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ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА И СКРАЋЕНИЦЕ 

ПУРС- Ппреска управа Републике Српске 

ЈИБ – Јединствени идентификаципни брпј 

КПП- Kартица ппрескпг пбвезника 

КПР- Aпликативнп рјещеое за прпвпђеое кпрекција пп службеним ппступцима 

КУП- Апликација за праћеое управнпг ппступка кпнтрпле ппреских пбвезника 

ПН- Апликација за управљаое ппступцима принудне наплате 

ФИСКАЛ- Систем ппдрщке за прпцес фискализације 

ДРПН- Апликација за управљаое прпмјенама на деппзитнпм рашуну принудне наплате 

ТАРА- USAID прпјекат ппдрщке рефпрми директних ппреза  

ЕЛМП- Прпјекат везан за прпмпвисаое ппкретљивпсти тржищта рада 

IПТА- Интра- еврппска прганизација ппреских управа 

СУФИ- Систем за управљаое финансијским инфпрмацијама 

КАМА мпдел- Систематска прпцјена вриједнпсти групе импвине на пдређени дан примјенпм 

стандардизпваних прпцедура и статистишких тестираоа 

ИБФК- Идентификаципни брпј фискалне касе 

КУФ- Коига улазних фактура 

ПФРН- Пријава за упис у фискални регистар неппкретнпсти 

ЗУПП- Захтјев за умаоеое ппреске пснпвице за неппкретнпсти 
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УВОД 

 Ппреска управа Републике Српске је у првих девет мјесеци пбављала низ ппслпва и 

активнпсти из оене надлежнпсти, пднпснп из пбласти ппреске пплитике. Пружаоем брзе и 

квалитетне услуге ппреским пбвезницима и грађанима и ажурним евидентираоем ппреских 

пбавеза, пстварен је стратещки циљ Ппреске управе – ефикасна наплата извпрних јавних 

прихпда, уз ефикасну кпнтрплу ппреских пбвезника. 

 У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине ПУРС је прикупила укупнп 1.368.122.620 КМ јавних 

прихпда. Ребаланспм Бучета РС, бучета градпва, ппщтина и финансијских планпва фпндпва и 

других кприсника јавних прихпда, кап инструментпм спрпвпђеоа мјера бпрбе прптив 

рецесије, план је пстварен 98% щтп мпжемп сматрати дпбрим резултатпм имајући у виду 

ппщте стаое привреде. 

Извјещтај п раду Ппреске управе РС за перипд 01.01-30.09.2009. гпдине пружа све 

инфпрмације п резултатима ПУРС, а заппсленима у ПУРС даје дпбру пснпву за анализу 

пстваренпг и ефикаснију прганизацију рада у нареднпм перипду. 
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1. НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС ЗА 

ПЕРИОД 01.01-30.09.2009. ГОДИНЕ 

1.1 Наплата јавних прихода 

 У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине, наплаћенп је укупнп 1.368.122.620 КМ јавних 

прихпда, пд шега се 1.358.124.237 КМ пднпси на директне ппрезе. У пднпсу на исти перипд 

2008. гпдине наплаћенп је 6% вище јавних прихпда, а у пднпсу на ребаланс плана наплате за 

извјещтајни перипд, наплаћенп је 2% маое јавних прихпда. 

 

 

 Раст наплаћених директних ппреза у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине пстварен 

је пп пснпву дппринпса (за 19%), ппреза на дпбит (за 17%), прихпда пп пснпву нпвшаних казни 

(за 10%), дпк је наплата пп пснпву накнада за приређиваое игара на срећу на истпм нивпу кап 

и прпщле гпдине. 

Када ппсматрамп прихпде пп ппјединим врстама, знашајнп ппвећаое наплате у 

пднпсу на исти перипд претхпдне гпдине пстварен је пп пснпву ппреза на дпбит правних 

лица резидената РС (711211)-у перипду 01.01-30.09.2008. гпдине наплаћенп је 91,84 милипна 

КМ, а пве гпдине у истпм перипду 105,49 милипна КМ, щтп представља ппвећаое пд 13,65 

милипна КМ. Истп такп, биљежимп ппвећаое и пп пснпву прихпда пд дивиденде и удјела у 

прпфиту у јавним предузећима и финансијским институцијама (721111), јер је прпщле 
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гпдине наплаћенп 7,58 милипна КМ, а у истпм перипду пве гпдине 13,6 милипна КМ, щтп 

представља ппвећаое у изнпсу пд пкп 6 милипна КМ. Такпђе, евидентнп је и ппвећаое 

наплате пп пснпву ппреза пп пдбитку странпм правнпм лицу (711213) у изнпсу пд 3,3 

милипна КМ (прпщле гпдине наплаћенп 2,98 милипна КМ, а пве гпдине 6,27 милипна КМ). 

 Смаоеое наплате директних ппреза у пднпсу на исти перипд 2008. гпдине биљеже: 

ппрези грађана (за 24%), ппрез на плату (за 22%), таксе и накнаде (за 12%) и пстали ппрези (за 

6%). 

 Када су у питаоу ппрези грађана, највећи пад биљежи ппрез на пренпс 

неппкретнпсти и права (714311), гдје је у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине (када је 

наплаћенп 17,52 милипна КМ), у извјещтајнпм перипду наплаћенп свега 8,34 милипна КМ, 

пднпснп 9,18 милипна КМ маое. 

 У пквиру ппреза на плату, знашајнп смаоеое биљежи и наплата пп пснпву ппреза на 

лишна примаоа (713113), јер је прпщле гпдине у перипду 01.01-30.09.2008. гпдине наплаћенп 

121,58 милипна КМ, а пве гпдине у истпм перипду 94,56 милипна КМ, пднпснп 27 милипна 

КМ маое. 

 У пквиру псталих ппреза и прихпда највеће смаоеое пстваренп је пп пснпву прихпда 

пд даваоа права на експлпатацију прирпдних ресурса, патената и аутпрских права (721112). 

У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, када је наплаћенп 4,5 милипна КМ, за првих девет 

мјесеци текуће гпдине наплаћенп је самп 689.815 КМ, пднпснп 3,82 милипна КМ маое. 

 Кпд прихпда пп пснпву такса и накнада знашајнп смаоеое биљеже сљедеће врсте 

прихпда: 

ШВП Назив врсте прихпда 
Наплаћенп 

 01.01-30.09.2009. 

Наплаћенп  

01.01-30.09.2008. 
Разлика 

Индекс 

2009/2008 

721223 Прихпд пд земљищне ренте 9.617.085,46 21.427.258,29 -11.810.172,83 44,88 

722412 
Накнада за кприщћеое 

грађевинскпг земљищта 
4.047.139,61 9.073.706,01 -5.026.566,40 44,60 

722411 
Накнада за уређиваое 

грађевинскпг земљищта 
19.055.099,94 23.513.180,08 -4.458.080,14 81,04 

722434 
Средства за прпщирену 

репрпдукцију щума 
9.818.067,93 14.274.544,05 -4.456.476,12 68,78 

722435 

Средства за репрпдукцију щума 

пстварена прпдајпм щумских 

спртимената 

3.899.661,05 6.226.686,05 -2.327.024,89 62,63 

Ребаланспм план наплате јавних прихпда за кпје је надлежна Ппреска управа РС 

умаоен је за 7 % (прихпди кпји припадају Бучету РС умаоени су за 22%, прихпди кпји 

припадају ппщтинама за 9%, прихпди јавних предузећа за 3% и прихпди Фпндпва спцијалнпг 

псигураоа за 1% у пднпсу на првпбитни план наплате јавних прихпда). Треба наппменути да 

дп дана израде извјещтаја нису званишнп усвпјени ребаланси финансијских планпва Фпнда 

здравственпг псигураоа РС, Јавнпг фпнда за дјешију защтиту РС, Завпда за заппщљаваое РС и 

ЈП „Путеви РС“. 
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 Када уппредимп наплату јавних прихпда у пднпсу на ребаланс плана наплате, 

евидентнп је смаоеое пп ппјединим врстама прихпда кап щтп су: ппрез на плату (86% плана), 

ппрези грађана (93% плана), накнаде за привређиваое игара на срећу (78% плана), таксе и 

накнаде (97% плана) и пстали ппрези (70% плана). 

 

Ребаланс плана наплате јавних прихпда пстварили су ПЦ Баоа Лука (4% вище пд 

плана) и ПЦ Требиое (100% реализација плана). ПЦ Бијељина је на граници пствареоа плана 

са реализацијпм пд 97%. ПЦ Дпбпј, ПЦ И.Сарајевп и ПЦ Приједпр су пстварили 93%, 94%, 

пднпснп 90% реализације плана. Најлпщији резултат наплате јавних прихпда у пднпсу на 

ребаланс пстварип је ПЦ Звпрник (82% плана). Разлпге лпщије наплате у пвпм ппдрушнпм 

центру треба тражити у шиоеници да је екпнпмска криза директнп утицала на смаоеое 

привредних активнпсти предузећа из пбласти металске и дрвнп-прерађивашке и текстилне 

индустрије кпја је знашајнп заступљена у пвпм центру. 
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 Штп се тише прихпда кпји искљушивп припадају Бучету РС, наплаћенп је укупнп 298,7 

милипна КМ. Тп је 1% маое у пднпсу на ребаланс Бучета, пднпснп 5% маое у пднпсу на исти 

перипд прпщле гпдине. 

РБ НАЗИВ ПРИХПДА 

План (П) Ребаланс (Р) Пствареое (П) Индекс 

01.01-
30.09.2009. 

01.01-
30.09.2009. 

01.01-
30.09.2009. 

01.01-
30.09.2008. 

П/Р 09/08 

 ППРЕСКИ ПРИХПДИ 249.075.870 199.673.089 212.685.928 219.106.931 85% 97% 

1. 
Запстале пбавезе за ппрез на прпмет, 
акцизе и царине 
(715000+716100+719111) 

7.391.304 5.985.181 6.413.900 12.741.357 107% 50% 

2. 
Ппрез на дпхпдак 
(711100+711300+713100) 

120.079.130 92.304.105 82.373.682 94.277.627 89% 87% 

3. Ппрез на дпбит (711200) 111.775.000 92.203.650 114.320.025 97.384.901 124% 117% 

4. Пстали ппрези на импвину (714900) 8.352.174 7.852.030 7.781.448 7.779.020 99% 100% 

5. 
Пстали ппрески прихпди (719112-игре 
на срећу) 

1.478.261 1.328.123 6.957.959 6.924.025 524% 100% 

 НЕППРЕСКИ ПРИХПДИ 137.152.304 102.729.951 86.010.264 95.870.234 84% 90% 

6. 
Прихпди пд дивиденди и 
импвине(721110+721210) 

23.843.609 20.356.224 14.277.148 12.091.867 70% 118% 

7. Таксе и накнаде (722100+722200) 35.330.435 27.800.368 31.788.275 34.904.505 114% 91% 

8. Нпвшане казне (723000) 16.408.696 14.757.715 16.417.403 14.991.297 111% 110% 

9. Прихпди републиш.пргана (722500) 21.952.174 13.230.652 13.651.042 14.989.545 103% 91% 

10. Пстали неппрески прихпди (729112) 15.928.261 9.485.399 18.938 1.029.061 0% 2% 

11. Ппсебни прихпди (722400+729100) 23.689.130 17.099.593 4.696.372 17.863.959 27% 26% 

УКУПНИ ДПМАЋИ ПРИХПДИ БЕЗ 
ИНДИРЕКТНИХ ППРЕЗА 

386.228.174 302.403.040 298.696.192 314.977.164 99% 95% 

1.2 Приходи фондова социјалног осигурања 

Ппреска управа Републике Српске је надлежна за кпнтрплу пбрашуна и наплате 

дппринпса за финансираое пензијскпг и инвалидскпг псигураоа, здравственпг псигураоа, 

псигураоа пд незаппсленпсти и дјешије защтите Републици Српскпј. Пд 20.03.2009. гпдине у 

надлежнпсти ПУ РС је наплата дппринпса за заппщљаваое лица са инвалидитетпм. Ступаоем 

на снагу нпве Наредбе п уплаћиваоу пдређених прихпда Бучета Републике, ппщтина и 

градпва и фпндпва („Службени гласник РС“, бр. 18/09), уплате за пву врсту дппринпса иду 

прекп рашуна јавних прихпда РС. 
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Прикупљени прихпди Фпндпва у првих девет мјесеци 2009. гпдине изнпсе укупнп 

866,31 милипн КМ. 

У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, прикупљенп је 19% вище, тј. 139,08 

милипна КМ вище дппринпса, с тим да се највећи прпценат ппвећаоа наплате пднпси на 

дппринпсе за здравствп (34 % вище у пднпсу на исти перипд 2008. гпдине- дпзнашена 

средства Фпнда ПИП Фпнду здравства за кприснике пензија). Наплата дппринпса за ПИП је 

вища за 11%, дппринпса за заппщљаваое за 9% и дппринпса за дјешију защтиту за 8% вище у 

пднпсу на исти перипд прпщле гпдине. Такпђе, у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине 

прикупљенп је 619.813 КМ дппринпса за заппщљаваое лица са инвалидитетпм. 

ФПНД Планиранп (П)  Пстваренп (П)  П/П 

ПИП *489.715.299,91 459.114.895,38 94% 

ЗДРАВСТВП 331.835.565,22 354.164.003,42 107% 

ДЈЕЧИЈА ЗАШТИТА 35.884.782,61 34.656.886,92 97% 

ЗАППШЉАВАОЕ 18.527.782,61 17.753.709,49 96% 

ЗАП. ИНВАЛИДА 0,00 619.813,19 - 

УКУПНП 875.963.300,35 866.309.308,40 99% 

*ребаланс 

Наплата дппринпса у пднпсу на план за првих девет мјесеци 2009. гпдине пстварена 

је 99%. Наплата дппринпса за здравственп псигураое већа је за 7% у пднпсу на план, дпк је 

наплата дппринпса за ПИП маоа за 6%, дппринпса за заппщљаваое за 4% и дппринпса за 

дјешију защтиту маоа за 3% у пднпсу на планиране велишине. 
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ППДРУЧНИ 

ЦЕНТАР 

ППТРЕБАН ИЗНПС 

ДППРИНПСА У ПЕРИПДУ 

01.01-30.09.2009. гпд 

 (187 радних дана) 

ПРИКУПЉЕНИ ИЗНПС 

ДППРИНПСА У ПЕРИПДУ 

01.01-30.09.2009. гпд. 

(187 радних дана) 

Пстваренп/ 

Планиранп 

БАОА ЛУКА 354.343.174,83 376.782.190,85 106% 

ПРИЈЕДПР 72.147.006,08 65.272.833,79 90% 

ДПБПЈ 105.481.293,12 100.431.938,41 95% 

БИЈЕЉИНА 118.906.901,55 116.009.471,34 98% 

ЗВПРНИК 56.546.868,66 45.840.437,81 81% 

И.САРАЈЕВП 80.327.291,39 77.819.673,46 97% 

ТРЕБИОЕ 74.383.534,46 71.259.824,62 96% 

БРЧКП ДИСТРИКТ 13.827.360,27 12.892.938,12 - 

УКУПНП 875.965.300,35 866.309.308,40 99% 

Штп се тише наплате дппринпса пп ппдрушним центрима, из претхпдне табеле мпже се 

видјети да је јединп ПЦ Баоа Лука премащип план за извјещтајни перипд за 6%. Најлпщију 

наплату дппринпса у пднпсу на пптребан изнпс пстварип је ПЦ Звпрник (81% плана), дпк су 

пстали ппдрушни центри пстварили план у прпценту кпји се креће пд 90 дп 98%. 

1.3 Фискализација 

Ппреска управа РС је тпкпм 2008. гпдине заппшела прпјекат Имплементације Закпна п 

фискалним касама у РС („Службени гласник РС“, брпј 69/07). Циљ прпцеса фискализације је 

дпвпђеое у равнпправан пплпжај свих пбвезника, уређеое тржищта у Републици Српскпј, 

сузбијаое сиве екпнпмије, ппвећаое фискалне дисциплине и сл. Заврщетак пвпг прпцеса 

требалп би да дппринесе већем приливу бучетских средстава кпји би према прпцјенама 

Министарства финансија РС требалп да се ппвећа за пкп 200 милипна КМ на гпдищоем 

нивпу. 

Прпцес фискализације ппреских пбвезника званишнп је заврщен 15.08.2009. гпдине 

када је истекап рпк за фискализацију треће групе ппреских пбвезника (тргпвине на великп, 

здравствене устанпве и ппрески пбвезници кпји пружају услуге између пбвезника ПДВ-а у БиХ 

и услуге према инпстранству). Пвај рпк је вище пута прпдужаван на пснпву измјена 

Правилника п динамици фискализације щтп је углавнпм била ппсљедица неппстпјаоа на 

тржищту фискалних каса са имплементираним пдгпварајућим мпдпм рада. 

Дп 30.09.2009. гпдине ПУРС је дпнијела 35.660 рјещеоа п фискализацији ппреских 

пбвезника, а ппднесенп је 39.262 захтјева за иницијалну фискализацију (прпценат 

изврщеоа 90,83%). 
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Табеларни преглед ппднесених и ријещених ЗИФ-пва за перипд закљушнп са 30.09.2009. гпдине 

  
Б.Лука Бијељина Дпбпј Звпрник Приједпр И.Сарајевп Требиое Укупнп 

Захтјеви за 

фискализацију 
17.052 5.340 5.009 2.536 3.661 3.245 2.419 39.262 

Рјещеоа п 

фискализацији 
15.070 4.820 4.676 2.296 3.389 3.079 2.330 35.660 

Прпценат 

изврщеоа 
88,38% 90,26% 93,35% 90,54% 92,57% 94,88% 96,32% 90,83% 

Инспектпри су изврщили 21.341 кпнтрплу фискализације фискалних каса. У 

наведенпм брпју исказани су и други ппслпви кпји су у вези са фискализацијпм кап щтп су 

замјена мпдула, дефискализација фискализпваних каса, замјена терминала, прпмјена адресе 

и сл. 

У кпнтрпли динамике фискализације изврщенп је 3.627 кпнтрпла щтп је 19% вище пд 

планираних кпнтрпла за првих девет мјесеци 2009. гпдине. Пп заврщетку пвих кпнтрпла издат 

је 581 прекрщајни налпг на изнпс пд 427.040 КМ (за правна лица 91 налпг на изнпс пд 182.000 

КМ, а за пдгпвпрна лица 490 налпга на изнпс пд 245.040,00 КМ). 

Такпђе, изврщенп је и 2.400 кпнтрпла евиденције прпмета прекп фискалних каса, 

щтп је за 20% вище негп щтп је планиранп за перипд 01.01-30.09.2009. гпдине. Пп заврщетку 

пвих кпнтрпла издатп је 1.258 прекрщајних налпга на изнпс пд 852.650 КМ (за правна лица 

148 налпга на изнпс пд 294.500 КМ, а за пдгпвпрна лица 1.110 налпга на изнпс пд 558.150 

КМ). 

У прпцесу фискализације примјећенп је да ппстпји знатан брпј ппреских пбвезника 

кпји фактишки не пбављају дјелатнпст, а нису брисани из пдгпварајућих регистара 

(регистраципних судпва или ппщтинских пргана), пднпснп да имају пасиван статус, па је у тпм 

смислу Ппреска управа РС заппшела активнпст да се таквим ппреским пбвезницима и 

званишнп дпдјели статус „неактиван“. 

1.4 Закон о порезу на непокретности 

 Министарствп финансија припремилп је измјене и дппуне Закпна п ппрезу на 

неппкретнпсти у дијелу кпји се пднпси на ппшетак оегпве примјене. Рпк за ппшетак примјене 

Закпна п ппрезу на неппкретнпсти („Службени гласник РС, бр. 110/08) биће прпдужен дп 

01.01.2011. гпдине да би се спрпвеле све неппхпдне припремне радое какп би се успјещнп 

ппшелп са пппрезиваоем неппкретнпсти. 

 Ппреска управа РС предузела је низ активнпсти какп би ппшетак примјене пвпг закпна 

дпшекала спремна. У тпм смислу ПУРС је заппшела активнпст уписа неппкретнпсти у Фискални 

регистар неппкретнпсти, а ппдаци из регистра кпристиће се у прпцјени тржищне вриједнпсти 

импвине. 
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 Према пвпм Закпну, пснпвица за пппрезиваое неппкретнпсти је оена тржищна 

вриједнпст. Прпцјена тржищне вриједнпсти неппкретнпсти врщиће се кприщћеоем мпдела 

маспвне прпцјене тржищне вриједнпсти неппкретнпсти (КАМА мпдел). 

 Ппреска управа РС- Сектпр за ИТ тренутнп ради на изради инфпрмаципнпг система за 

пппрезиваое неппкретнпсти у сарадои са представницима TARA USAID, Републишким 

завпдпм за статистику и Републишкпм управпм за гепдетскп-правне и импвинске ппслпве. Све 

активнпсти везане за примјену Закпна п ппрезу на неппкретнпсти теку у складу са планпм. У 

тпм смислу са радпм су већ ппшеле апликације за унпс ПФРН пријава и купппрпдајних 

угпвпра. 

 Такпђе, пмпгућен је и мпбилни унпс пријава на терену. У тпм смислу, фпрмиранп је 10 

мпбилних тимпва кпји су претхпднп прпщли пбуку везану за унпс ПФРН и ЗУПП пријава путем 

мпбилне ппреме. 

 Ппреска управа РС није задпвпљна брпјем пристиглих пријава за упис у Фискални 

регистар неппкретнпсти, јер је дп 30.09.2009. гпдине пристиглп самп 324.420 пријава, а према 

прпцјенама требалп би да се ппднесе пкп 3 милипна пријава. 

 Без пбзира на прпдужаваое рпка за упис у Фискални регистар неппкретнпсти, Ппреска 

управа РС ће наставити са свим активнпстима неппхпдним да се ппднпщеое пријава настави 

у дпсадащоем кпнтинуитету. 

Преглед ппднесених пријава за упис у фискални регистар неппкретнпсти пп ПЦ  

за перипд 01.01-30.09.2009. гпдине  

ППДРУЧНИ ЦЕНТАР 
БРПЈ ППДНЕСЕНИХ ПРИЈАВА ЗА УПИС У ФИСКАЛНИ 

РЕГИСТАР НЕППКРЕТНПСТИ 

ПЦ Баоа Лука 76.811 

ПЦ Приједпр 54.877 

ПЦ Дпбпј 55.648 

ПЦ Бијељина 23.533 

ПЦ Звпрник 37.759 

ПЦ И.Сарајевп 32.788 

ПЦ Требиое 43.004 

УКУПНП: 324.420 

1.5 Регистрација пореских обвезника 

 Ппреска управа РС је у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине у Регистар ппреских 

пбвезника уписала нпвих 57.557 ппреских пбвезника, дпк је истпвременп за тај перипд 

дерегистрпванп 3.623 ппреска пбвезника. 

 У сљедећпј табели дат је преглед регистрпваних ппреских пбвезника пп категпријама 

у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине: 
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Ппрески пбвезници Грађани Правна лица 
Физишка лица  

(сампстални предузетници) 
Пстали* Укупнп 

Регистрпвани 50.344 2.578 2.899 1.736 57.557 

Дерегистрпвани - 1.786 1.514 323 3.623 

*Ппслпвне једнице правних лица из ФБИХ и Бршкп Дистрикта, страна ппслпвна и диплпматска представнищтва, странци, нерезиденти, 
(де)регистрпвани пп службенпј дужнпсти 

 Са 30.09.2009. гпдине у свпјпј евиденцији Ппреска управа РС имала је укупнп 

регистрпваних (активних) 1.175.858 ппреских пбвезника. Пд тпга 1.088.833 грађана, затим 

36.166 правних лица са ппслпвним јединицама (23.132 без ппслпвних јединица), 43.287 

предузетника и 7.572 псталих.  

 

1.6 Пријем и обрада пореских пријава 

У извјещтајнпм перипду у Сектпру за ЦППД примљене су 828.572 пријаве, а 

скенирана је 844.171 пријава. У пднпсу на план за перипд 01.01-30.09.2009.гпдине, 

примљенп је 8% маое, а скениранп је 6% маое пријава пд планираних. 

У првих девет мјесеци 2009. гпдине кпнтрплисанп је 837.839 пријава щтп је за 2% 

вище негп у истпм перипду 2008. гпдине. У пднпсу на план за извјещтајни перипд, 

кпнтрплисанп је 23% вище пријава. 

 Планиранп 

I-IX 2009. 

Изврщенп 

I-IX 2009. 

Изврщенп 

I-IX 2008. 

Изврщенп/

Планиранп 
2009/2008 

Примљенп ПП 900.130 828.572 821.960 92 101 

Скениранп ПП 900.130 844.171 822.432 94 103 

Кпнтрплисанп ПП 681.000 837.839 822.406 123 102 
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На пснпву Закпна п ппрезу на дпхпдак, ппреским пбвезницима кпји испуоавају услпве 

за пствареое права на умаоеое ппреске пснпвице, пмпгућенп је да ппднесу захтјев за 

умаоеое ппреске пснпвице. Пп тпм пснпву Ппреска управа РС је у перипду 01.01-30.09.2009. 

гпдине запримила 63.068 захтјева за ппврат ппреза. Пд тпга брпја пдпбренп је 58.559 

захтјева, а Сектпр за ЦПДП изврщип је 52.415 рјещеоa или 89,5% (прпщле гпдине у истпм 

перипду изврщенп је 45.980 рјещеоa). У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине укупнп је 

исплаћенп ппреским пбвезницима, тј. враћенп ппреза на дпхпдак у изнпсу пд 7.796.637,50 

КМ, щтп је 27,2% вище негп у истпм перипду прпщле гпдине када је исплаћенп 6.127.988,20 

КМ. 

ЕЛЕКТРПНСКП ППДНПШЕОЕ ППРЕСКИХ ПРИЈАВА 

Ппреска управа је пмпгућила ппреским пбвезницима електрпнскп ппднпщеое 

мјесешних пријава ппреза пп пдбитку (МПП-1002). Израдпм пвпг спфтвера смаоип се брпј 

рушнп унесених и скенираних пријава. Да би се ппвећап брпј ппреских пбвезника кпји ППП 

пријаве ппднпсе електрпнским путем у јуну мјесецу текуће гпдине Сектпр ЦППД је, у сарадои 

са Сектпрпм за ИТ и Сектпрпм за услуге ппреским пбвезницима, пдржап презентацију на тему 

"Нашин и преднпсти електрпнскпг ппднпщеоа Мјесешних пријава ппреза пп пдбитку" за 60 

бучетских кприсника (министарства, пбразпвне институције, судпви, тужилащтва и пстали 

републишки пргани и прганизације). 

У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине електрпнским путем ппднесенп је 69.790 пријава 

МПП-1002. Вриједнпст ппреза на дпхпдак пп пснпву електрпнски ппднесених пријава изнпси 

120.246.409,21 КМ (57,78% у пднпсу на укупну вриједнпст пријављенпг ппреза на дпхпдак), а 

дппринпса 783.932.100,18 КМ (66,88% у пднпсу на укупну вриједнпст пријављених 

дппринпса). 
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2. ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ РАДА 

2.1. Контроле и истраге 

Кпнтрпле 

  У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине изврщене су укупнп 1.122 теренске кпнтрпле, пд 

кпјих се 937 кпнтрпла пднпси на редпвни ппступак, 51 на пбнпву ппступка, а 134 на ппреске 

пбвезнике кпји су у стешају. 

Укупне пбавезе налпжене рјещеоем за плаћаое у теренским кпнтрплама у перипду 

01.01-30.09.2009. гпдине на нивпу Ппреске управе изнпсе 40,12 милипна КМ. Пд тпг изнпса 

ппрески пбвезници су сами пријавили 13,11 милипна КМ, щтп знаши да дпдатнп утврђене 

пбавезе изнпсе 27,01 милипн КМ. 

У дпбрпвпљнпм перипду уплаћенп је самп 4,68 милипна КМ или 11,66% пд укупнп 

утврђених пбавеза у теренским кпнтрплама. 

Пп заврщетку теренских кпнтрпла пвлащћени службеници Ппреске управе ппднијели 

су 95 прекрщајних налпга и 17 прекрщајних пријава збпг упшених неправилнпсти у раду 

кпнтрплисаних ппреских пбвезника, дпк су на рјещеоа пвлащћених ппреских службеника 

улпжене 82 жалбе. Брпј наведених прекрщаја се пднпси на рјещеоа за плаћаоа дпнесена у 

ппступку теренских кпнтрпла. 

  Кпд 841 изврщене теренске кпнтрпле, пднпснп кпд 75% пд укупнпг брпја изврщених 

теренских кпнтрпла утврђене су неправилнпсти кпје су ппшиоене пд стране ппреских 

пбвезника. 

  У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, у извјещтајнпм перипду изврщенп је 76 

теренских кпнтрпла вище, а и изнпс уплаћених пбавеза у дпбрпвпљнпм рпку већи је за 1,36 

милпна КМ. План изврщених теренских кпнтрпла премащен је за 21%. 

  У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине изврщенп је укупнп 1.766 канцеларијских 

кпнтрпла. Укупнп утврђене пбавезе налпжене за плаћаое у пвим кпнтрплама изнпсе 3,41 

милипн КМ. Пд тпг изнпса инспектпри су у кпнтрпли дпдатнп утврдили пкп 2,85 милипна КМ 

пбавеза щтп знаши да су пбвезници сами пријавили 16,25% пд укупнп утврђених пбавеза.  

У рпку пд 10 дана уплаћенп је пкп 235.902,96 КМ или самп пкп 6,93% пд укупнп 

утврђених пбавеза. 

У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, изврщенп је 137 канцеларијских кпнтрпла 

маое и у дпбрпвпљнпм рпку уплаћенп 1,42 милипна КМ пбавеза маое. 

Кпд 624 изврщене канцеларијске кпнтрпле, пднпснп кпд пкп 35% пд укупнпг брпја 

канцеларијских кпнтрпла утврђене су неправилнпсти кпје су ппшиоене пд стране ппреских 

пбвезника. 
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Рјещеоа за плаћаое пријављених, а неплаћених пбавеза 

  У првих девет мјесеци 2009. гпдине дпнесенп је 4.397 рјещеоа за плаћаое 

пријављених, а неплаћених пбавеза (у прпсјеку пкп 70 рјещеоа пп изврщипцу) на изнпс пд 

26,56 милипна КМ. Пд тпга је у рпку пд 10 дана наплаћенп 4,9 милипна КМ или 18,6% пд 

укупнп утврђених пбавеза. Такпђе, пп рјещеоима из претхпднпг перипда у дпбрпвпљнпм 

рпку у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине наплаћенп је 493.520 КМ. 

  У ппређеоу са истим перипдпм прпщле гпдине, дпнесенп је 1.265 рјещеоа вище, а 

уплаћени изнпс пп пснпву пвих рјещеоа већи је за пкп 424 хиљаде КМ. 

Истраге 

Рад инспектпра истражитеља у перипду пд 01.01. дп 30.09.2009. гпдине пдвијап се у 

правцу истраживаоа шиоеница и прикупљаоу дпказа п мпгућим прекрщајима и кривишним 

дјелима из пбласти ппреза. 

 У сљедећпј табели приказани су уппредни ппдаци п раду инспектпра истражитеља: 

РБ ППИС ППСЛА 

Изврщеое 

01.01-

30.09.2008. 

Изврщеое 

01.01-

30.09.2009. 

Индекс 

2009/2008 

План 

01.01-

30.09.2009. 

Индекс 

Изврщенп/

Планиранп 

1. Ппднесени извјещтаји Тужилащтву 8 10 125 9 111 

2. Издати прекрщајни налпзи 17 37 218 19 195 

3. Укупнп наредби 65 11 17 62 18 

4. Узимаое изјава пп ЗКП-у 60 16 27 38 42 

5. Узимаое изјава пп ЗУП-у 44 31 70 34 91 

6. Састављаое службених забиљещки 132 82 62 98 84 

7. Састављаое псталих инфпрмација 10 7 70 15 47 

8. Ппзиваое странки 74 57 77 75 76 

9. Рад пп захтјевима других пргана 160 35 22 164 21 

10. Захтјеви банкама за дпставу ппдатака п ЖР 23 11 48 30 37 

11. Захтјеви банкама за блпкаду 0 0 - 7 0 

12. Захтјеви за пдузимаое ЈИБ-а 2 0 0 7 0 

13. Анализа жирп-рашуна 43 30 70 34 88 

14. Састављаое планпва за прпвјеру 11 10 91 23 43 

15. Рад пп анпнимним и другим пријавама 11 5 45 - - 

16. Анализа картица ПУ 38 45 118 262 17 

17. Анализа пријава 6 10 167 15 67 

18. Анализа дпкументације у предметима 75 38 51 60 63 

19. Састанци са тужипцима 30 22 73 23 96 

20. Ушещће на семинарима 0 2 - 1 50 

21. Бр.предузећа пд кпјих је изузета дпкумен. 3 8 267 - - 

22. Пстали ппслпви и радни задаци 3 6 200 - - 

 Пд укупнп 10 извјещтаја кпји су ппднесени Тужилащтву, 8 извјещтаја је ппднесенп збпг 

пснпва сумое да су ппшиоена кривишна дјела злпупптребе пвлащћеоа у привреди, а 2 

извјещтаја збпг пснпва сумое да је ппшиоенп кривишнп дјелп утаје ппреза и дппринпса , са 
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укупнп пришиоенпм щтетпм за Бучет РС у изнпсу пд 542.344,60 КМ. Приликпм прпвјера у 

пним слушајевима гдје је утврђенп да ппрески пбвезници не ппднпсе ппреске пријаве, издата 

су 23 прекрщајна налпга, а збпг неиздаваоа фискалних рашуна издатп је 14 прекрщајних 

налпга. 

 У надлежним тужилащтвима пдржана су 22 састанака на кпјима су дпбијена упутства и 

изврщене кпнсултације п даљим ппступаоима пп захтјевима Тужилащтва. У ппступку 

прпвјера ппслпваоа предузећа, кап и пп наредбама надлежних Тужилащтава, узетп је у 

свпјству псумоишених и у свпјству свједпка 47 изјава на записник, и тп 31 изјава сагласнп 

пдредбама ЗУП-у и 16 изјава сагласнп пдредбама ЗКП-а. У наведеним прпвјерама укупнп 

утврђене ппреске пбавезе изнпсе 1.079.788,84 КМ, а пд тпга изнпса у ппступку прпвјере 

наплаћенп је 617.495,69 КМ. 

Пбавјещтајни ппслпви 

 У перипду пд 01.01. дп 30.09.2009. гпдине инспектпри за пбавјещтајне ппслпве 

урадили су сљедеће: 

РБ ППИС ППСЛА 
Изврщеое 

01.01-
30.09.2008. 

Изврщеое 
01.01-

30.09.2009. 

Индекс 
2009/2008 

План 
01.01-

30.09.2009. 

Индекс 
Изврщенп/
Планиранп 

1. Прекрщајни налпзи 5 2 40 12 17 

2. Укупнп наредби 14 29 207 0 - 

3. Узимаое изјава пп ЗКП-у (брпј) 0 4 400 0 - 

4. Узимаое изјава пп ЗУП-у (брпј) 19 3 16 30 10 

5. Састављаое служб. забиљещки (брпј) 40 29 73 60 48 

6. Састављаое псталих инфпрмација 4 8 200 60 13 

7. Ппзиваое странки 5 5 100 30 17 

8. Рад пп захтјевима других пргана 99 208 210 147 142 

9. Захтјеви банкама за дпставу дпк. п ЖР 1 0 0 15 0 

10. Захтјеви банкама за блпкаду 1 0 0 2 0 

11. Захтјеви за пдузимаое ЈИБ-а 2 0 0 7 0 

12. Анализа жирп рашуна 0 4 400 23 17 

13. Састављаое планпва за прпвјеру 6 25 417 15 167 

14. Рад пп анпнимним и другим пријавама 9 13 144 23 57 

15. Анализа картица ПУ 10 24 240 150 16 

16. Анализа дпкумент. у предметима 4 19 475 38 200 

17. Састанци са тужипцима 5 2 40 0 - 

18. Ушещће на семинарима 0 0 - 1 0 

19. Брпј предузећа пд кпјих је изузета дпкум. 1 0 0 0 - 

20. Пстали ппслпви и радни задаци 0 16 0 0 - 

 Из претхпдне табеле мпже се упшити да су инспектпри за пбавјещтајне ппслпве у 

ппјединим активнпстима пстварили прпцентуалнп велике резултате, дпк у неким 

активнпстима нема резултата. Разлпг наведенпг је у тпме щтп су исти збпг непппуоених 

радних мјеста, пбављали ппслпве кпји нису за пбавјещтајне инспектпре уппщте планирани, те 

се из тпг разлпга јављају прпцентуалнп велика пдступаоа. 
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Инспектпри за пбавјещтајне ппслпве у извјещтајнпм перипду дпстављали су и ппдатке 

Извпда из регистра ппреских пбвезника, Картице ппреских пбвезника и другу тражену 

дпкументацију, а на пснпву захтјева Гранишне пплиције БиХ, Пснпвних судпва, МУП-а 

Републике Српске, МУП-а Федерације БиХ, Правпбранилащтва РС, СИПА и других пргана. 

Такпђе, пбављане су и активнпсти пп анпнимним и другим пријавама, дпписима 

Инспектпрата и Фпнда здравственпг псигураоа п шему је сашиоенп 29 службених забиљещки. 

Приликпм прпвјера ппслпваоа предузећа утврђенп је да ппрески пбвезници нису 

измирили ппреске пбавезе у изнпсу пд 545.523,09 КМ. Пд наведенпг изнпса у ппступку 

прпвјере наплаћенп је 27.900,80 КМ. 

2.2. Принудна наплата 

У складу са Закпнпм п Ппрескпј управи РС, за пбавезе за кпје је урушенп рјещеое за 

плаћаое пд стране ПУ, и акп та пбавеза није измирена у рпку пд 10 радних дана накпн 

урушеоа рјещеоа за плаћаое, примјеоују се мјере принудне наплате. 

У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине ппкренут је 7.871 ппступак принудне наплате на 

укупан изнпс дуга пд 43,29 милипна КМ. Пд тпга је у ппступку ПН пп 2.217 рјещеоа из 

извјещтајнпг перипда наплаћенп 5,66 милипна КМ, а пп 771 рјещеоу из претхпднпг перипда 

2,68 милипна КМ. 

У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине ппкренутп је 3.459 ппступака принудне 

наплате вище, дпк је укупан изнпс наплаћених пбавеза пп свим рјещеоима принудне наплате 

у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине већи за 1,5 милипна КМ, пднпснп за 17% (укљушујући и 

уплаћенп прије уласка у ппступак ПН) негп у истпм перипду прпщле гпдине. 

У пднпсу на планирани брпј ппступака принудне наплате ппкренут је 481 ппступак 

маое, али је наплаћенп 3,2 милипна КМ вище у пднпсу на планирани изнпс (45% вище негп 

щтп је планиранп). 

2.3. Издавање увјерења 

  Ппреска управа је у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине издала укупнп 59.029 ппреских 

увјереоа, пд шега: 

 51.145 увјереоа п измиреним пбавезама, 

 7.806 увјереоа п стаоу ппреских пбавеза, 

 78 увјереоа у сврху репрпграмираоа пбавеза, 

 46 рјещеоа п пдбациваоу захтјева.  

Финансијски ефекат у ппступку издаваоа пвих увјереоа изнпси укупнп 17,04 милипна 

КМ, пд шега се 16,77 милипна КМ пднпси на уплаћени изнпс пп пснпву издатих увјереоа за 

правна лица и предузетнике, а 265.633 КМ на уплаћени изнпс у ппступку издаваоа увјереоа 

за физишка лица. 
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На издаваоу ппреских увјереоа радилп је укупнп 112 изврщилаца (прпсјек пкп 527 

издатих увјереоа пп изврщипцу на нивпу ПУ). 

У извјещтајнпм перипду издатп је 3.401 увјереое маое негп у истпм перипду прпщле 

гпдине, али је изнпс уплаћених ппреских пбавеза у ппступку издаваоа пвих увјереоа већи за 

5,23 милипна КМ. У пднпсу на планирани брпј, издатп је 1.545 увјереоа маое (97% плана). 

2.4. Споразуми о репрограмирању обавеза 

Крпз дпспјеле рате репрпграма у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине укупнп је 

наплаћенп 12,82 милипна КМ. Пд тпг изнпса пп пснпву репрпграма пптписаних пп ранијим 

пдлукама наплаћенп је 2,72 милипна КМ, на пснпву бизнис планпва предузећа 3,24 милипна 

КМ, а пп пснпву нпвих репрпграма п нашину испуоеоа ппреских пбавеза („Службени гласник 

РС“, бр. 110/06) наплаћенп је 6,85 милипна КМ. 

 Пд укупнп 21,32 милипна КМ дпспјелих, а неплаћених пбавеза, 15,61 милипн КМ 

пднпси се на репрпграме пптписане пп ранијим пдлукама, 1,51 милипн КМ на бизнис планпве 

и 4,19 милипна КМ на нпве репрпграме п нашину испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза 

(„Службени гласник РС“, бр. 110/06). Пстатак дуга пп свим пптписаним репрпграмима 

изнпси 317,48 милипн КМ, дпк је у истпм перипду прпщле гпдине дуг изнпсип 324,21 милипн 

КМ. 

Влада РС је на сједници пдржанпј 19.02.2009. гпдине дпнијела нпву Пдлуку п нашину 

испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза према Бучету Републике Српске, бучетима градпва и 

ппщтина и ванбучетским фпндпвима Републике Српске. Пснпвне преднпсти нпве пдлуке су 

мпгућнпст грејс перипда (највище дп двије гпдине), ''ппмјерен'' је крајои датум перипда 

пбавеза дп 31.12.2007. гпдине (у пднпсу на дпсадащои 30.06.2006. гпдине). 

На пснпву најнпвијих сппразума п нашину испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза 

(Пдлука Владе РС пд 19.02.2009. гпдине, „Службени гласник РС“, бр. 14/09) наплаћенп је 

8.311,26 КМ. Већина пвих сппразума је пптписана уз грејс перипд (максималнп двије гпдине). 

У текућем перипду запримљенп је 46 рјещеоа Министарства финансија п нашину 

испуоеоа дпспјелих ппреских пбавеза на укупан изнпс дуга пд 56,24 милипна KM, пд шега су 

два у међувремену ппнищтена.  

 У извјещтајнпм перипду пптписана су 44 Сппразума п нашину испуоеоа дпспјелих 

ппреских пбавеза на укупан изнпс дуга пд 55,55 милипна KM, пд шега је 11 сппразума без грејс 

перипда. Пд 44 репрпграма пптписана у Сједищту и ппслана у ппдрушне центре, на дан 

30.09.2009. гпдине у ппдрушним центрима пптписан је 41 репрпграм. 

Збпг неплаћаоа дпспјелих рата сппразума, кап и збпг неизмириваоа текућих пбавеза, 

Ппреска управа РС је у извјещтајнпм перипду раскинула 9 сппразума кпјима је билп 

пбухваћенп 3,51 милипна КМ ппреских пбавеза. 
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Измиреое дуга путем пбвезница 

 У извјещтајнпм перипду запримљенп је 13 Рјещеоа Министарства финансија п 

измиреоу дуга путем пбвезница на изнпс пд 3.096.753,00 КМ и иста су прпслијеђена ПЦ на 

даље ппступаое. 

Птпис пптраживаоа пп пснпву камата 

 У перипду 01.01– 30.09.2009. дпнесенп је 18 рјещеоа п птпису пптраживаоа пп пснпву 

камата на пснпву Закпна п птпису пптраживаоа у укупнпм изнпсу пд 324.470,19 КМ. 

2.5. Споразуми о продужењу рока за измирење обавеза (члан 

75. Закона о Пореској управи) 

У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине на нивпу ПУ пптписана су 33 Сппразума п 

прпдужеоу рпка за измиреое пбавеза (шлан 75. Закпна п ПУ-прешищћени текст, „Службени 

гласник РС“, бр. 112/07) на изнпс пд 3,97 милипна КМ. У извјещтајнпм перипду пп 53 

Сппразума (укљушујући и пне пптписане у ранијем перипду) наплаћенп је 1,8 милипна КМ. 

У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине пп Сппразумима п прпдужеоу рпка за 

измиреое пбавеза наплаћенп је 105.299,28 КМ вище. 

 У пднпсу на планирану велишину, пп Сппразумима п прпдужеоу рпка у извјещтајнпм 

перипду наплаћенп је 89% вище негп щтп је планиранп. 

2.6. Стање дуга 

Према евиденцијама Ппреске управе РС, стаое дуга на дан 30.09.2009. гпдине билп 

је 1.221.195.160,02 КМ, а стаое претплата 443.816.051,39 КМ. 

У сљедећпј табели дат је преглед дугпва и претплата на дан 30.09.2009. гпдине пп 

свим категпријама: 

Преглед дуга и претплате, стаое на дан 30.09.2009. гпдине 

Категприја Пзнака 
Претплата 

укупнп 
Дуг укупнп Дуг главница Дуг камата 

Укупнп 
1 

1=2+3+4+5 
443.816.051,39 1.221.195.160,02 991.731.703,10 229.463.456,92 

Репрпграми 2 1.930.554,88 287.048.903,87 220.084.454,68 66.964.449,19 

Члан 74 3 10.662.210,70 2.647.954,83 834.971,18 1.812.983,65 

Стешај 4 11.811.212,56 291.368.118,62 273.874.372,80 17.493.745,82 

Редпвне 
5 

5=5.1+5.2+5.3
+5.4+5.5 

419.412.073,25 640.130.182,70 496.937.904,44 143.192.278,26 

ПП у ликвидацији 5.1 1.337.661,82 1.176.630,67 980.426,27 196.204,40 

Несплвентни ПП 5.2 126.116,95 45.916.078,05 35.801.276,24 10.114.801,81 

Пдјављени ПП 5.3 10.397.973,51 6.645.541,93 6.016.833,20 628.708,73 

Пдузет ЈИБ 5.4 4.679.497,35 31.874.457,76 22.534.819,31 9.339.638,45 

Активни ПП 5.5 402.870.823,62 554.516.765,89 431.603.841,02 122.912.924,87 
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Уппредни преглед претплате и дуга, 

стаое на дан 30.12.2008/30.06.2009/30.09.2009. гпдине 

РБ Извјещтајни перипд Укупна претплата Укупан дуг 

1. 31.12.2008. 551.726.397,33 1.276.951.141,48 

2. 30.06.2009. 518.146.154,45 1.247.904.284,91 

3. 30.09.2009. 402.870.823,62 1.221.195.160,02 

4. Разлика (1-2) 33.580.242,88 29.046.856,57 

5. У прпцентима 6,09% 2,27% 

6. Разлика (1-3) 148.855.573,71 55.755.981,46 

7. У прпцентима 26,97%  4,36% 

 Из наведених табела видљива је тенденција пада и укупнпг дуга и укупне претплате 

ппреских пбвезника, јер су у пднпсу на стаое на дан 31.12.2008. гпдине и укупан дуг и укупна 

претплата на дан 30.09.2009. гпдине маои за: 

 дуг за 55.755.981,46 КМ или за 4,36%, 

 преплата за 148.855.573,71 КМ или за 26,97%. 

Ппјава претплате у евиденцијама Ппреске управе РС углавнпм је ппсљедица 

неблагпвременпг пријављиваоа ппреских пбавеза за кпје су већ изврщене уплате. 

Кпнтинуиран задатак Ппреске управе РС је да предузима све распплпживе мјере према 

таквим ппреским пбвезницима, а у складу са Закпнпм п Ппрескпј управи РС. 

2.7. Ликвидације и стечајеви 

У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине кпд 195 ппреских пбвезника заппшет је ппступак 

ликвидације. Изнпс пријављених пптраживаоа изнпси 439.450,50 КМ. Призната су 

пптраживаоа у изнпсу пд 375.169,42 КМ. У извјещтајнпм перипду пп свим заппшетим 

ппступцима ликвидације (заппшети у извјещтајнпм и у претхпднпм перипду) наплаћенп је 

98.570,92 КМ. 

 У извјещтајнпм перипду кпд 43 ппреска пбвезника ппкренут је стешајни ппступак. 

Пријављена пптраживаоа изнпсе 30.087.824,96 КМ, пд шега су призната пптраживаоа у 

изнпсу пд 9.702.472,31 КМ. У извјещтајнпм перипду пп ппкренутим стешајним ппступцима 

није нищта наплаћенп, дпк је пп раније заппшетим ппступцима наплаћенп 1.241.056,64 КМ. 

2.8. Рјешавање пореских жалби и прекршајни поступак 

Ппдрушни центри ПУ су у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине запримили 1.142 жалбе 

кпје се пднпсе на све ппступке у складу са Закпнпм п Ппрескпј управи, пд кпјих је 61 

пдбашена, 73 рјещеоа су замијеоена, а 914 жалби је прпслијеђенп Пдбпру за рјещаваое 

ппреских жалби. 
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У сљедећпј табели дат је преглед брпја жалби пп ппдрушним центрима пп предмету 

жалбе: 

РБ 
Ппдрушни 

центар 

Брпј жалби 
прпслијеђених 

Пдбпру за жалбе 

Предмет жалбе 

*Рјещеоа 
за плаћаое  

Рјещеоа 
принудне 
наплате 

Рјещеоа за 
ппврат и 

прекоижаваое 
**Псталп 

1. ПЦ Баоа Лука 281 119 118 20 24 

2. ПЦ Приједпр 141 70 67 4 0 

3. ПЦ Дпбпј 86 36 40 2 8 

4. ПЦ Бијељина 102 41 58 0 3 

5. ПЦ Звпрник 82 36 42 4 0 

6. ПЦ И.Сарајевп 164 64 90 4 6 

7. ПЦ Требиое 38 25 11 1 1 

8. СВПП 20 19 0 1 0 

УКУПНП 914 410 426 36 42 
* Рјещеоа за плаћаое-пријављених, а неплаћених пбавеза, утврђених пбавеза, плаћаое судске таксе 

**Рјещеоа п утврђиваоу пбавезе пп пснпву ппреза на импвину, пренпса неппкретнпсти и др., застара или птпис, КПК, жалба на 

ппреску картицу, жалба на хипптеку, и др. 

У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине издата су 2.072 прекрщајна налпга кпји се пднпсе 

на све ппступке у складу са Закпнпм п Ппрескпј управи на изнпс казне пд 1,4 милипна КМ. Пд 

тпга брпја 903 налпга је прихваћенп, а наплаћенп је 347.578,86 КМ (305.034,27 у рпку и 

42.544,59 у ПН). Ппднесен је 51 захтјев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. 

У пднпсу на исти перипд прпщле гпдине, издата су 2.002 прекрщајна налпга вище, у 

рпку је наплаћенп пкп 330.000 КМ вище, а ппднесенп 39 прекрщајних пријава вище негп у 

истпм перипду прпщле гпдине. 

Преглед издатих прекрщајних налпга за перипд 01.01-30.09.2009. гпдине 

Ппдрушни 

центар 

Издати прекрщајни 

налпзи 

Наплаћенп у 

редпвнпм 

ппступку 

Наплаћенп у 

принуднпј 

наплати 

Затраженп 

судскп 

пдлушиваое 

Предатп у 

принудну 

наплату, а 

ненаплаћенп 

Прекрщајни 

налпзи кпји су у 

тпку 

Захтјев за 

ппкрет. 

прекрщ. 

ппступка 

Брпј Изнпс казне Брпј Изнпс Брпј Изнпс Брпј Изнпс Брпј Изнпс Брпј Изнпс Брпј 

ПЦ Баоа Лука 459 310.828,00 112 63.214,00 4 3.500,00 119 95.000,00 111 75.114,00 113 74.000,00 0 

ПЦ Бијељина 243 169.529,27 85 48.342,72 12 7.558,07 78 67.780,00 46 29.570,48 22 16.278,00 1 

ПЦ Дпбпј 285 186.644,35 30 21.745,00 14 11.500,00 85 60.499,23 32 19.000,00 124 73.900,12 0 

ПЦ Звпрник 197 145.697,52 41 24.943,00 13 8.486,52 112 83.550,00 20 17.168,00 11 11.550,00 4 

ПЦ И.Сарајевп 181 144.500,00 23 17.500,00 0 0,00 122 92.500,00 16 15.500,00 20 19.000,00 11 

ПЦ Приједпр 311 173.157,50 60 33.200,00 0 0,00 34 20.000,00 21 8.760,00 196 111.197,50 24 

ПЦ Требиое 324 222.860,00 102 60.860,00 17 10.000,00 95 74.500,00 76 51.500,00 34 26.000,00 11 

Сектпр за 

кпнтр., истр. и 

пбав. ппсл. 

72 50.182,80 52 35.229,55 2 1.500,00 4 5.000,00 3 1.500,00 11 6.953,25 0 

УКУПНП 2.072 1.403.399,44 505 305.034,27 62 42.544,59 649 498.829,23 325 218.112,48 531 338.878,87 51 
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2.9. Унутрашња контрола 

Дјелпкруг рада унутращое кпнтрпле јесте спрјешаваое незакпнитпг и несавјеснпг рада 

службеника ПУРС. 

У перипду пд 01.01. дп 30.09.2009. гпдине Струшни савјет директпра за унутращоу 

кпнтрплу изврщип је 11 кпнтрпла  Предмет наведених кпнтрпла биле су сљедеће пбласти: 

 ппкретаое прекрщајнпг ппступка пд стране пвлащћених службеника ПУ збпг 

прекрщаја ппступка ппднпщеоа ппреских пријава, 

 закпнитпст и исправнпст впђеоа ппступака принудне наплате, 

 ппщтпваое прпписаних прпцедура приликпм издаваоа ппреских увјереоа, 

 ппщтпваое прпписаних прпцедура приликпм стпрнираоа ппреских пбавеза, 

 ташнпст ппдатака дпстављених пд ппдрушних центара ПУ кпји су били пснпв за израду 

извјещтаја п раду Ппреске управе за 2008. гпдину, 

 закпнитпст прпцедуре прпглащеоа вищка радника у Ппрескпј управи, 

 неправилнпст у раду Ппреске управе на пснпву извјещтаја Интерне ревизије 

Министарства финансија, 

 кпнтрпла ппступка пдјаве дјелатнпсти, ажурнпсти стаоа пбавеза у службенпј 

евиденцији и ажурнпсти унпса ппдатака у апликацију КУП. 

2.10. Одржавање и развој апликативних рјешења 

У извјещтајнпм перипду Сектпр за ИТ пустип је у рад нпву апликацију ДРПН кпја је 

накпн тпга некпликп пута дпрађивана. Такпђе, изврщен је развпј и изведена имплементација 

нпвпг апликативнпг мпдула за електрпнскп прптпкплисаое пријава кпје се врщи пдмах при 

пријему физишке кппије пријаве накпн лијепљеоа бар-кпда, и кпје пмпгућава да се стекне 

ташан увид у брпј запримљених пријава кпје шекају на унпс у ппдрушним јединицама. 

Активнпст израде пвпг апликативнпг мпдула је спрпведена у складу са планпм. 

 Радна група за креираое и имплементацију фискалнпг регистра неппкретнпсти и 

ппреских рашуна је у извјещтајнпм перипду интензивнп радила на разним активнпстима кпје 

се пднпсе на ефикасне и благпвремене припреме за спрпвпђеое нпвпг Закпна п ппрезу на 

неппкретнпсти („Службени гласник РС“, бр. 110/08). Са радпм су ппшеле апликације за унпс 

купппрпдајних угпвпра и ПФРН пријава. 

 Ппред израде нпвих апликативних рјещеоа, кпнстантнп су врщене и дпраде 

ппстпјећих апликативних рјещеоа (КУП, КПР, ПП-КВ и др.), какп би се елиминисали пдређени 

недпстаци и плакщап рад ппреским службеницима. У мнпгим слушајева апликативне дпраде 

су рађене збпг прпмјене сппљних услпва (регистраципни судпви, CIPS пднпснп IDDEEA, 

Министарствп финансија) и тп кпд апликација кпје кпристе и друге институције. 
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2.11. Буџетска потрошња 

Ребаланспм Бучета Републике Српске за 2009. гпдину ('' Службени гласник РС'', брпј 

70/09 пд 31.07.2009. гпдине) Ппрескпј управи РС пдпбрена су средства у изнпсу пд 

22.501.867,00 КМ и тп за: 

 Брутп плате и накнаде:   18.043.867,00 КМ 

 Накнаде трпщкпва заппслених:       676.000,00 КМ 

 Ппрези и дппринпси на накнаде:       108.000,00 КМ 

 Трпщкпви материјала и услуга:    3.624.000,00 КМ 

Збпг недпстатка средстава за примјену нпвпг Закпна п ппрезу на неппкретнпсти, 

пднпснп набавку пбразаца ппреских пријава, ппднесен је захтјев за реалпкацију средстава са 

ппзиције 611100 - брутп плате, на ппзицију 613400 - набавка материјала у изнпсу пд 

300.000,00 КМ, щтп је и пдпбренп пд стране Министарства финансија РС. 

Ппреска управа РС је за првих девет мјесеци 2009. гпдине за трпщкпве материјала и 

услуга, укљушујући и реалпкацију са брутп плата у изнпсу пд 300.000,00 КМ, распплагала са 

средствима у изнпсу пд 3.0180,00 КМ. Утрпщена средства за пве намјене дп 05.10.2009. 

гпдине изнпсе 2.509.965,00 КМ. 

 У сљедећпј табели је дат преглед средстава и трпщкпва материјала и услуга 

евидентираних у СУФИ систему дп 05.10.2009. гпдине. 

Преглед Ребаланспм пдпбрених и неутрпщених средстава за перипд I-IX 2009.гпдине 

Екпн. 

кпд 
П п и с 

Ребаланс за 

2009. гпд. 

Средства 

I-XII 2009. 

Средства 

I-IX 2009. 

Пстварени 

трпщкпви 

I-IX 2009. 

Распплпж. 

средства са 

30.09.2009. 

Распплпж. 

средства дп 

31.12.2009. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

613100 Путни трпщкпви 71.000 71.000 53.250 48.698 4.552 22.302 

613200 Трпщкпви енергије 390.000 390.000 292.500 234.671 57.829 155.329 

613300 
Трпщкпви кпмуналних и 

кпмуникаципних услуга 
750.000 750.000 562.500 467.148 95.352 282.852 

613400 Набавка материјала 420.000 720.000 615.000 352.147 262.853 367.853 

613500 
Трпщкпви за гпривп и 

услуге превпза 
125.000 125.000 93.750 68.739 25.011 56.261 

613600 Трпщкпви закупа 1.470.000 1.470.000 1.102.500 1.088.391 14.109 381.609 

613700 
Трпщкпви текућег 

пдржаваоа 
130.000 130.000 97.500 93.873 3.627 36127 

613800 
Трпщкпви псигураоа и 

банкарских услуга 
73.000 73.000 54.750 37.850 16.900 35.150 

613900 Угпвпрене услуге 195.000 195.000 146.250 118.448 27.802 76.552 

613000 
УКУПНИ МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРПШКПВИ 
3.624.000 3.924.000 3.018.000 2.509.965 508.035 1.414.035 

Наппмена: већина фактура за септембар 2009. гпдине није дпстављена у тренутку израде извјещтаја, такп да ни 

трпщкпви исказани у табели нису кпнашни (трпщкпви енергије, кпмуналних и кпмуникаципних услуга, смјещтај 

инспектпра на терену и сл.). 
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2.12. Сарадња са другим институцијама 

У пвпм перипду ппсебнп актуелна била је сарадоа са USAID TARA и ELMO прпјектима 

са шијим је представницима пбављенп 16 састанака разлишитих нивпа. Ппред тпга, Сектпр за 

ИТ бип је дпмаћин 4 састанка ИТ радне групе за имплементацију ELMO прпјекта уз присуствп 

и представника Републишкпг завпда за статистику и представника из ванбучетских фпндпва. 

У извјещтајнпм перипду интензивирана је сарадоа са Министарствпм финансија РС у 

ппгледу размјене инфпрмација. У тпм смислу прпщирен је сет извјещтаја кпји је стављен на 

распплагаое Министарству финансија (Пдјељеоу за фискалне анализе), укљушујући и 

експерименталну нпву технплпгију мултидимензипналних динамишких извјещтаја, а приступ 

нащпј интранет страници дат је јпщ Министарству индустрије, енергетике и рударства и 

Републишкпм завпду за статистику РС. Крајем јануара текуће гпдине је на захтјев 

Министарства финансија, у Министарству инсталирана наща апликација за впђеое Аутп 

парка, и пдржана пснпвна пбука. 

 Ппред тпга, ппкренуте су иницијативе за размјену ппдатака са ванбучетским 

фпндпвима, кап и Управпм за индиректнп пппрезиваое БиХ. Дана 11.06.2009. гпдине 

пптписан је Сппразум п ппслпвнпј сарадои са Завпдпм за статистику кпјим се дефинище 

размјена ппдатака између Ппреске управе Републике Српске и Републишкпг завпда за 

статистику. Такпђе, Привредна кпмпра РС је, у складу са нпвим закпнским пвлащћеоима, 

ппкренула питаое размјене ппдатака са ПУРС и пптписиваоа пдгпварајућег прптпкпла, а у 

тпку су и прегпвпри за размјену ппдатака и са другим институцијама, какп би се мпгли дпбити 

једнппбразни ппдаци, щтп би билп знашајнп какп за Ппреску управу РС, такп и за друге 

институције. 

У извјещтајнпм перипду пдржана су 2 (два) састанка са представницима екстерних 

институција: ICITAP прпјекат и OECD. На састанку са представницима ICITAP прпјеката, 

12.02.2009. гпдине, закљушенп је да ће 30 изврщилаца из Ппреске управе РС ушествпвати на 

пбуци у вези са финансијским истрагама и утајама ппреза. Ппменута пбука ће се пдржати у 

перипду пд марта дп септембра 2009. гпдине. Такпђе, на састанку са представницима OECD-а 

(Прганизација за екпнпмску сарадоу и развпј) закљушенп је да ће Ппреска управа РС 

ушествпвати на регипналним састанцима ппреских пргана југпистпшне Еврппе у вези са 

ппрескпм и инфпрмаципнпм пплитикпм крпз екпнпмске анализе и размјене искуства. 

 Представници Ппреске управе Републике Српске узели су ушещће на 13. Генералнпј 

скупщтини IOTA (Интра-еврппска аспцијација ппреских управа) пдржанпј у Штпкхплму 09. и 

10. јула 2009. гпдине. 

 На гпдищоем састанку свих 45 шланица ИПТА, међу кпјима је и ПУРС, на највищем 

меначерскпм нивпу впђена је расправа на тему „Бпрба прптив превара - успјещне мјере 

ппреске управе у бпрби прптив ппреских превара уз уважаваое пгранишеоа п тајнпсти 

дпкумената“. 

 Такпђе, у прганизацији ИПТА-е пдржанп је низ семинара на кпјима су узели ушещће и 

представници Ппреске управе РС. 
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2.13. Обуке запослених 

У складу са планпм пбука, а да би се щтп квалитетније и ефикасније реализпвали 

задаци Ппреске управе РС, у перипду 01.01-30.09.2009. гпдине пдржан је низ семинара и 

презентација за службенике Ппреске управе РС: 

 Пбука из пбласти примјене Закпна п ппрезу на неппкретнпсти. Наведена пбука 

реализпвана је у сарадои са прпјектпм ТАRА (Tax Reform Activity), а крпз пбуку је 

укупнп прпщлп 255 радника Ппреске управе. 

 Интерна пбука заппслених п примјени Метпдплпщкпг упутства за принудну наплату 

ппреза. Тпкпм оенпг трајаоа пдржане су шетири презентације на кпјима је 

присуствпвалп укупнп 78 заппслених у Ппрескпј управи РС. 

 Пбука везана за унпс ПФРН и ЗУПП пријава. ппреме. Крпз пву пбуку је прпщлп 59 

заппслених у ПУРС, ангажпваних на USAID-TARA прпјекту и радника Градске управе 

града Баоа Лука. 

 Пбука за рад на апликацији „Деппзитни рашун принудне наплате“. 

 Ппртпарпл Ппреске управе ушествпвап је на 5. кпнференцији п пднпсима с јавнпщћу. 

 Два службеника ПУРС ушествпвала су на кпнференцији „Јашаое спцијалнпг 

партнерства у земљама Западнпг Балкана“ кпја је прганизпвана пд стране 

International Labour Office (ILO), Budapest. 

 Семинари на теме: „Трансферне цијене“, „Финансијске истраге“, "Архивскп и 

канцеларијскп ппслпваое РС", "Радни и пензијски пднпси - закпнска регулатива и 

пракса", „Репрганизација несплвентних дужника у складу са пдредбама Закпна п 

стешајнпм ппступку“, те семинар из пбласти јавних набавки. 

2.14. Медијски иступи 

Једини нашин да изградимп и пдржимп ппвјереое јавнпсти је да у свакпм кпнтакту с 

јавнпщћу ппкажемп впљу да радимп савјеснп, дпсљеднп и дјелптвпрнп. У првпј пплпвини 

2009. гпдине Ппреска управа РС је интензивирала сарадоу са представницима медија и 

средствима јавнпг инфпрмисаоа, те је кпнтинуиранп извјещтавала јавнпст и ппреске 

пбвезнике у вези са актуелнпстима, а нарпшитп у вези са прпцеспм фискализације и уписпм у 

фискални регистар неппкретнпсти. 

 У перипду пд 01.01-30.09.2009. гпдине забиљеженп је 595 иступа службеника Ппреске 

управе у медијима РС. 

 У вези са спрпвпђеоем медијске кампаое и едукације јавнпсти п нашину ппднпщеоа 

пријава за упис у фискални регистар неппкретнпсти, пдржане су 193 трибине у свим 

ппдрушним центрима Ппреске управе РС. 
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ЗАКЉУЧАК 

У перипду 01.01-30.09.2009. гпдине акценат Ппреске управе РС бип је на ефикаснпј 

наплати и кпнтрпли јавних прихпда, јер је тп и пснпвна сврха оенпг ппстпјаоа.Имајући у виду 

ппщте стаое привреде и ппстпјеће привреднп пкружеое, задпвпљни смп наплатпм јавних 

прихпда за кпје је надлежна Ппреска управа, јер је у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине 

наплаћенп 6% вище јавних прихпда, дпк је ребаланс план изврщен 98%. Такпђе, и наплата 

дппринпса већа је за 19% у пднпсу на прпщлу гпдину, дпк је план пставарен 99%. И у 

нареднпм перипду Ппреска управа РС ће, ппред псталпг, врщити кпнтрплу и инсистирати на 

редпвнпј пбавези плаћаоа јавних прихпда, щтп представља један пд оених припритетних 

задатака. 

Ппреска управа РС је тпкпм првих девет мјесеци текуће гпдине кпнтинуиранп 

пбављала све планиране активнпсти везане за имплементацију Закпна п фискалним касама у 

РС („Службени гласник РС“, бр. 69/07) кпје су заппшете јпщ у 2008. гпдини. Прпцес 

фискализације ппреских пбвезника званишнп је заврщен 15.08.2009. гпдине када је истекап 

рпк за фискализацију треће групе ппреских пбвезника. Дп 30.09.2009. гпдине ппднесенп је 

39.262 захтјева за иницијалну фискализацију, а Ппреска управа РС је дпнијела 35.660 рјещеоа 

п фискализацији ппреских пбвезника (90,83% пд укупнпг брпја ппднесених захтјева). 

У извјещтајнпм перипду заврщене су све заппшете активнпсти на изради 

„Метпдплпщкпг упутства за врщеое ппреске кпнтрпле“ кпјим је пмпгућенп једнппбразнп 

ппступаое у ппступцима кпнтрпле. Пвп упутствп садржи: нашин и ппступак планираоа, 

ппщте пдредбе п кпнтрпли, и ппступак кпнтрпла пп врстама прихпда кпје кпнтрплище 

Ппреска управа РС. 

Циљ ппреске кпнтрпле Ппреске управе јесте плански прпведена и кпнтинуирана 

кпнтрпла закпнитпсти рада ппреских пбвезника и утврђиваое дпдатних ппреских 

пбавеза, щтп је пснпва за функципнисаое кприсника Бучета и кприсника фпндпва у РС. Да 

би се пвај циљ пстварип билп је неппхпднп да се пбезбиједи јединствен приступ 

кпнтрплама независнп пд предмета кпнтрпле и степена знаоа и раднпг искуства 

инспектпра, а щтп је пстваренп израдпм ппменутпг упутства. 

 Једна пд пснпвних активнпсти Ппреске управе РС у извјещтајнпм перипду била је и 

спрпвпђеое активнпсти везаних за Закпн п ппрезу на неппкретнпсти („Службени гласник РС, 

бр. 110/08). У тпм смислу, ПУРС је кпнтинуиранп инфпрмисала јавнпст п упису у централни 

регистар неппкретнпсти. Такпђе, тренутнп се ради на изради инфпрмаципнпг система за 

пппрезиваое неппкретнпсти у сарадои са представницима TARA USAID, Републишким 

завпдпм за статистику и Републишкпм управпм за гепдетскп-правне и импвинске ппслпве. Све 

активнпсти везане за примјену Закпна п ппрезу на неппкретнпсти теку у складу са планпм. У 

тпм смислу са радпм су већ ппшеле апликације за унпс ПФРН пријава и купппрпдајних 

угпвпра, а пмпгућен је и мпбилни унпс пријава. 

Без пбзира на прпдужаваое рпка за упис у Фискални регистар неппкретнпсти, Ппреска 

управа РС ће наставити са свим активнпстима неппхпдним да се ппднпщеое пријава 

интензивира, те да ппшетак примјене Закпна п ппрезу на неппкретнпсти дпшека спремна. 
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Дп краја 2009. гпдине Ппреска управа ће настпјати да предузме све мјере кпје су у 

оенпј надлежнпсти какп би реализпвала План рада за 2009. гпдину, а ппсебнп План наплате 

јавних прихпда, затим пбавља теренске и канцеларијске кпнтрпле , интензивира активнпсти 

на дпнпщеоу рјещеоа за плаћаое пријављених, а неплаћених пбавеза, предузима све 

закпнске мјере наплате у ппступцима ПН и др., а све у складу са Планпм рада за 2009. гпдину. 

Циљ нам је да ппбпљщамп ппреску дисциплину и ппдигнемп дпбрпвпљнп 

пријављиваое ппреских пбавеза на вищи нивп, али и да ппбпљщамп квалитет пружаоа 

услуга грађанима и ппстанемп истински сервис ппреских пбвезника. 
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