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49/14, 60/14 и 91/17) ријечи: "подношења захтјева за 

штампање" замјењују се ријечју "преузимања". 

Члан 2. 

У члану 23. у ставу (3) ријечи: "тачка б)" замјењује се 

ријечима: "тач. б) и ц)". 

У ставу (4) ријеч "тачка" замјењује се ријечима: "тач. 

ц) и". 

Став (5) брише се. 

Досадашњи став (6) постаје став (5). 

Члан 3. 

Послије члана 46. додаје се члан 46а. који гласи: 

"Члан 46а. 

(Поступање по раније поднесеном захтјеву) 

(1) За дуванске прерађевине за које је захтјев за 

штампање акцизних маркица поднесен прије почетка 

примјене овог закона, плаћање акцизе се врши према 

прописима који су се примјењивали у вријеме 

подношења захтјева. 

(2) Акциза плаћена приликом преузимања акцизних 

маркица искључује плаћање акцизе на начин 

прописан чланом 23. ст. (3) и (4) овог закона." 

Члан 4. 

Управни одбор је дужан да у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу овог закона усклади подзаконске акте за 

његово спровођење. 

Члан 5. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује 

се даном ступања на снагу Правилника о примјени Закона о 

акцизама у Босни и Херцеговини, донесеног у складу са 

чланом 4. овог закона. 
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Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici 

Predstavničkog doma, održanoj 27. aprila 2022. godine, i na 24. 

sjednici Doma naroda, održanoj 27. jula 2022. godine, usvojila 

je 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKCIZAMA U 

BOSNI I HERCEGOVINI 

Član 1. 

U članu 22. u stavu (1) tačka c) Zakona o akcizama u 

Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 

60/14 i 91/17) riječi: "podnošenja zahtjeva za štampanje" 

zamjenjuju se riječju "preuzimanja". 

Član 2. 

U članu 23. u stavu (3) riječi: "tačka b)" zamjenjuju se 

riječima: "tač. b) i c) ". 

U stavu (4) riječ "tačka" zamjenjuje se riječima: "tač. c) 

i". 

Stav (5) briše se. 

Dosadašnji stav (6) postaje stav (5). 

Član 3. 

Poslije člana 46. dodaje se član 46a. koji glasi: 

"Član 46a. 

(Postupanje po ranije podnesenom zahtjevu) 

(1) Za duhanske prerađevine za koje je zahtjev za štampanje 

akciznih markica podnesen prije početka primjene ovog 

zakona plaćanje akcize vrši se prema propisima koji su se 

primjenjivali u vrijeme podnošenja zahtjeva. 

(2) Akciza plaćena prilikom preuzimanja akciznih markica 

isključuje plaćanje akcize na način propisan članom 23. st. 

(3) i (4) ovog zakona." 

Član 4. 

Upravni odbor dužan je u roku od 60 dana od dana 

stupanja na snagu ovog zakona uskladiti podzakonske akte za 

njegovo provođenje. 

Član 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se 

danom stupanja na snagu Pravilnika o primjeni Zakona o 

akcizama u Bosni i Hercegovini donesenog u skladu s članom 

4. ovog zakona. 
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Na temelju članka 3. stavka (5) Odluke o Vijeću 

nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 

BiH", broj 10/21), Parlamentarna skupština Bosne i 

Hercegovine, na 30. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 27. 

lipnja 2022. godine, i na 24. sjednici Doma naroda, održanoj 

27. srpnja 2022. godine, donijela je 

ODLUKU 
O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNIH 

MANJINA BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 

U Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, u 

svojstvu predstavnika nacionalnih manjina, imenuju se: 

1. Zamire Sokoli Begović (Albanka) 

2. Davor Ebner (Austrijanac) 

3. Skender Mustagrudić (Crnogorac) 

4. Željko Vaško (Čeh) 

5. Franjo Rover (Talijan) 

6. Ernest Grin (Židov) 

7. Saša Mićin (Mađar) 

8. Todorka Jovanović (Makedonka) 

9. Velibor Kuvač (Nijemac) 

10. Dejan Piotrovski (Poljak) 

11. Mujo Fafulić (Rom) 

12. Violeta Džolan (Rumunjka) 

13. Igor Kotjelnikov (Rus) 

14. Mihal Hemun (Rusin) 

15. Danijel Štefek (Slovak) 

16. Dragica Tešić (Slovenka) 

17. Hakan Varan (Turčin) 

18. Miroslav Bobrek (Ukrajinac). 


