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Босна и Херцеговина 
Управни одбор

Управе за индиректно опорезивање

Ма основу чл. 14. став 1. алинеја (VI) и 21. став 4. алинеја (ш) Закона о систему индиректног 
опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и 
49/09), а у вези са чл. 6. и 7, Правилника о израчуну коефицијената дозначавања ентитетима 
(„Службени гласник БиХ“, број 62/08), Управни одбор Управе за индиректно опорезивање на 
138. сједници, одржаној 20.09.2013. године, д о н и о је

о првом привремеиом поравнању између корисника расподјеле индиректних пореза са 
Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање за 2013л одину

Овом Одлуком утврђује се износ првог привременог поравнања расподјеле преосталог износа 
индиректних пореза између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за 2013. 
годину и начин њене реализације.

На име првог привременог поравнања преосталог износа индиректних пореза за 2013. годину, 
Република Српска је дужна да .исплати Федерацији Босне и Херцеговине укупан износ од 
2,205,974.20 КМ,

Привремено поравнање између корисника расподјеле се врши на терет текућих прихода од 
:: индиректних пореза на Јединственом рачуну Управе за индиректно опорезивање који припадају 

Рспублици Српској, преносом на рачун Федерације Босне и Херцеговипе.

Рок за реализацију ове Одлуке је  31. децембар 2013. године, а за коју је задужен директор 
Управе за индиректно опорезивање, са обавезом свакодневног извјештавања Федерације Босне 
и Херцеговине и Републике Српске о реализацији исте.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.10.2013. године и биће 
објављена у „Службеном гласнику БиХ“.
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Број: УО 2009/164/12 
Бања Лука, 20.09.2013. године

Предсједавајући УО УИО 
Др Никола Шпирић

Загајето, Воке МагаПба 5 .1е1: 033/279 545, Гах 033/279 625 
е т  а 11: и геб. ргеб зј еба уај исед ,1ЈО@ито.доу.1за

Сарајево, Ђоке Мазалића 5. (ел. 033/279 545, фако 033 279 625 
ета11:иге6.ргес1зјебауајисед.ио@и1по.доу.Ра



Bosna i Hercegovina 
Upravni odbor

Uprave za neizravno -  neizravno 
oporezivanje

EocHa u Xep^eroBMHa
ynpaBHU oflbop

ynpaBe 3a nHflnpeKTHO onope3MBafce

Temeljem čl. 14. stavak 1. alineja (vi) i 21. stavak 4. alineja (iii) Zakona o ssutavu neizravnog 
oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), a u 
svezi sa čl. 6. i 7. Pravilnika o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima („Službeni glasnik BiH“, 
broj 62/08), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje na 138. sjednici, održanoj 20.09.2013. 
godine, d o n i o je

ODLUKU
o prvom privremenom poravnanju između korisnika raspodjele neizravnih poreza s 

Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za 2013. godinu

I
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos prvog privremenog poravnanja raspodjele preostalog iznosa 
neizravnih poreza između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za 2013. godinu i način 
njene realizacije.

II
Na ime prvog privremenog poravnanja preostalog iznosa neizravnih poreza za 2013. godinu, 
Republika Srpska je dužna da isplati Federaciji Bosne i Hercegovine ukupan iznos od 2,205,974.20 
KM.

III
Privremeno poravnanje između korisnika raspodjele se vrši na teret tekućih prihoda od neizravnih 
poreza na Jedinstvenom računu Uprave za neizravno oporezivanje koji pripadaju Republici Srpskoj, 
prijenosom na račun Federacije Bosne i Hercegovine.

IV
Rok za realizaciju ove Odluke je 31. prosinac 2013. godine, a za koju je zadužen ravnatelj Uprave za 
neizravno oporezivanje, s obvezom svakodnevnog izvještavanja Federacije Bosne i Hercegovine i 
Republike Srpske o realizaciji iste.

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.10.2013. godine i bit će 
objavljena u „Službenom glasniku BiH“.

Broj: UO 2009/164/12 
Banja Luka, 20.09.2013. godine
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email:ured.predsjedavajuceg.UO@uino.gov.ba

CapajeBO, 'BoKe Ma3ani/iha 5. ten. 033/279 545, $aKC 033 279 625
email:ured.predsjedavajuceg.UO@uino.gov.ba

mailto:ured.predsjedavajuceg.UO@uino.gov.ba
mailto:ured.predsjedavajuceg.UO@uino.gov.ba


Бобпа ј Негседоујпа 
Џргаупј о<ћог

Џргауе 2а јп<јгек1по -  пејггаупо 
орогегјуапје

Босна и Херцеговина 
Управни одбор

Управе за индиректно опорезивање

На основу чл. 14. став 1. алинеја (VI) и 21. став 4. алинеја (ш) Закона о систему индиректног 
опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и 
49/09), а у вези са чл. 6. и 7. Правилника о израчуну коефицијената дозначавања ентитетима 
(„Службени гласник БиХ“, број 62/08), Управни одбор Управе за индиректно опорезивање на 
138. сједници, одржаној 20.09.2013. године, д о н и о је

ОДЛУКУ
о првом привременом поравнању између корисника расподјеле индиректних пореза са 

Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање за 2013.годину

I
Овом Одлуком утврђује се износ првог привременог поравнања расподјеле преосталог износа 
индиректних пореза између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за 2013. 
годину и начин њене реализације.

II
На име првог привременог поравнања преосталог износа индиректних пореза за 2013. годину, 
Република Српска је дужна да исплати Федерацији Босне и Херцеговине укупан износ од 
2,205,974.20 КМ.

III
Привремено поравнање између корисника расподјеле се врши на терет текућих прихода од 
индиректних пореза на Јединственом рачуну Управе за индиректно опорезивање који припадају 
Републици Српској, преносом на рачун Федерације Босне и Херцеговине.

IV
Рок за реализацију ове Одлуке је 31. децембар 2013. године, а за коју је задужен директор 
Управе за индиректно опорезивање, са обавезом свакодневног извјештавања Федерације Босне 
и Херцеговине и Републике Српске о реализацији исте.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.10.2013. године и биће 
објављена у „Службеном гласнику БиХ“.
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