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Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 05-02-2-3683/20-1 
Децембрa, 2020. године 

Сарајево 
Министрица 

Јелка Милићевић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 51. stav (2) tač. a), b), c), d), e), j), k) i l) 

Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar 
financija donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA 

Član 1. 
U Pravilniku o fiskalnim sistemima ("Službene novine 

Federacije BiH", broj 50/20), u članu 43., datum: "01.01.2021. 
godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine". 

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

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-2-3683/20-1 
Decembra, 2020. godine 

Sarajevo 
Ministrica 

Jelka Milićević, s. r.
 

 
Na temelju članka 51. stavak (2) toč. a), b), c), d), e), j), k) i 

l) Zakona o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar 
financija donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SUSTAVIMA 

Članak 1. 
U Pravilniku o fiskalnim sustavima ("Službene novine 

Federacije BiH", broj 50/20), u članku 43., datum: "1. siječnja 
2021. godine", zamjenjuje se datumom: "1. travnja 2021. 
godine". 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-2-3683/20-1 
Prosinca, 2020. godine 

Sarajevo 
Ministrica 

Jelka Milićević, v. r.
 

1942 
На основу члана 29. став (2), члана 51. став (2) тачка г) 

и стav (3) тач. б), ц), д), е) ф), г) х), м), н), о) и п) Закона о 
фискалним системима ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 81/09), Федерални министар финанција - Федерални 
министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПЦИМА 

ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о поступцима фискализације 

("Службене новине Федерације БиХ", број 50/20), у члану 
30., датум: "01.01.2021. године", замјењује се датумом: 
"01.04.2021. године". 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 05-02-2-5085/20-1 
Децембрa, 2020. године 

Сарајево
Министрица 

Јелка Милићевић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 29. stav (2), člana 51. stav (2) tačka g) i 

stav (3) tač. b), c), d), e) f), g) h), m), n), o) i p) Zakona o 
fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 
81/09), Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija 
donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA 

FISKALIZACIJE 

Član 1. 
U Pravilniku o postupcima fiskalizacije ("Službene novine 

Federacije BiH", broj 50/20), u članu 30., datum: "01.01.2021. 
godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine". 

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

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-2-5085/20-1 
Decembra, 2020. godine 

Sarajevo
Ministrica 

Jelka Milićević, s. r.
 

 
Na temelju članka 29. stavak (2), članka 51. stavak (2) 

točka g) i stavak (3) toč. b), c), d), e) f), g) h), m), n), o) i p) 
Zakona o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 81/09), Federalni ministar financija - Federalni 
ministar finansija donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA 

FISKALIZACIJE 

Članak 1. 
U Pravilniku o postupcima fiskalizacije ("Službene novine 

Federacije BiH", broj 50/20), u članu 30., datum: "1. siječnja 
2021. godine", zamjenjuje se datumom: "1. travnja 2021. 
godine". 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-2-5085/20-1 
Prosinca, 2020. godine 

Sarajevo
Ministrica 

Jelka Milićević, v. r.
 

1943 
На основу члана 17. став (7) Закона о играма на срећу 

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/15 и 60/15), 
федералнa министрицa финансија - федералнa министрицa 
финанција доноси 

ПРАВИЛНИK 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИKА О САДРЖАЈУ ПРАВИЛА, 

УСЛОВИMА И НАЧИНУ ПРИРEЂИВАЊА 
НАГРАДНИХ ИГАРА 

Члан 1. 
У Правилнику о садржају правила, условима и начину 

приређивања наградних игара ("Службене новине 


