На основу члана 99. став 3. Закона о управи („Службени гласник БиХ“, број 32/02 и
102/09), а у складу са чланом 108. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), Министарство финансија и трезора БиХ, д о н о с и

ИНСТРУКЦИЈУ
О НАЧИНУ УПЛАТЕ, КОНТРОЛЕ И ПОВРАТА НАКНАДА ПРОПИСАНИХ
ЧЛАНОМ 108. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Члан 1.
(Предмет инструкције)
(1) Овом инструкцијом прописује се начин уплате, контроле и поврата накнада
прописаних чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“,
број 39/14, у даљем тексту Закон).
(2) Чланом 108. Закона прописана је висина накнада које се уплаћују на
Јединствени рачун трезора БиХ у поступку покретања жалбеног поступка код
Канцеларије за разматрање жалби БиХ (у даљем тексту КРЖ).
(3) Прописана висина накнаде уплаћује се у КМ (конвертибилна марка) у земљи
или у девизама за уплате из иностранства у протувриједности прописане
накнаде.
Члан 2.
(Начин уплате накнаде)
(1) Уплата прописане накнаде у КМ врши се у складу са Наредбом о уплатним
рачунима за административне таксе („Службени гласник БиХ“, број 19/14).
(2) Уплате прописаних накнада из иностранства врше се у протувриједности
прописане накнаде на сљедећи рачун:
Intermediary Bank / Correspodent Bank
SWIFT-BIC:
DEUTDEFF
Name:
DEUTSCHE BANK AG
City, Country:
FRANKFURT AM MAIN,
GERMANY
Account with Institution / Beneficiary s Bank
SWIFT-BIC:
CBBSBA22
Account Number:
100935962100EUR
IBAN
DE81 5007 0010 0935 9621 00
Name:
CENTRALNA BANKA BOSNE
I HERCEGOVINE
Address:
MARŠALA TITA 25
City, Country:
SARAJEVO, BOSNIA AND
HERZEGOVINA
Beneficiary
IBAN:
BA39 000 003 0000000145
Account reference:
06411
Name:
MINISTARSTVO FINANSIJA

Address:
City, Country:

I TREZORA BIH
TRG BIH 1
SARAJEVO, BOSNIA AND
HERZEGOVINA

NOTE:
Corespodent bank for DEUTSCHE BANK AG F/M for USD payments is DEUTSCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICAS N/Y (SWIFT:BKTRUS33, ABA:021 001033).
In all payments please quote account refernece
(3) За уплате из иностранства на налогу је обавезно навести клаузулу да банкарски
трошкови и трошкови конверзије падају на терет уплатиоца
Члан 3.
(Контрола уплате накнаде)
(1) Контролу уплате прописане накнаде за покретање жалбеног поступка врши
КРЖ.
(2) КРЖ дужна је контролу уплата извршити упоређивањем доказа о уплати са
евиденцијом уплате у Главној књизи трезора.
(3) Уколико КРЖ не идентификује уплату у Главној књизи трезора контактираће
Министарство финансија и трезора - Одсјек за Главну књигу трезора и у
сарадњи са истим извршити додатну контролу уплата евидентираних на
Јединственом рачуну трезора.
(4) Контрола уплате накнаде је завршена када уплата буде идентификована и
исправно евидентирана у Главној књизи трезора.
Члан 4.
(Поврат накнаде)
(1) Поврат накнаде врши се на основу рјешења о поврату накнаде које доноси КРЖ
(2) Један примјерак рјешења КРЖ је дужна доставити Министарству финансија и
трезора БиХ на реализацију.
(3) Рјешење о поврату треба да садржи потребне податке за исправну реализацију
поврата: назив правног или физичког лица којем се врши поврат средстава, број
банковног рачуна на који се поврат врши, износ средстава за поврат, као и
остале елементе уколико је потребно (врста прихода, шифра буџетске
организације, позив на број).
Члан 5.
(Поврат више или погрешно уплаћене накнаде)
(1) Поврат више или погрешно уплаћене накнаде Министарство финансија и
трезора врши на основу рјешења КРЖ о поврату више или погрешно уплаћене
накнаде.
(2) КРЖ доноси рјешење о поврату више или погрешно уплаћене накнаде на основу
писменог захтјева уплатиоца. У поступку доношења рјешења КРЖ утврђује

основаност захтјева за поврат више или погрешно уплаћене накнаде провођењем
поступака контроле из ст. (2), (3) и (4) члана 3. ове инструкције.
(3) Рјешење о поврату више или погрешно уплаћене накнаде треба да садржи
потребне податке за исправну реализацију поврата: назив правног или физичког
лица којем се врши поврат средстава, број банковног рачуна на који се поврат
врши, износ средстава за поврат као и остале елементе уколико је потребно
(врста прихода, шифра буџетске организације, позив на број).
Члан 6.
(Ступање на снагу)
(1) Ова инструкција ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику БиХ“, а примјењиваће се од 27. новембра 2014. године.
(2) Ова инструкција објавиће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине.
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