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На основу члана 6. Закона о Управи за индирекгно 

опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана 
21. Закона о систему индирекгног опорезивања у Босни и 
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 
32/07, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 и 91/17), а у вези са чланом 9. 
Закона о уплатама на Јединствени рачун и расподјели 
прихода ("Службени гласник БиХ", бр. 55/04, 34/07, 49/09 и 
91/07), Управни одбор Управе за индирекгно опорезивање, на
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приједлог директора Управе за индиректно опорезивање, на 
сједници одржаној дана 09.02.2023. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗНОСА МИНИМАЛНЕ РЕЗЕРВЕ 

ЗА ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА УПРАВЕ ЗА 
ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ У ВЕЗИ СА 
ИНДИРЕКТНИМ ПОРЕЗИМА, ОСТАЛИМ 

ПРИХОДИМА И ТАКСАМА
ДИО ПРВИ - Основне одредбе

Члан 1.
(Предмет)

Овим правилником се одређује минималан износ 
резерве на Јединственом рачуну, који је  Управи за 
индиректно опорезивање (у даљем тексту: УИО) потребан за 
измиривање свих обавеза у вези са индиректним порезима, 
осталим приходима и таксама, начин достављања података 
потребних за измиривање обавеза и извјештавање о 
издвојеним средствима за резерве.

Члан 2.
(Употреба израза у мушком или женском роду)

Ријечи које су ради прегледности у пропису наведене у 
једном роду без дискриминације односе се и на мушки и на 
женски род.

Члан 3.
(Дефиниције)

У смислу овог правилника коришћени појмови имају 
сљедеће значење:

а) Држава - Институције Босне и Херцеговине,
ћ) Ентитети - Федерација Босне и Херцеговине и 

Република Српска,
с) Дистрикт - Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине,
Д) Јединствени рачун - рачуни које је  УИО у име и за 

рачун државе, ентитета и Дистрикта отворила код 
једне или више комерцијалних банака за 
прикупљање појединачних прихода и рачуни и 
подрачуни код Централне банке БиХ који служе за 
евиденцију, држање и расподјелу прихода према 
корисницима прихода, као и рачуни за држање 
минималне резерве,

е) Минималне резерве - издвојена средства у износу 
од 10% од дневних прихода на Јединственом 
рачуну за потребе поврата и осталих исплата 
проистеклих по основу индиректних пореза, 
осталих прихода и такси пореским обвезницима и 
другим лицима,

1) Резерве - укупан износ средстава издвојен за 
измирење обавеза по основу поврата и осталих 
исплата проистеклих из индиректних пореза и 
осталих прихода и такси,

д)  Обавезе - обавезе по основу поврата и осталих 
исплата проистеклих по основу индиректних 
пореза, осталих прихода и такси,

ћ) Порески обвезник - физичко или правно лице које 
је  код Управе за индиректно опорезивање уписано 
у Јединствени регистар обвезника индиректних 
пореза,

1) Друго лице - физичко или правно лице које код 
Управе за индиректно опорезивање није уписано у 
Јединствени регистар обвезника индиректних 
пореза, а које може бити носилац права и обавеза 
која су предмет регулисања овим правилником.

ДИО ДРУГИ - Одређивање резерви и начин достављања 
података

Члан 4.
(Одређивање минималне резерве и резерве)

(1) УИО је  обавезна да сваког радног дана из прикупљених 
прихода издвоји средства минималне резерве од 10% од 
дневних прихода на Јединственом рачуну за потребе 
измиривања обавеза према пореским обвезницима и 
другим лицима.

(2) У случају да минимална резерва из става (1) овог члана 
није довољна за измиривање свих дневних обавеза 
УИО, а како би се обезбиједиле исплате обавеза, 
разлика недостајућег износа средстава обезбјеђује се из 
преосталог износа прикупљених прихода са 
Јединственог рачуна.

(3) Резерва представља укупно издвојена средства 
неопходна за измиривање обавеза УИО.

Члан 5.
(Измиривање обавеза)

(1) УИО извршава обавезе из члана 6. овог правилника 
истог дана из резерве.

(2) Уколико износ средстава резерве није довољан за 
измирење обавеза, УИО преостале неизмирене обавезе 
извршава по обезбјеђењу додатних средстава резерве.

Члан 6.
(Достава података потребних за измиривање обавеза УИО) 

Организационе јединице УИО које одобравају поврат и 
остале исплате достављају Сектору за пословне услуге, 
Одсјеку за финансијско управљање, сваког радног дана до 
09:30х, за потребе резервисања и измиривања обавеза УИО, 
сљедеће податке:

а) укупан износ одобреног поврата новчаних 
средстава и

ћ) рачун за потребе поврата средстава из резерви 
отворен код комерцијалне банке која је  у систему 
Јединственог рачуна.

Члан 7.
(Извјештавање)

(1) УИО мјесечно доставља Управном одбору УИО 
извјештај о издвојеним средствима за резерве за потребе 
поврата и осталих исплата проистеклих по основу 
индиректних пореза, осталих прихода и такси пореским 
обвезницима и другим лицима.

(2) УИО доставља Управном одбору УИО извјештај из 
става (1) овог члана до 10. дана у текућем мјесецу за 
претходни мјесец.

ДИО ТРЕЋИ - Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.

(Престанак важења прописа)
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о одређивању износа резерве на Јединственом 
рачуну за измиривање обавеза у вези с индиректним 
порезима наплаћеним од стране Управе за индиректно 
опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 59/04) и 
престаје примјена Одлуке Управног одбора ПУО 
0602/13/2008 од 06.02.2008. године ("Службени гласник 
БиХ", број 24/08).
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Члан 9.
(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 02-02-66-2/22 Предсједавајући
09. фебруара 2023. године Управног одбора

Сарајево Др Зоран Тегелтија, с. р.

Na osnovu člana 6. Zakona o Upravi za indirektno 
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 21. 
Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini 
("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08, 
49/09, 32/13 i 91/17), a u  vezi sa članom 9. Zakona o uplatama na 
Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 
55/04, 34/07, 49/09 i 91/07), Upravni odbor Uprave za indirektno 
oporezivanje, na prijedlog direktora Uprave za indirektno 
oporezivanje, na sjednici održanoj dana 09.02.2023. godine, 
donosi

PRAVILNIK
O ODREĐIVANJU IZNOSA MINIMALNE REZERVE ZA 
IZMIRIVANJE OBAVEZA UPRAVE ZA INDIREKTNO 

OPOREZIVANJE U VEZI SA INDIREKTNIM 
POREZIMA, OSTALIM PRIHODIMA I TAKSAMA

DIO PRVI - Osnovne odredbe
Član 1.

(Predmet)
Ovim pravilnikom se određuje minimalan iznos rezerve na 

Jedinstvenom računu, koji je  Upravi za indirektno oporezivanje (u 
daljnjem tekstu: UIO) potreban za izmirivanje svih obaveza u vezi 
sa indirektnim porezima, ostalim prihodima i taksama, način 
dostavljanja podataka potrebnih za izmirivanje obaveza i 
izvještavanje o izdvojenim sredstvima za rezerve.

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u  propisu navedene u 
jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski 
rod.

Član 3.
(Definicije)

U smislu ovog pravilnika korišteni pojmovi imaju sljedeće 
značenje:

a) Država - Institucije Bosne i Hercegovine,
b) Entiteti - Federacija Bosne i Hercegovine i Republika 

Srpska,
c) Distrikt - Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
d) Jedinstveni račun - računi koje je  UIO u ime i za račun 

države, entiteta i Distrikta otvorila kod jedne ili više 
komercijalnih banaka za prikupljanje pojedinačnih 
prihoda i računi i podračuni kod Centralne banke BiH 
koji služe za evidenciju, držanje i raspodjelu prihoda 
prema korisnicima prihoda, kao i računi za držanje 
minimalne rezerve,

e) Minimalne rezerve - izdvojena sredstva u iznosu od 
10% od dnevnih prihoda na Jedinstvenom računu za 
potrebe povrata i ostalih isplata proisteklih po osnovu 
indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi poreznim 
obveznicima i drugim licima,

f) Rezerve - ukupan iznos sredstava izdvojen za 
izmirenje obaveza po osnovu povrata i ostalih isplata 
proisteklih iz indirektnih poreza i ostalih prihoda i 
taksi,

g) Obaveze - obaveze po osnovu povrata i ostalih isplata 
proisteklih po osnovu indirektnih poreza, ostalih 
prihoda i taksi, h) Porezni obveznik - fizičko ili 
pravno lice koje je  kod Uprave za indirektno 
oporezivanje upisano u Jedinstveni registar obveznika 
indirektnih poreza,

i) Drugo lice - fizičko ili pravno lice koje kod Uprave za 
indirektno oporezivanje nije upisano u Jedinstveni 
registar obveznika indirektnih poreza, a koje može biti 
nosilac prava i obaveza koja su predmet reguliranja 
ovim pravilnikom.

DIO DRUGI - Određivanje rezervi i način dostavljanja 
podataka

Član 4.
(Određivanje minimalne rezerve i rezerve)

(1) UIO je  obavezna da svakog radnog dana iz prikupljenih 
prihoda izdvoji sredstva minimalne rezerve od 10% od 
dnevnih prihoda na Jedinstvenom računu za potrebe 
izmirivanja obaveza prema poreznim obveznicima i drugim 
licima.

(2) U  slučaju da minimalna rezerva iz stava (1) ovog člana nije 
dovoljna za izmirivanje svih dnevnih obaveza UIO, a kako 
bi se obezbijedile isplate obaveza, razlika nedostajućeg 
iznosa sredstava obezbjeđuje se iz preostalog iznosa 
prikupljenih prihoda s Jedinstvenog računa.

(3) Rezerva predstavlja ukupno izdvojena sredstva neophodna 
za izmirivanje obaveza UIO.

Član 5.
(Izmirivanje obaveza)

(1) UIO izvršava obaveze iz člana 6. ovog pravilnika istog dana 
iz rezerve.

(2) Ukoliko iznos sredstava rezerve nije dovoljan za izmirenje 
obaveza, UIO preostale neizmirene obaveze izvršava po 
obezbjeđenju dodatnih sredstava rezerve.

Član 6.
(Dostava podataka potrebnih za izmirivanje obaveza UIO) 

Organizacione jedinice UIO koje odobravaju povrat i ostale 
isplate dostavljaju Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za 
finansijsko upravljanje, svakog radnog dana do 09:30h, za potrebe 
rezerviranja i izmirivanja obaveza UIO, sljedeće podatke:

a) ukupan iznos odobrenog povrata novčanih sredstava i
b) račun za potrebe povrata sredstava iz rezervi otvoren 

kod komercijalne banke koja je  u  sistemu Jedinstvenog 
računa.

Član 7.
(Izvještavanje)

(1) UIO mjesečno dostavlja Upravnom odboru UIO izvještaj o 
izdvojenim sredstvima za rezerve za potrebe povrata i 
ostalih isplata proisteklih po osnovu indirektnih poreza, 
ostalih prihoda i taksi poreznim obveznicima i drugim 
licima.

(2) UIO dostavlja Upravnom odboru UIO izvještaj iz stava (1) 
ovog člana do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni 
mjesec.

DIO TREĆI - Prijelazne i završne odredbe
Član 8.

(Prestanak važenja propisa)
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi 

Pravilnik o određivanju iznosa rezerve na Jedinstvenom računu za 
izmirivanje obaveza u vezi s indirektnim porezima naplaćenim od 
strane Uprave za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", 
broj 59/04) i prestaje primjena Odluke Upravnog odbora PUO 
0602/13/2008 od 06.02.2008. godine ("Službeni glasnik BiH", 
broj 24/08).
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Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u  "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-02-66-2/22 Predsjedavajući
09. februara 2023. godine Upravnog odbora

Sarajevo Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Temeljem članka 6. Zakona o Upravi za neizravno 
oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 21. 
Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u  Bosni i Hercegovini 
("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08, 
49/09, 32/13 i 91/17), a u  svezi sa člankom 9. Zakona o uplatama 
na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", 
br. 55/04, 34/07, 49/09 i 91/07), Upravni odbor Uprave za 
neizravno oporezivanje, na prijedlog ravnatelja Uprave za 
neizravno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 09.02.2023. 
godine, donosi

PRAVILNIK
O ODREĐIVANJU IZNOSA MINIMALNE PRIČUVE ZA 

IZMIRIVANJE OBVEZA UPRAVE ZA NEIZRAVNO 
OPOREZIVANJE U SVEZIS NEIZRAVNIM POREZIMA, 

OSTALIM PRIHODIMA I PRISTOJBAMA
DIO PRVI - Osnovne odredbe

Članak 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom se određuje minimalan iznos pričuve na 
Jedinstvenom računu, koji je  Upravi za neizravno oporezivanje (u 
daljnjem tekstu: UNO) potreban za izmirivanje svih obveza u 
svezi s neizravnim porezima, ostalim prihodima i pristojbama, 
način dostavljanja podataka potrebnih za izmirivanje obveza i 
izvještavanje o izdvojenim sredstvima za pričuve.

Članak 2.
(Uporaba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u  propisu navedene u 
jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski 
rod.

Članak 3.
(Definicije)

U smislu ovog pravilnika korišteni pojmovi imaju sljedeće 
značenje:

a) Država - Institucije Bosne i Hercegovine,
b) Entiteti - Federacija Bosne i Hercegovine i Republika 

Srpska,
c) Distrikt - Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
d) Jedinstveni račun - računi koje je  UNO u ime i za 

račun države, entiteta i Distrikta otvorila kod jedne ili 
više komercijalnih banaka za prikupljanje pojedinačnih 
prihoda i računi i podračuni kod Centralne banke BiH 
koji služe za evidenciju, držanje i raspodjelu prihoda 
prema korisnicima prihoda, kao i računi za držanje 
minimalne pričuve,

e) Minimalne pričuve - izdvojena sredstva u iznosu od 
10% od dnevnih prihoda na jedinstvenom računu za 
potrebe povrata i ostalih isplata proisteklih po osnovi 
neizravnih poreza, ostalih prihoda i pristojbi poreznim 
obveznicima i drugim osobama,

f) Pričuve - ukupan iznos sredstava izdvojen za izmirenje 
obveza po osnovu povrata i ostalih isplata proisteklih 
iz neizravnih poreza i ostalih prihoda i pristojbi,

g) Obveze - obveze po osnovi povrata i ostalih isplata 
proisteklih po osnovi neizravnih poreza, ostalih 
prihoda i pristojbi,

h) Porezni obveznik - fizička ili pravna osoba koja je  kod 
Uprave za neizravno oporezivanje upisana u 
Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza,

i) Druga osoba - fizička ili pravna osoba koja kod 
Uprave za neizravno oporezivanje nije upisana u 
Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza, a 
koja može biti nositelj prava i obveza koja su predmet 
reguliranja ovim pravilnikom.

DIO DRUGI - Određivanje pričuva i način dostavljanja 
podataka

Članak 4.
(Određivanje minimalne pričuve i pričuve)

(1) UNO je  obvezna da svakog radnog dana iz prikupljenih 
prihoda izdvoji sredstva minimalne pričuve od 10% od 
dnevnih prihoda na Jedinstvenom računu za potrebe 
izmirivanja obveza prema poreznim obveznicima i drugim 
osobama.

(2) U  slučaju da minimalna pričuva iz stavka (1) ovoga članka 
nije dovoljna za izmirivanje svih dnevnih obveza UNO, a 
kako bi se osigurale isplate obveza, razlika nedostajućeg 
iznosa sredstava osigurava se iz preostalog iznosa 
prikupljenih prihoda s Jedinstvenog računa.

(3) Pričuva predstavlja ukupno izdvojena sredstva neophodna za 
izmirivanje obveza UNO.

Članak 5.
(Izmirivanje obveza)

(1) UNO izvršava obveze iz članka 6. ovoga pravilnika istog 
dana iz pričuve.

(2) Ukoliko iznos sredstava pričuve nije dovoljan za izmirenje 
obveza, UNO preostale neizmirene obveze izvršava po 
osiguravanju dodatnih sredstava pričuve.

Članak 6.
(Dostava podataka potrebnih za izmirivanje obveza UNO) 

Organizacijske jedinice UNO koje odobravaju povrat i 
ostale isplate dostavljaju Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za 
financijsko upravljanje, svakog radnog dana do 09:30h, za potrebe 
rezerviranja i izmirivanja obveza UNO, sljedeće podatke:
a) ukupan iznos odobrenog povrata novčanih sredstava i
b) račun za potrebe povrata sredstava iz pričuva otvoren kod 

komercijalne banke koja je  u  sustavu Jedinstvenog računa.
Članak 7.

(Izvještavanje)
(1) UNO mjesečno dostavlja Upravnom odboru UNO izvješće o 

izdvojenim sredstvima za pričuve za potrebe povrata i 
ostalih isplata proisteklih po osnovi neizravnih poreza, 
ostalih prihoda i pristojbi poreznim obveznicima i drugim 
osobama.

(2) UNO dostavlja Upravnom odboru UNO izvješće iz stavka 
(1) ovoga članka do 10. dana u tekućem mjesecu za 
prethodni mjesec.

DIO TREĆI - Prijelazne i završne odredbe
Članak 8.

(Prestanak važenja propisa)
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti 

Pravilnik o određivanju iznosa pričuve na Jedinstvenom računu za 
izmirivanje obveza u svezi s neizravnim porezima naplaćenim od 
strane Uprave za neizravno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", 
broj 59/04) i prestaje primjena Odluke Upravnog odbora PUO 
0602/13/2008 od 06.02.2008. godine ("Službeni glasnik BiH", 
broj 24/08).
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Članak 9.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 
u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-02-66-2/22 Predsjedatelj
09. veljače 2023. godine Upravnog odbora

Sarajevo Dr. Zoran Tegeltija, v. r.


