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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И
ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
86

На основу члана 61. став 2. Закона о управи
("Службени гласник БиХ", број 32/02) и члана 30. Закона о
административним таксама ("Службени гласник БиХ", број
16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/10 и 98/12),
министар Министарства финансија и трезора БиХ доноси

НАРЕДБУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О
УПЛАТНИМ РАЧУНИМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ
ТАКСЕ
I
У Наредби о уплатним рачунима за административне
таксе ("Службени гласник БиХ", број 19/14) поглавље III
став 1. мијења се и гласи:
"1 Поље: Број пореског обавезника - треба да садржи
јединствени матични број грађанина, уколико уплату врши
физичко лице или тринаестоцифрени идентификацијски
број правног лица, уколико уплату врши правно лице, или
поље попунити бројевима "1" ако уплату врши странац".
II
Ова наредба ће се објавити у "Службеном гласнику
БиХ" и ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања.
Број 08/1-16-1-1186-1/15
Министар
05. фебруара 2015. године
Др Никола Шпирић, с. р.
Сарајево

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", broj 32/02) i člana 30. Zakona o administrativnim
taksama ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04,
8/06, 76/06, 76/07, 3/10 i 98/12), ministar Ministarstva
finansija i trezora BiH donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O
UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE
TAKSE
I
U Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse
("Službeni glasnik BiH", broj 19/14) poglavlje III stav 1.
mijenja se i glasi:
"1 Polje: Broj poreskog obveznika - treba da sadrži
jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizička
osoba ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravne osobe,
ukoliko uplatu vrši pravna osoba, ili polje popuniti brojevima
"1" ako uplatu vrši stranac".
II
Ova naredba će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Broj 08/1-16-1-1186-1/15
05. februara 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Dr. Nikola Špirić, s. r.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

Na temelju članka 61. stavak 2. Zakona o upravi
("Službeni glasnik BiH", broj 32/02) i članka 30. Zakona o
administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", broj
16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/10 i 98/12), ministar
Ministarstva financija i trezora BiH donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O
UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE
PRISTOJBE
I
U Naredbi o uplatnim računima za administrativne
pristojbe ("Službeni glasnik BiH", broj 19/14) poglavlje III
stavak 1. mijenja se i glasi:
"1 Polje: Broj poreznog obveznika - treba da sadrži
jedinstven matični broj građana, ukoliko uplatu vrši fizička
osoba, ili trinaestoznamenkasti identifikacioni broj pravne
osobe, ukoliko uplatu vrši pravna osoba, ili polja popuniti
brojem "1" ako uplatu vrši stranac".
II
Ova naredba će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i
stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Broj 08/1-16-1-1186-1/15
Ministar
05. veljače 2015. godine
Dr. Nikola Špirić, v. r.
Sarajevo

MИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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На основу члана 21. став 2. Закона о полагању
правосудног испита у Босни и Херцеговини ("Службени
гласник БиХ", бр. 33/04, 56/08 и 62/11), министар правде
Босне и Херцеговине доноси

ПРАВИЛНИК

О НАКНАДАМА ЗА РАД У КОМИСИЈИ ЗА
ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА НА НИВОУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником одређује се висина и начин
обрачунавања накнаде за рад у Комисији за полагање
правосудног испита на нивоу Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: Комисија).
Члан 2.
(Право на накнаду)
(1) Накнада за рад у Комисији припада предсједнику
Комисије (у даљњем тексту: предсједник), члановима
Комисије (у даљњем тексту: чланови), секретару
Комисије (у даљем тексту: секретар), записничарима
на испиту (у даљњем тексту: записничар).
(2) Накнада за рад у Комисији припада предсједнику,
члановима, записничару уколико је кандидат испит
полагао најмање пола сата од тренутка почетка
испита.
(3) Уколико кандидат одустане од већ започетог усменог
дијела испита или поправног испита, а прије истека
пола сата од почетка испита, предсједник, чланови и
записничар немају право на накнаду.
(4) У случају из става (2) овог члана, члану Комисије који
је испитивач из предмета из кога се полаже писмени
дио испита који је прегледао задатак кандидата,
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припада накнада за прегледање писменог дијела
испита.
(5) Секретару припада право на накнаду уколико
кандидат приступи испиту без обзира на дужину
трајања испита при чему се накнада одређује по броју
изданих рјешења за полагање правосудног испита или
обавијести за приступање полагању поправног испита.
Члан 3.
(Висина накнаде трошкова полагања испита)
Одређује се накнада за трошкове полагања
правосудног испита на нивоу Босне и Херцеговине у
висини од:
а) 880 КМ за полагање цијелог испита,
b) 440 КМ за полагање поправног испита из два
предмета с једним писменим радом,
с) 400 КМ за полагање поправног испита из два
предмета без писменог рада,
d) 300 КМ за полагање поправног испита из једног
предмета с писменим радом,
e) 250 КМ за полагање поправног испита из једног
предмета без писменог рада.
Члан 4.
(Сношење трошкова)
(1) Накнаду из члана 3. овог Правилника сноси кандидат.
(2) По пријему рјешења о испуњавању услова за
полагање правосудног испита, а прије одређивања
термина за полагање, кандидат је дужан извршити
уплату утврђеног износа у Буџет институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине као посебна ставка и о томе доставити
доказ Министарству.
Члан 5.
(Висина накнаде за рад у Комисији)
(1) Накнада за рад предсједавајућег, чланова, секретара и
записничара у Комисији, утврђује се по кандидату, у
износу:
150,00 КМ - предсједавајући
120,00 КМ - члан
50,00 КМ - секретар
30,00 КМ - записничар
(2) Накнада за рад предсједавајућег, чланова, секретара и
записничара на поправном испиту је:
а) 50% износа накнаде из става (1) овог члана, за
одржавање поправног испита из два предмета, и
то:
75,00 КМ - предсједавајући
60,00 КМ - члан
25,00 КМ - секретар
15,00 КМ - записничар
б) 35% износа накнаде из става (1) овог члана, за
одржавање поправног испита из једног предмета,
и то:
52,50 КМ - предсједавајући
42,00 КМ - члан
17,50 КМ - секретар
10,50 КМ - записничар
Члан 6.
(Начин плаћања накнада)
(1) О исплати накнаде за рад Комисије доноси се посебан
закључак.
(2) Накнада за раду Комисије исплаћује се из средстава
која уплати кандидат односно орган или друго правно
лице.
(3) Обрачун накнаде предсједнику, члановима и
записничару врши се мјесечно на темељу евиденције

