
ПП-ГРТ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

Министарство финансија 

Пореска управа 

Подручна јединица ____________ 

_________________________ 
   Попуњава Пореска управа 

Пореска пријава за посебну републичку таксу 

1. ВРСТА ПРИЈАВЕ  Основна    
    Измјењена   

2. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

 2.1.Јединствени идентификациони број - ЈИБ 

2.2. Шифра општине 

2.3. Назив пореског обвезника   _____________________________________ 

2.4. Адреса пореског обвезника   _____________________________________ 
  _____________________________________ 

  e-mail:_______________________________ тел:______________________ 

3. ПЕРИОД  ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА
од 

  дан        мјесец       дан     мјесец

до 20 год

4. Подаци о подношењу пријаве 

  датум подношења 
     дан    мјесец       година 

_________________________________________ 
       законски заступник / овлашћено лице пореског обвезника 

 ЈМБ   

законског заступника/овлашћеног лица пореског обвезниика

МП 

_________________________________________________________ 

   име и презиме лица које је сачинило пријаву 

    ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило пријаву   

 5. Подаци о пријему и обради пријаве

датум пријема 
дан         мјесец       година

_________________________________________ 
име и презиме лица које је извршило пријем 

________________________________________ 
   име и презиме лица које је вршило обраду

датум обраде  
дан       мјесец        година  

initiator:tihomir.budic@poreskaupravars.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c9604f06736b054ca30557d86a068a96



 
 

 
 

6. ПОСЕБНА  РЕПУБЛИЧКА  ТАКСА       
 

  

Редни 
број 

ДЈЕЛАТНОСТ ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ РЕПУБЛИЧКЕ 
ТАКСЕ  

Износ 
прописане 

посебне 
републичке 

таксе        

Износ  
обавезе за 
посебну 

републичку 
таксу         

* 
1 2   3 4   

6.1. 
Банкарство, електропривреда, поштанске и телекомуникационе 
услуге,  осигурање имовине и лица и друго финансијско 
посредовање 

5.000,00 
  

6.2. Трговина, осим трговине на мало прехрамбеним производима   2.500,00   
  

6.3. Остале дјелатности и представништва   500,00   
  

6.4. 
Правно лице и пословна јединица који су регистровани у току 
године за коју се плаћа посебна републичка такса 

100,00   
  

6.5. 
Правно лице и пословна јединица који у претходној години 
нису остварили промет од регистроване дјелатности  

100,00   
  

6.6. 
Угоститељска, трговинска, адвокатска, нотарска и апотекарска 
дјелатност - предузетници 

250,00   
  

6.7. Остале дјелатности - предузетници 50,00   
  

6.8. 
Предузетник који је регистрован у току године за коју се плаћа 
посебна републичка такса 

20,00   
  

6.9. 
Предузетник који у претходној години није остварио промет од 
регистроване дјелатности   

20,00   
  

*   Износ посебне републичке таксе из колоне 3, умањује се за  40% за мала правна лица,  а   20%   
за  средња правна лица. 
Обвезник који је  поднио захтјев за брисање из регистра до рока за уплату првог дијела посебне 
републичке таксе, а настави са обављањем дјелатности до истека рока за уплату другог дијела 
посебне републичке таксе, дужан је да плати 50% од прописаног износа таксе у року од пет дана 
од  дана остваривања промета. 
Обвезник који је брисан из одговарајућег регистра до истека рока за уплату другог дијела посебне 
републичке таксе, дужан је да плати 50% од прописаног износа таксе. 
  
Обвезник који је до истека рока за уплату првог дијела посебне републичке таксе, брисан из 
одговарајућег регистра, односно који је до тог рока поднио захтјев за брисање из  регистра и до тог 
рока није остварио промет, није дужан да плати посебну републичку таксу. 

  
  
  
  
  

  
   

У _________________________ Под   моралном,   материјалном   и   кривичном  
одговорношћу, изјављујем  да  су  подаци у овој                  
пријави потпуно тачни:    

   
Дана______________20__ године ___________________________________  

          
Потпис пореског обвезника / овлашћеног лица 
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