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На осно ву чла на 62. али не ја 6. За ко на о бу џет ском си -
сте му Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 54/08 - Пре чи шће ни текст, 126/08 и 92/09) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар фи нан си ја  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О НА ЧИ НУ ВРА ЋА ЊА 
И ПРЕК ЊИ ЖА ВА ЊА ВИ ШЕ ИЛИ ПО ГРЕ ШНО  

УПЛА ЋЕ НИХ ЈАВ НИХ ПРИ ХО ДА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о на чи ну вра ћа ња и прек њи жа ва ња ви -
ше или по гре шно упла ће них јав них при хо да (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/08) члан 2. ми је ња се
и гла си:

“(1) Вра ћа ње и прек њи жа ва ње ви ше упла ће них или по -
гре шно упла ће них јав них при хо да вр ши се на осно ву из вр -
шног рје ше ња По ре ске упра ве Ре пу бли ке Срп ске (у да љем
тек сту: По ре ска упра ва) или на осно ву из вр шних рје ше ња
дру гих ор га на ка да је по себ ним за ко ном про пи са на над ле -
жност тих ор га на за до но ше ње рје ше ња и над ле жност По -
ре ске упра ве за њи хо во из вр ше ње.

(2) Из вр ше ник ко ме је рје ше њем из ста ва 1. овог чла на
на ло же но да из вр ши по врат ви ше или по гре шно упла ће -
них јав них при хо да ду жан је да од мах по при је му рје ше ња
пре ду зме све нео п ход не рад ње са ци љем оси гу ра ња бр зог
и не сме та ног по вра та сред ста ва. 

(3) Ако По ре ска упра ва утвр ди да је по ре ски об ве зник
пре пла тио или по гре шно пла тио од ре ђе ну оба ве зу, а да има
до спје лих а не из ми ре них дру гих оба ве за, ду жна је да без
за хтје ва по ре ског об ве зни ка из из но са пре пла те ауто мат -
ски из ми ри ње го ве дру ге до спје ле оба ве зе.

(4) По ре ска упра ва је ду жна да по ре ском об ве зни ку до -
ста ви оба вје ште ње о ауто мат ском из ми ре њу ње го вих до -
спје лих оба ве за на на чин из ста ва 3. овог чла на, ко је са др -
жи по дат ке о укуп ном из но су пре пла те, из но су пре пла те
ко јом су ауто мат ски из ми ре не ње го ве до спје ле оба ве зе и
пре о ста лом ди је лу пре пла те (уко ли ко је пре пла та ве ћа од
до спје лих оба ве за), ко ју об ве зник мо же да ко ри сти за
изми ре ње бу ду ћих оба ве за или му по том осно ву мо же би -
ти из вр шен по врат.”. 

Члан 2.

У чла ну 4. ри је чи: “(‘Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске’, број 112/07)” за мје њу ју се ри је чи ма: “(‘Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске’, бр. 112/07, 22/08 и 34/09)”.

Члан 3.

У чла ну 5. у ста ву 2. у тач ки а) ри је чи: “(‘Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске’, бр. 86/02, 5/03, 109/03 и
117/05)” за мје њу ју се ри је чи ма: “(‘Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске’, број 9/11)”.

Члан 4.

У чла ну 6. став 2. ми је ња се и гла си: 

“(2) Прек њи жа ва ње ви ше или по гре шно упла ће них јав -
них при хо да на ра чу не јав них при хо да Ре пу бли ке Срп ске,
ка да се прек њи жа ва њем ми је ња крај њи ко ри сник при хо да,
вр ши По ре ска упра ва на осно ву из вр шног рје ше ња, пре ма
сље де ћој про це ду ри:

а) Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: Ми ни стар ство), По ре ска упра ва и ко ри сни ци
ви ше или по гре шно упла ће них јав них при хо да квар тал но
вр ше об ра чун и по рав на ње свих по је ди нач них из но са ви -
ше или по гре шно упла ће них јав них при хо да и о то ме са чи -
ња ва ју од го ва ра ју ћи за пи сник,

б) прек њи жа ва ње ви ше или по гре шно упла ће них јав -
них при хо да По ре ска упра ва у сво јим ана ли тич ким еви -
ден ци ја ма вр ши на осно ву из вр шног рје ше ња, те пот пи са -
ног и овје ре ног за пи сни ка из прет ход не тач ке од стра не
свих уче сни ка у уса гла ша ва њу,

в) на за хтјев ко ри сни ка ви ше или по гре шно упла ће них
јав них при хо да, По ре ска упра ва ко ри сни ку до ста вља оба -
вје ште ње о свим про мје на ма из вр ше ним на ана ли тич ким
кар ти ца ма по ре ских об ве зни ка, а по осно ву прек њи жа ва ња
ви ше или по гре шно упла ће них јав них при хо да чи ји је он
ко ри сник,

г) на осно ву оба вје ште ња из прет ход ног ста ва, ко ри -
сник у сво јим књи го вод стве ним еви ден ци ја ма спро во ди
од го ва ра ју ћа књи же ња и

д) про це ду ра квар тал ног уса гла ша ва ња и прек њи жа ва -
ња ви ше или по гре шно упла ће них јав них при хо да на на чин
утвр ђен у овом ста ву при мје њи ва ће се од 1. ја ну а ра 2012.
го ди не.”.  

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си: 

“(3) Прек њи жа ва ње ви ше или по гре шно упла ће них јав -
них при хо да на ра чу не јав них при хо да Ре пу бли ке Срп ске,
ка да се прек њи жа ва њем ми је ња крај њи ко ри сник при хо да,
за из но се ви ше или по гре шно упла ће них јав них при хо да
до 31. де цем бра 2011. го ди не, вр ши се пре ма про це ду ри из
ста ва 2. овог чла на, с тим да: 

а) По ре ска упра ва за пе ри од за кључ но са 31. де цем -
бром 2011. го ди не по пу ња ва од го ва ра ју ће обра сце, про пи -
са не Упут ством о фор ми, са др жи ни и на чи ну по пу ња ва ња
обра за ца за тре зор ско по сло ва ње бу џет ских ко ри сни ка и
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по дат ке о ви ше или по гре шно упла ће ним јав ним при хо ди -
ма уно си у Си стем управљањa фи нан сиј ским ин фор ма ци -
ја ма (СУ ФИ) и 

б) се уса гла ша ва ње свих по је ди нач них из но са ви ше
или по гре шно упла ће них јав них при хо да вр ши за цје ло ку -
пан пе ри од, за кључ но са 30. сеп тем бром 2011. го ди не, од -
но сно са 31. де цем бром 2011. го ди не.”.

До са да шњи ст. 3. и 4. по ста ју ст. 4. и 5.

До да је се но ви став 6., ко ји гла си:

“(6) Уз са гла сност над ле жног град ског, од но сно оп -
штин ског ор га на за фи нан си је и ко ри сни ка ви ше или по -
гре шно упла ће них јав них при хо да на ра чу не за при ку пља -
ње јав них при хо да ко ји при па да ју гра до ви ма и оп шти на ма,
прек њи жа ва ње ви ше или по гре шно упла ће них јав них при -
хо да на те ра чу не мо же се из вр ши ти сход но про це ду ри из
ста ва 2. овог чла на.”.

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06.15/020-1776/11
2. но вем бра 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Зо ран Те гел ти ја, с.р.
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