
На основу члана 61. став 2. Закона о Управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02), 

члана 5. Закона о трезору институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
број 27/00), а у складу са Одлуком о висини административних такси у вези са 

процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом ("Службени гласник БиХ", број 

30/06), министар Министарства финансија и трезора доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

О УПЛАТНОМ РАЧУНУ ЗА УПЛАТУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ У ВЕЗИ 

СА ПРОЦЕСНИМ РАДЊАМА ПРЕД КОНКУРЕНЦИЈСКИМ САВЈЕТОМ 
        

I 

 
Овом Наредбом прописује се начин уплате новчаних средстава остварених уплатом 

физичких и правних лица по основу захтјева у складу са Одлуком о висини 

административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом 

("Службени гласник БиХ", број 30/06) 
 

II 

 
Уплатни рачун из тачке I ове Наредбе припада Јединственом рачуну трезора БиХ (ЈРТ) 

који је отворен код ХВБ Централ профит банке д.д. Сарајево под називом ЈРТ Трезор 

БиХ-Таксе трансакцијски рачун број 1291011000570718 
 

III 

 

Административне таксе из члана I ове Наредбе уплаћују се по сљедећим тарифним 
бројевима: 

                    Врста прихода 

 Тарифни број 106      722 813 
 Тарифни број 107      722 814 

 Тарифни број 108      722 815 

 

IV 
 

Поља која се односе на уплате јавних прихода морају бити попуњена на слиједећи 

начин: 
1. Поље: Број порезног обвезника - треба да садржи јединствени матични број 

грађанина, уколико уплату врши физичка особа, или тринаестоцифрени 

идентификациони број правног лица, уколико уплату врши правно лице 
2. Поље: Врста уплате - за сваку уплату треба бити '0' 

3. Поље: Врста прихода - обавезно мора бити попуњено по припадајућој врсти 

прихода 

4. Поље: Општина - треба да садржи  одговарајућу шифру општине уплатиоца 
5. Поље: Порезни период - треба да одговара датуму уплате 

6. Поље: Буџетска организација- попунити бројевима "0808999" 

7. Поље: Позив на број - попунити бројевима '0' 
 

        V 

 
Ова Наредба ступа на снагу осам дана од дана објављивања, а објавиће се у 

"Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне 

и Херцеговине. 

     Број 01-574-16-1283/06     

     17. маја 2006. године           Министар 

               Сарајево     мр.Љерка Марић, с.р.  


