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ПРИЛОГ
Комисија за ревизију _____________________________________ у саставу: ________________________________________________,
(назив рударског пројекта)

именована од ____________________________________________________________________________________________________
(назив концесионара, односно лица из члана 82. став 2. Правилника)

актом број ___________, извршила је __________ године ревизију ___________________________ и
(назив рударског пројекта)

РЕВИЗИОНОМ КЛАУЗУЛОМ
изјављује да прихвата рударски пројекат као технички исправан са комплетном документацијом и предлаже Министарству енергетике и
рударства да одобри ___________________________________
(назив рударског пројекта)

Ревизију извршили:

Главни ревидент:
__________________
Ревиденти:
____________________
____________________
____________________
____________________
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На основу члана 15. став 3. Закона о боравишној такси (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 78/11 и 106/15) и
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар финансија,
уз сагласност министра трговине и туризма, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПРИЈАВЕ О БРОЈУ КОРИСНИКА УСЛУГА СМЈЕШТАЈА И ИЗНОСУ НАПЛАЋЕНЕ
БОРАВИШНЕ ТАКСЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик и садржај пријаве о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе коју давалац услуга смјештаја наплаћује од корисника услуга смјештаја.
Члан 2.
Облик и садржај пријаве о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе приказани су у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника
услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/06).
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/460-92/18
30. јануара 2019. године
Министар,
Бања Лука
Зора Видовић, с.р.
Прилог 1.
МП-ИБТ
БАР-КОД
ОЗНАКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Министарство финансија
Пореска управа
Подручна јединица__________________

Попуњава Пореска управа
Мјесечна пријава - Извјештај боравишне таксе

1. ВРСТА ПРИЈАВЕ 1.1. основна
1.2. измијењена
2. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
2.1. Јединствени идентификациони број

бар-код основне пријаве

2.2. Шифра општине
2.3. Назив и име пореског обвезника
2.4. Адреса пореског обвезника
тел.
дан
3. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА

од

мјесец

дан
до

мјесец
20

год.
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4. ПОДАЦИ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Корисник услуга
1
4.1. Корисник плаћа таксу у пуном износу
4.2. Корисник плаћа 50% боравишне таксе (члан
6. Закона)
4.3. УКУПНО
5. ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
дан

мјесец

Укупан број корисника услуге
2

Број
ноћења
3

Висина боравишне
таксе по ноћењу
4

Укупан износ боравишне
таксе
5 (3 x 4)

6. ПОДАЦИ О ПРИЈЕМУ И ОБРАДИ ПРИЈАВЕ

година

дан

датум подношења

мјесец

година

датум пријема

обвезник или његов овлашћени представник

име и презиме пореског службеника

стручно лице које је сачинило Пријаву
дан
ЈИБ/ЈМБ стручног лица које је сачинило Пријаву
М.П.

мјесец

година

датум обраде
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На основу члана 63. ст. 1. и 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18), а
у вези са чланом 39. став 1. Закона о пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16), министар финансија д о н о с и

УПУТСТВО
ЗА ПЛАЋАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

1. Овим упутством уређују се начин плаћања и подношења пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење
добара за регистровано оружје.
2. Порез на употребу, држање и ношење добара плаћа се у годишњем износу на употребу, држање и ношење сљедећих
добара:
2.1. моторних возила приликом њихове регистрације,
2.2. чамаца, пловећих постројења и јахти - приликом њихове регистрације,
2.3. ваздухоплова и летјелица приликом њихове регистрације и
2.4. оружја приликом издавања оружног листа.
3. Порез на употребу, држање и ношење оружја пријављује се Пореској управи на пријави за порез на регистровано
оружје на обрасцу ПП - РО, који се налази у Прилогу овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Пореска пријава из тачке 3. овог упутства подноси се до 31. марта текуће године за текућу годину, односно у року од
15 дана од дана издавања оружног листа.
5. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на
употребу, држање и ношење добара (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/16).
6. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-52/19
5. фебруара 2019. године
Бања Лука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
ПРИЛОГ

ПП - РО
Република Српска
Министарство финансија
Пореска управа

БАР-КОД
ОЗНАКА

|__|__|__|
Попуњава Пореска управа
Пореска пријава за регистровано оружје
1. ВРСТА ПРИЈАВЕ
1.1. основна
|__|
1.2. измијењена
|__|
бар-код основне пријаве
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
2.1. Јединствени идентификациони број
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.2. Шифра општине
|__|__|__|
2.3. Назив/име и презиме пореског обвезника
____________________________________________
____________________________________________
2.4. Адреса пореског обвезника
____________________________________________
____________________________________________
____________________ тел. ____________________
од |__|__||__|__| до |__|__||__|__||__|__|__|__|
3. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА
дан мјесец

дан мјесец

година

