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приход по завршном рачуну и износ накнаде обрачунате по 
стопи од 0,25% на наведену основицу, 

9.2. остала физичка и правна лица, власници или ко-
рисници земљишних површина уписују основицу коју 
чини број хектара регистрованог обрадивог пољопривред-
ног земљишта и износ накнаде који се добије када се пом-
ножи број хектара обрадивог пољопривредног земљишта 
са 4 КМ.

10. У рубрику “Подаци о подношењу пријаве” уписују 
се:

10.1. датум подношења Пријаве,
10.2. име и презиме и ЈМБ законског заступника / овла-

шћеног лица пореског обвезника, 
10.3. име и презиме и ЈМБ/ЈИБ лица које је сачинило 

Пријаву.

11. Рубрика “Подаци о пријему и обради пријаве” садр-
жи податке о пријему и обради Пријаве, које попуњава по-
дручна јединица Пореске управе.

12. Образац пореске пријаве за остале накнаде (ПП-
ОН) налази се у Прилогу овог упутства и чини његов са-
ставни дио.

13. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за 
остале накнаде   (ПП-ОН), објављено у “Службеном гла-
снику Републике Српске”, број 12/19.

14. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-1561/19
7. маја 2019. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ

ПП–ОН БАР КОД
ОЗНАКАРепублика Српска

Министарство финансија
Пореска управа                                                                   Попуњава Пореска управа
Подручна јединица __________________________

Пореска пријава за остале накнаде

1. Тип пријаве  1.1. Основна
   1.2. Измијењена 1.3. Бар-код основне пријаве

2. Врста пријаве  2.1. Годишња
   2.3. Квартална

2.2. Полугодишња
2.4. По уговору

3. Подаци о пореском обвезнику 
3.1. ЈИБ/ЈМБ 
3.2. Назив / име и презиме пореског обвезника __________________________________________________________
3.3. Шифра општине
3.4. Адреса пореског обвезника      ____________________________________________________________________
                                                           e-mail _________________________________ телефон: _____________________

4. Период за који се подноси пријава     од до 20 год.
                               дан   мјесец              дан   мјесец

5. Накнаде за шуме
5.1. За унапређивање општекорисних
функција шума         ___________________ ∙    0,07%          __________________   ____________________________    ___________
                                                 основица                           стопа                 износ обрачунате накнаде      износ разлике накнаде утврђен у контроли     износ накнаде

5.2. За развој неразавијених дијелова општине 
  са које потиче продати сортимент                         _______________________ ∙  10 %     _____________________________
                                                                                                   основица                                  стопа                            износ накнаде
5.3.За закуп шумског земљишта у својини
        Републике Српске                                            _______________________ ∙ _______   _____________________________
                                                                                                    основица                                                                      износ накнаде
6.  Концесионе накнаде
6.1. За коришћење природних и других добара 
    од општег интереса                                  _______________________ ∙ ____________          ________________________
                                                                                        основица                                            стопа или накнаде по ЈМ                                                                износ накнаде

6.2. За минералне сировине                             _______________________ ∙ ____________   _________________________
                                                                                                                                                       основица                                                   стопа или накнаде по ЈМ                                                     износ накнаде 

7. Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката 

7.1. За коришћење хидроелектране, вјетроелектране и
    соларне електране                                   _______________________ ∙ 0,0055 КМ      _________________________ 
                                                                                    произв. kWh ел. енерг.                                                                                        износ накнаде 

7.2. За коришћење термоелектране            _______________________ ∙ 0,0033 КМ      ________________________
                                                                                   произв. kWh ел. енерг.                                                                                               износ накнаде  
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8. Противпожарна накнада 
8.1. Противпожарна накнада    ____________ х   0,04%     ___________________     __________________________          ______________
                                                                                                    основица                          стопа                           износ обрачунате накнаде                                 износ разлике накнаде утврђен у контроли                              износ накнаде

9. Накнада за противградну заштиту
9.1. Дјелатност осигурања и реосигурања        ____________________________  ∙  0,25%     ___________________________
         имовине и лица                                                                                                                                основица                                                          стопа                                            износ накнаде

  9.2. Остала правна и физичка лица                            _________________________  ∙   4 КМ       ________________________
                                                                                                                                                           број хектара рег. обрадивог пољ. земљ.                                                                             износ накнаде

10. Подаци о подношењу Пријаве
                               дан        мјесец             година

11. Подаци о пријему и обради пријаве
                                дан       мјесец           година

датум подношења

_____________________________________
законски заступник / овлашћено лице пореског обвезника

датум пријема

_________________________________________
име и презиме лица које је извршило пријем

________________________________________
име и презиме лица које је вршило обраду

 
                                 дан        мјесец         година

ЈМБ законског заступника / овлашћеног лица пореског обвезника

М. П.
_____________________________________

име и презиме лица које је сачинило Пријаву

ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило Пријаву датум обраде

Републички секретаријат за расељена лица и 
миграције

На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 115/18), члана 28. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 2. Уредбе о начелима 
за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у ре-
публичким органима управе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категорија-
ма и звањима државних службеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјести-
ма намјештеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 
131/10 и 8/11), уз сагласност Владе Републике Српске, директор Репу-
бличког секретаријата за расељена лица и миграције  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста (у даљем тексту: Правилник) у Републичком секре-
таријату за расељена лица и миграције (у даљем тексту: Секрета-
ријат) утврђују се:

1) унутрашња организација (организационе јединице, њихов 
дјелокруг рада, међусобни односи, начин руковођења организацио-
ним јединицама и одговорност за рад организационих јединица),

2) систематизација радних мјеста у Секретаријату (укупан број 
радних мјеста државних службеника и намјештеника, називи рад-
них мјеста, описи послова радних мјеста са категоријама и звањима 
за државне службенике, односно радним мјестима намјештеника, 
потребан број државних службеника и намјештеника за свако радно 
мјесто и посебни услови за заснивање радног односа) и

3) организациони дијаграм (шематски приказ односа између 
основних организационих јединица и основних са унутрашњим 
организационим јединицама). 

II - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ВРСТЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 2.
(1) У Републичком секретаријату за расељена лица и мигра-

ције организују се основне и унутрашње организационе јединице. 
(2) Основне организационе јединице су:
1) Сектор за правне, кадровске и рачуноводствене послове, 

другостепени поступак, развој, информисање и аналитику,

2) Сектор за миграције и послове реадмисије,
3) Сектор за планирање, пројектовање и послове реализације 

пројеката обнове и изградње,
4) Сектор за имовинскоправне послове, смјештајне капацитете 

и социјално становање,
5) Сектор за одрживи повратак и људска права.
(3) У оквиру основних организационих јединица организују се 

унутрашње организационе јединице:
1) у Сектору за правне, кадровске и рачуноводствене послове, 

другостепени поступак, развој, информисање и аналитику:
1. Одјељење за правне и кадровске послове, развој, информи-

сање и аналитику, 
2. Одјељење финансијско-планских и рачуноводствених по-

слова;
2) у Сектору за миграције и послове реадмисије:
1. Одјељење за миграције и послове реадмисије;
3) у Сектору за планирање, пројектовање и послове реализа-

ције пројеката обнове и изградње:
1. Одјељење за припрему пројеката, обнове и изградње,
2. Одјељење за реализацију пројеката обнове и изградње;
4) у Сектору за имовинскоправне послове, смјештајне капаци-

тете и социјално становање:
1. Одјељење за првостепени поступак,
2. Одјељење за социјално становање и управљање смјештај-

ним капацитетима;
5) у Сектору за одрживи повратак и људска права:
1. Одјељење за одрживи повратак,
2. Одјељење за људска права.

III - ДЈЕЛОКРУГ РАДА И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 3.
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ, ДРУГОСТЕПЕНИ 
ПОСТУПАК, РАЗВОЈ, ИНФОРМИСАЊЕ И 
АНАЛИТИКУ
(1) У Сектору за правне, кадровске и рачуноводствене посло-

ве, другостепени поступак, развој, информисање и аналитику оба-
вљају се правни, кадровски, организациони, финансијско-плански 
и рачуноводствени послови и послови који се односе на: организа-
цију и систематизацију радних мјеста, правне послове, кадровске 
послове и управљање људским ресурсима, припрему и израду рје-
шења о остваривању права државних службеника и намјештеника, 
припрему општих аката, Централни регистар кадрова, финансиј-
ско-планске и рачуноводствене послове, опште, помоћне и технич-
ке послове од заједничког интереса за Секретаријат, припрему и 




