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1 Административне таксе 

На основу Закона о административним таксама („Службени гласник БиХ“, бр. 16/02, 19/02, 
43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 13/07, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 
73/17, 68/19, 18/20 и 30/22), Наредбе о уплатним рачунима за административне таксе и 
накнаде („Службени гласник БиХ“, број 30/23), BHDCA наплаћује административне таксе на 
све списе и радње у управним стварима из надлежности BHDCA, као и друге предмете и 
радње предвиђене Таксеном тарифом. 

У складу са Законом, поднесци и други списи, изузев оних ослобођених од плаћања таксе, ако 
није плаћена или није довољно плаћена такса не смију бити примљени директно од странке. 

Ако поднесак за који није плаћена или није довољно плаћена такса стигне поштом, таксени 
обвезник ће бити опоменут да, у року од осам дана од пријема опомене, плати редовну таксу 
и таксу за опомену. 

Ако се подноси већи број захтјева, сваки захтјев се подноси на посебном обрасцу (један 
захтјев - један образац).  

Уз поднесак (захтјев, молба, приједлог, пријава и друго) се доставља доказ о уплати 
административне таксе (уплатница) од 5 КМ за поднесак + 15 КМ за рјешење/увјерење.  

За жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ, а за рјешење донесено по жалби не плаћа 
се такса. 

Уплатница обавезно мора садржавати попуњена поља која се односе на уплату јавних 
прихода, као на слици 1. 

 

Слика 1. Примјер уплатнице за административну таксу: 
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Инструкција за 
поље: 

 

Рачун примаоца  

(бројеви уплатних 

рачуна на које се 
могу уплатити 
административне 
таксе) 

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. 
Mostar)  

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja 
Luka)  

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja 
Luka) 

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 1341021020000276 (Asa banka - Naša i Snažna 
d.d. Sarajevo). 

Износ и  
Врста прихода   

 

Такса за: Износ: Врста прихода: 

поднесак    5 КМ 722101 

рјешење 15 КМ 722103 

увјерење 15 КМ 722104 

жалба на рјешење 10 КМ 722102 
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2 Накнаде за услуге из надлежности BHDCA 

У складу са чланом 13. став (1) тачка е) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/09 и 25/18), а на основу Одлуке о висини накнада за услуге 
из надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, бр. 56/15 и 82/15), Наредбе о уплатним рачунима за административне таксе и 
накнаде („Службени гласник БиХ“, број 30/23), BHDCA наплаћује накнаде за услуге из своје 
надлежности.  

Уплатница обавезно мора садржавати попуњена поља која се односе на уплату јавних 
прихода, као на слици 2. 

Слика 2. Примјер уплатнице за накнаду: 

 

 

Инструкција за 
поље: 

 

Рачун примаоца  

(бројеви уплатних 

рачуна на које се 
могу уплатити 
накнаде) 

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. 
Mostar)  

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун;  5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja 
Luka)  

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja 
Luka) 

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 1341021020000276 (Asa banka – Naša i Snažna 
d.d. Sarajevo). 
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3 Накнаде које у име BHDCA наплаћују аеродроми  

У складу са чланом 13. став (1) тач. ц) и д) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/09 и 25/18), а на основу члана 5. став (1) Одлуке о висини 
накнаде коју плаћа оператор ваздухоплова по превезеном путнику и тони превезене 
робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 
20/23) и Наредбом о уплатним рачунима за административне таксе и накнаде („Службени 
гласник БиХ“, број 30/23), оператор аеродрома наплаћује накнаде у име и за рачун BHDCA, те 
исте уплаћује према инструкцији у наставку. 

Уплатница обавезно мора садржавати попуњена поља која се односе на уплату јавних 
прихода, као на слици 3.  

Слика 3. Примјер уплатнице за накнаду наплаћену у име BHDCA: 

 

Инструкција за 
поље: 

 

Рачун примаоца  

(бројеви уплатних 

рачуна на које се 
могу уплатити 
накнаде) 

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 3380002210018390 (Unicredit banka d.d.  
Mostar)  

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. 
Banja Luka)  

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 5556000060067744 (Nova banka a.d. Banja 
Luka) 

 ЈРТ Трезор БиХ-Депозитни рачун; 1341021020000276 (Asa banka – Naša i 
Snažna d.d. Sarajevo). 

 

 

 


