21/veza 
15. prosinca 2022. godine 

Sarajevo 
Ministrica 

Jelka Milićević, v. r. 
(Sl-1742/22-F) 

 

2278 
На основу члана 35. став (1) Закона о рачуноводству и 

ревизији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 15/21), федерални министар 
финансија - федерални министар финанција доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА 
КВАЛИФИКОВАНИХ ЛИЦА И РЕГИСТАРА 
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ 

ПРУЖАЈУ КЊИГОВОДСТВЕНЕ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о садржају и начину вођења Регистра 

квалификованих лица и регистара правних лица и 
предузетника који пружају књиговодствене и 
рачуноводствене услуге ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 28/21) у члану 3. став (5) тачка д) иза ријечи 
"захтјева" додају се ријечи: "са сврхом за упис у регистар 
квалификованих лица или у личне сврхе". 

У тачки е) ријечи: "привредног пословања и сигурности 
платног промета" замјењују се ријечима: "привреде, 
пословања, сигурности платног промета, тероризма и 
правосуђа", 

а иза ријечи "захтјева" додају се ријечи: "са сврхом за 
упис у Регистар квалификованих лица или у личне сврхе". 

Члан 2. 
У члану 11. додаје се нови став (1) који гласи: 
"(1) Квалификована лица, правна лица или 

предузетници уписани у регистре из члана (2) овог 
правилника, брисаће се из тих регистара 
престанком испуњавања прописаних услова у 
складу са законом и овим правилником." 

Досадашњи став (1) постаје став (2). 

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

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 04-02-2-1939/21/веза 
09. децембра 2022. године 

Сарајево 
Министрица 

Јелка Милићевић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 35. stav (1) Zakona o računovodstvu i 

reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija -
federalni ministar financija donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I 

NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH 
LICA I REGISTARA PRAVNIH LICA I PODUZETNIKA 

KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I 
RAČUNOVODSTVENE USLUGE 

Član 1. 
U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra 

kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji 
pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 28/21) u članu 3. stav (5) tačka d) iza 
riječi "zahtjeva" dodaju se riječi: "sa svrhom za upis u registar 
kvalificiranih lica ili u lične svrhe". 

U tački e) riječi: "privrednog poslovanja i sigurnosti platnog 
prometa" zamjenjuju se riječima: "privrede, poslovanja, sigurnosti 
platnog prometa, terorizma i pravosuđa", 

a iza riječi "zahtjeva" dodaju se riječi: "sa svrhom za upis u 
Registar kvalificiranih lica ili u lične svrhe". 

Član 2. 
U članu 11. dodaje se novi stav (1) koji glasi: 
"(1) Kvalificirana lica, pravna lica ili poduzetnici upisani u 

registre iz člana (2) ovog Pravilnika, brisat će se iz tih 
registara prestankom ispunjavanja propisanih uslova u 
skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom." 

Dosadašnji stav (1) postaje stav (2). 

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

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 04-02-2-1939/21/veza 
09. decembra 2022. godine 

Sarajevo 
Ministrica 

Jelka Milićević, s. r. 
 

 
Na temelju članka 35. stavak (1) Zakona o računovodstvu i 

reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija -
federalni ministar financija donosi 


