
Број 47 - Страна 32 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 5. 7. 2019. 

 

ODLUKU 
O PROGLAŠENJU 11. SRPNJA 2019. GODINE  

DANOM ŽALOSTI 

I. 
11. srpanj 2019. godine, dan sjećanja na genocid u 

Srebrenici, proglašava se Danom žalosti u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 

II. 
Dan žalosti se obilježava obveznim isticanjem zastave 

Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na 
zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija 
Federacije Bosne i Hercegovine. 

III. 
Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-

zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 

IV. 
Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i 

Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske 
sadržaje Danu žalosti. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 791/2019 
04. srpnja 2019. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
ТРГОВИНЕ 

922 
На основу члана 25. став 10) Закона о унутрашњој 

трговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 
79/17), федерални министар трговине доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, 

САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТРГОВАЧКЕ 
КЊИГЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о облику, садржају и начину вођења 

трговачке књиге ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 
91/15, 97/17 и 3/18) у члану 12. иза става (2) додаје се нови 
став (3) који гласи: 
"(3) Израда калкулације цијена која се врши електронски 

мора се обезбиједити на начин да није могуће брисање 
или измјена података. Ради доступности података 
трговац је на захтјев инспектора дужан у сваком 
тренутку обезбиједити штампање калкулације цијена 
која се води у електронском облику" 
Досадашњи ст. (3), (4) и (5) постају ст. (4), (5) и (6). 

Члан 2. 
У члану 19. иза става (6) додаје се нови став (7) који 

гласи: 
"(7) Израда калкулације цијена која се врши електронски 

мора се обезбиједити на начин да није могуће брисање 
или измјена података. Ради доступности података 
трговац је на захтјев инспектора дужан у сваком 
тренутку обезбиједити штампање калкулације цијена 
која се води у електронском облику" 
Досадашњи став (7) постаје став (8). 

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

објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01-02-851/19 
Јуна 2019. године 

Мостар
Министар 

Златан Вујановић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj 

trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), 
federalni ministar trgovine donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I 

NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE 

Član 1. 
U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja 

trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15, 
97/17 i 3/18) u članu 12. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) 
koji glasi: 
"(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se 

obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena 
podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev 
inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti 
štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom 
obliku" 
Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6). 

Član 2. 
U članu 19. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: 

"(7) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se 
obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena 
podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev 
inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti 
štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom 
obliku" 
Dosadašnji stav (7) postaje stav (8). 

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

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-02-851/19 
Juna 2019. godine 

Mostar
Ministar 

Zlatan Vujanović, s. r.
 

 
Na temelju članka 25. stavak 10) Zakona o unutarnjoj 

trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), 
federalni ministar trgovine donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I 

NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE 

Članak 1. 
U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja 

trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15, 
97/17 i 3/18) u članku 12. iza stavka (2) dodaje se novi stavak 
(3) koji glasi: 
"(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronički mora se 

osigurati na način da nije moguće brisanje ili izmjena 
podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev 
inspektora dužan u svakom trenutku osigurati tiskanje 
kalkulacije cijena koja se vodi u elektroničkom obliku" 
Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6). 


