
*Наредбом о измјенама и допунама наредби о уплатним рачунима за административне таксе („Службени гласник 
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У складу са чланом 12. Закона о лијековима и медицинским средствима („Службени гласник 

БиХ“, број 58/08), те у складу са Правилником о врсти, висини и начину плаћања трошкова за 

обављање послова Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број 70/09), Наредбом о уплатним рачунима за административне таксе („Службени 

гласник БиХ“, бр. 19/14, 15/17 и 28/20), објављује се 

 

 

И З М И Ј Е Њ Е Н О  У П У Т С Т В О 

ЗА ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БиХ 

 

 

Уплата накнада трошкова за послове из дјелатности Агенције и припадајућих 

административних такси врши се на сљедећи начин: 

 

1. Уплатница за НАКНАДУ ТРОШКОВА за послове из дјелатности Агенције треба да 

садржи правилно попуњена сљедећа поља која се односе на уплату јавних прихода: 

 
➢ уплатио је: Назив правног лица / уплатиоца 
➢ сврха уплате: Уплата накнаде трошкова за - уписати назив предмета/захтјева за који 

се врши уплата 

➢ прималац: ЈРТ Трезор БиХ 

➢ жиро-рачун број (прималац/приматељ), изабрати један од понуђених рачуна:  
o 3380002210018390  (Unicredit banka d.d. Mostar) или 

o 5517902220404858 (Unicredit banka  a.d. Banja Luka) или 

o 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)* или 

o 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)*. 

➢ КМ (износ): уписати износ на основу финансијске вриједности исказане у 
предмету/захтјеву у складу са Правилником  

➢ врста уплате: уписати „0“ 

➢ врста прихода: уписати одговарајућу врсту прихода из Табеле 1. 

➢ број пореског обвезника: тринаестоцифрени идентификациони број правног лица 
(или ЈМБ грађанина, за физичка лица) 

➢ порески период: треба да одговара датуму уплате 

➢ општина: сједиште уплатиоца, односно општина пребивалишта 
➢ буџетска организација: 0717999 

➢ позив на број: уписати све „0“ 

 
Табела 1. Врсте јавних прихода за послове из дјелатности Агенције: 

 

Редни 
број (из  
Наредбе) 

 
Назив врсте прихода 

 

Врста 
прихода 

 
Буџетска 

организаци
ја 

45 Приходи од накнада за издавање, обнову и измјену 
дозволе за стављање лијека у промет 722530 

 

0717999 

46 Приходи од накнада за израду извјештаја о 
фармацеутском квалитету лијека 722531 

 

0717999 
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Поред наведене накнаде трошкова потребно је уплатити и одговарајући износ административне 

таксе, како слиједи: 

 

2. Уплатница за АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ треба да садржи правилно попуњена 

сљедећа поља која се односе на уплату јавних прихода: 

 
➢ уплатио је: Назив правног лица/уплатиоца 
➢ сврха уплате: Уплата таксе за - уписати назив поднеска за који се врши уплата 

➢ прималац: ЈРТ Трезор БиХ 

➢ жиро-рачун број (прималац/приматељ), изабрати један од понуђених рачуна:  
➢ 3380002210018390  (Unicredit banka d.d. Mostar) или 

➢ 5517902220404858 (Unicredit banka  a.d. Banja Luka) или 

47 Приходи од издавања, обнове и измјене дозволе за 
стављање 

традиционалног лијека у промет 

722532 
 

0717999 

48 Приходи од издавања, обнове и измјене дозволе за 
стављање 

хомеопатског лијека у промет 

722533 
 

0717999 

49 Приходи од издавања закључка о категоризацији 
722534 0717999 

50 Приходи од овјере књиге евиденције 
722535 0717999 

51 Приходи од годишње накнаде за одржавање 
регистрационе 

документације 

722536 0717999 

52 Приходи од издавања сугласности, односно дозволе за 
увоз-извоз лијекова и медицинских средстава 722537 0717999 

53 Приходи од потврде о постојању и трајању ентитетске 
дозволе 

722538 0717999 

54 Приходи од оглашавања лијекова стручној и широј 
јавности 

722539 0717999 

55 Накнада за поступак пријаве и издавање дозволе за 
клиничко испитивање лијекова 722540 0717999 

56 Приходи од издавања и измјене дозволе за обављање 
промета лијекова на велико 722541 0717999 

57 Накнада за издавање и измјену дозволе за производњу 
лијека 722542 0717999 

58 Приходи од контроле квалитета лијека 
722543 0717999 

59 Приходи од уписа, измјене и обнове уписа медицинских 
средстава у регистар мед. средстава 722544 0717999 

60 Приходи од оглашавања медицинских средстава 
стручној и широј 

јавности 

722545 0717999 

61 Накнаде од уписа и измјене уписа правних лица у 
регистар 

произвођача медицинских средстава 

722546 0717999 

62 Накнаде од уписа и измјене уписа правних лица у 
регистар 

велетрговаца медицинских средстава 

722547 0717999 

63 Приходи од потврде о постојању и трајању ентитетске 
дозволе за медицинска средства 722548 0717999 

64 Приходи од пријаве и издавања дозволе за клиничко 
испитивање 

медицинских средстава 

722549 0717999 
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➢ 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)* или 

➢ 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)*. 

➢ КМ (износ): уписати износ припадајуће таксе 

➢ врста уплате: уписати „0“ 

➢ врста прихода: уписати одговарајућу врсту прихода из Табеле 2.  

➢ број пореског обвезника: тринаестоцифрени идентификациони број правног лица 
(или ЈМБ грађанина, за физичка лица) 

➢ порески период: треба да одговара датуму уплате 

➢ општина: сједиште уплатиоца, односно општина пребивалишта 

➢ буџетска организација: 0717999 

➢ позив на број: уписати све „0“ 

 

Табела 2. Врсте јавних прихода од административних такси: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ово Упутство се примјењује почевши од 30.05.2020. године. 

 

 

 

Редни 
број (из  
Наредбе

) 

 
Назив врсте прихода 

Врста 
прихода 

Буџетска 
организациј

а 

143 Приходи од захтјева, молби, приједлога, пријава и др. 
поднесака – Тарифни број 1 722101 0717999 

144 Приходи од жалби против рјешења – Тарифни број 2 
722102 0717999 

145 Приходи од рјешења за које није прописана посебна 
накнада - 

Тарифни број 3 

722103 0717999 

146 Приходи од издатих увјерења - Тарифни број 4 722104 0717999 

151 Приходи од такси на поднеске којима се тражи 
мишљење 

722109 0717999 

175 Новчане казне за прекршаје 
723104 0717999 


