
 

28 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 89 13.10.2014.

1491
На основу члана 69. ст. 1. и 4. Закона о републичкој 

управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), у вези са чланом 39. 
став 1. Закона о пореском поступку Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11 
и 31/14), министар финансија  д о н о с и

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ 

ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ (ПП-ОН)

1. Овим упутством уређује се начин подношења и по-
пуњавања пореске пријаве за остале накнаде, као и рок за 
њено подношење.

2. Пореска пријава за остале накнаде попуњава се на 
сљедећи начин:

2.1. У рубрици “Врста пријаве” означава се да ли се нак-
нада плаћа годишње, полугодишње или квартално, као и да 
ли се пријава подноси као основна или измијењена. Поре-
ска пријава за остале накнаде подноси се полугодишње до 
10. августа текуће године, годишње до 10. марта текуће го-
дине за претходну годину и квартално до 15. у мјесецу за 
претходна три мјесеца.

2.2. У рубрику основна уписује се “О”, ако се пријава 
подноси као основна, а у случају да се пријава подноси као 
измијењена уноси се “И”.

3. У рубрици “Подаци о пореском обвезнику” потребно 
је:

3.1. уписати ЈИБ/ЈМБ пореског обвезника,
3.2. уписати пословно име/име и презиме пореског 

обвезника из рјешења органа код кога је уписан у регистар,
3.3. уписати шифру општине према пребивалишту/

сједишту пореског обвезника или сједишту организа-
ционе јединице правног лица за које се подноси пореска 
пријава, и то у случају када накнада у цијелости припада 
буџету Републике Српске (у даљем тексту: Република), 
а у случају када се износ накнаде дијели између буџета 
Републике и општина и градова, уписује се шифра једи-
нице локалне самоуправе којој припада дио накнаде, као 
и у случају када накнада припада само буџету јединица 
локалне самоуправе и

3.4. уписати адресу пореског обвезника (поштански 
број и мјесто, улица и број, имејл-адресу и број телефона 
са позивним бројем).

4. У рубрици “Период за који се подноси пријава” упи-
сује се, за годишњу пријаву период од 1. јануара до 31. 
децембра године за коју се пријављује накнада, за полу-
годишњу пријаву период од 1. јануара до 30. јуна текуће 
године и за кварталну годину од 1. јануара до 31. марта или 
од 1. априла до 30. јуна или од 1. јула до 30. септембра или 
од 1. октобра до 31. децембра.

4.1. За накнаде које се пријављују полугодишње подно-
си се годишња пријава која сторнира пријављени износ по 
полугодишњој пријави.

4.2. За накнаду за коришћење природних ресурса за 
производњу електричне енергије која се пријављује квар-
тално не подноси се полугодишња и годишња пријава.

4.3. Пријављене накнаде за коришћење природних ре-
сурса за производњу електричне енергије полугодишњом 
пријавом за 2014. годину укључиће се у годишњу пријаву 
ради правилног књижења у евиденцијама ПУРС.

5. У рубрици “Накнаде за шуме” потребно је:
5.1. у рубрику накнаде за унапређивање општекори-

сних функција шума уписати основицу коју чини укупан 
приход, те уписати износ накнаде обрачунате по стопи од 
0,07% на наведену основицу, а обвезници ове накнаде су 
сва правна лица, као и пословне јединице правних лица са 
сједиштем на територији Федерације Босне и Херцеговине 
и Брчко Дистрикта која обављају дјелатности на територији 
Републике Српске,

5.2. код накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта у својини Републике уписати основицу коју 
чине финансијска средства остварена продајом дрвног сор-
тимента на пању по цијени корисника, те уписати износ 
накнаде обрачунате по стопи од 10% на наведену основицу, 
а обвезници ове накнаде су корисници шума изузев нацио-
налних паркова, индустријских плантажа и других шум-
ских плантажа,

5.3. код накнаде за развој неразвијених дијелова општи-
не са које потиче продати сортимент уписати основицу коју 
чине финансијска средства остварена продајом дрвног сор-
тимента по цијенама утврђеним FCO на камионском путу у 
календарској години, те уписати износ накнаде обрачунате 
по стопи од 10% на наведену основицу, а обвезници ове 
накнаде су корисници шума и

5.4. код накнаде за закуп шумског земљишта у својини 
Републике уписати основицу коју чини износ наплаћене 
закупнине утврђене уговором, те уписати износ накна-
де обрачунате по стопи прописаној уговором на наведену 
основицу, а обвезници ове накнаде су закупопримци.

6. У рубрици “Концесионе накнаде” уписује се:
6.1. накнада за коришћење природних и других добара 

од општег интереса, у којој је садржана основица коју чини 
годишњи бруто приход настао коришћењем јавних добара, 
природних богатстава или пружања услуга или по једи-
ници мјере (тона, литар, метар, квадратни метар и кубни 
метар), те износ накнаде обрачунате по стопи прописаној 
уговором на наведену основицу, а обвезници ове накнаде 
су правна лица и

6.2. накнада за минералне сировине, у којој је садржа-
на основица коју чини укупан приход остварен продајом 
и/или коришћењем минералних сировина, те износ накна-
де обрачунате по стопи прописаној уговором на наведену 
основицу, с тим да ако стопа није прописана уговором, тада 
се примјењује на наведену основицу стопа 3,2%, а обвезни-
ци ове накнаде су привредна друштва која имају одобрење 
за ову концесију.

7. Рубрика “Накнада за коришћење природних ресурса 
у сврху производње електричне енергије” садржи:

7.1. накнаду за коришћење хидроакумулационих обје-
ката, у коју се уписује основица коју чини укупно произве-
дени kWh електричне енергије, те се износ накнаде обра-
чунава по 0,010 КМ по kWh произведене електричне енер-
гије, а обрачунати износ дијели се на два једнака дијела, 50 
: 50, према рачуну за плаћање накнаде, 50% на рачун Фонда 
солидарности и 50% на рачун јединице локалне самоупра-
ве на чијем подручју су изграђени хидроакумулациони 
објекти на исту врсту прихода и уписује се у одговарајућу 
рубрику и

7.2. накнаду за коришћење природних необновљивих 
ресурса, у коју се уписује основица коју чини укупно про-
изведени kWh електричне енергије те се износ накнаде 
обрачунава по 0,006 КМ по kWh произведене електричне 
енергије, обвезници ове накнаде су привредна друштва 
која производе електричну енергију коришћењем природ-
них необновљивих ресурса, а обрачунати износ дијели се 
на два једнака дијела, 50 : 50 према рачуну за плаћање нак-
наде, 50% на рачун Фонда солидарности и 50% на рачун 
јединице локалне самоуправе на чијем подручју се налази 
експлоатационо поље рудника и експроприсано земљиште 
предвиђено за експлоатацију на исту врсту прихода и упи-
сују се у одговарајућу рубрику.

8. У рубрици “Противпожарна накнада” уписује се 
основица коју чини пословни приход, те износ накнаде 
обрачунате по стопи од 0,04% на наведену основицу, а 
обвезници ове накнаде су правна лица која обављају дјелат-
ност на територији Републике, изузев буџетских корисни-
ка, органа управе, хуманитарних и невладиних организа-
ција, удружења грађана и фондација.

9. Рубрика “Накнада за противградну заштиту” по-
пуњава се на сљедећи начин:

9.1. предузећа чија је дјелатност осигурање и реосигу-
рање имовине и лица, а која су обвезници накнаде за проти-
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вградну заштиту, уписују основицу коју чини укупан при-
ход по завршном рачуну, те уписују износ накнаде обрачу-
нате по стопи од 0,25% на наведену основицу и

9.2. остала физичка и правна лица, власници или ко-
рисници земљишних површина, обвезници накнаде за про-
тивградну заштиту уписују основицу коју чини број хек-
тара регистрованог обрадивог пољопривредног земљишта, 
а износ накнаде се добије када се помножи број хектара 
обрадивог пољопривредног земљишта са 1,8 КМ.

10. Рубрика 9. је предвиђена за случај увођења нове 
накнаде.

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

11.1. датум подношења пријаве,
11.2. име и презиме и ЈМБ законског заступника/овла-

шћеног лица и образац се овјерава печатом пореског обве-
зника и

11.3. име и презиме и ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило 
пријаву.

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

13. Образац пореске пријаве за остале накнаде (ПП-
ОН) налази се у Прилогу 1 овог упутства и чини његов са-
ставни дио.

14. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за 
остале накнаде (ПП-ОН); (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 111/10 и 115/10).

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

Број: 06.05/020-2385/14
септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

ПП - ОН
БАР-КОД 
ОЗНАКА

Република Српска
Министарство финансија
Пореска управа
                                                                                                                                                    |__|__|__| __________________________
                                                                                                                                                                        Попуњава Пореска управа

Пореска пријава за остале накнаде
1. Врста пријаве                                                            Годишња   □
                                                                                        Квартална □

Полугодишња □ Основна       □
Измијењена □

2. Подаци о пореском обвезнику
2.1. ЈИБ/ЈМБ                                                                                                                                                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.2. Назив/Име пореског обвезника                                                                                                          _______________________________
2.3. Шифра општине                                                                                                                                                                                   |__|__|__|
2.4. Адреса пореског обвезника                                                                                                                  _______________________________
                                                                                                                                                                        e-mail ____________ тел: _________
                                                                                                                                                             дан   мјесец       дан  мјесец
3. Период за који се подноси пријава                                                                                        од |__|__||__|__| до |__|__||__|__| 20 |__|__| год
4. Накнаде за шуме
4.1. За унапређење, опште кор. функц. шума                  _________________   x      0,07        %  _____________________________
                                                                                                       основица                   стопа                             Износ накнаде
4.2. За коришћење шума и шумског земљишта 
       у својини Републике Српске                                      _________________   x        10        %  _____________________________
                                                                                                       основица                   стопа                             Износ накнаде
4.3. За развој неразвијених дијелова општине 
       са које потиче продати сортимент                             _________________             10        %  _____________________________
                                                                                                       основица                   стопа                             Износ накнаде
4.4. За закуп шумског земљишта у својини 
       Републике Српске                                                       _________________   x                     %  _____________________________
                                                                                                       основица                   стопа                             Износ накнаде
5. Концесионе накнаде
5.1. За коришћење природних и других добара 
       од општег интереса                                                    _________________   x                       %  _____________________________
                                                                                                       основица               стопа или                            Износ накнаде
                                                                                                                                      цијена/ЈМ
5.2. За минералне сировине                                              _________________   x                      %   _____________________________
                                                                                                       основица                   стопа                             Износ накнаде
6. Накнаде за коришћење природних ресурса за производњу електричне енергије
6.1. За коришћење хидроакумулационих објеката   _______________________  x  0,010 КМ    50% _____________________________
                                                                                          Произв. kWh елек. енерг.                                                     Износ накнаде
                                                                                                                                                                50% _____________________________
                                                                                                                                                                                          Износ накнаде
6.2. За коришћење необновљивих ресурса                _______________________  x  0,006 КМ    50% _____________________________
                                                                                          Произв. kWh елек. енерг.                                                     Износ накнаде
                                                                                                                                                                50% _____________________________
                                                                                                                                                                                          Износ накнаде
7. Противпожарна накнада
7.1. Противпожарна накнада сортимент                             _________________   x       0,04        %  _____________________________
                                                                                                        основица                      стопа                             Износ накнаде
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8. Накнада за противградну заштиту
8.1. Дјелатност осигурања и реосиг. 
       имовине и лица сортимент                                             _________________   x       0,25        %  _____________________________
                                                                                                           основица                   стопа                             Износ накнаде
8.2. Остала правна и физичка лица                ________________________________  x   1,8 КМ      _____________________________
                                                                           Број хектара рег. обрадивог пољ. земљ.                                       Износ накнаде
9. _______________________     _________________________ x _______________      _______________________________________
              Назив накнаде                               основица                                                                                     Износ накнаде
10. Подаци о подношењу пријаве
                                   дан  мјесец      година

|__|__||__|__||__|__|__|__|__|
датум подношења

_____________________________________________________
законски заступник/овлашћено лице пореског обвезника

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ЈМБГ законског заступника/овлашћеног лица пореског обвезника

М.П.
_____________________________________________________

име и презиме лица које је сачинило пријаву
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ЈИБ/ЈМБГ лице које је сачинило пријаву

11. Подаци о пријему и обради пријаве
                                       дан  мјесец   година

|__|__||__|__||__|__|__|__|
датум пријема

______________________________________________________
име и презиме лица које је извршило пријем

_____________________________________________________
име и презиме лица које је вршило обраду

                                       дан  мјесец   година
|__|__||__|__||__|__|__|__|

датум обраде

Управа за индиректно опорезивање
На основу члана 36. став (1) Закона о акцизама у Босни 

и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 49/09) и 
члана 14. став (1) алинеја vii) Закона о систему индиректног 
опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник 
БиХ”, бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 и 49/09), Управни одбор 
Управе за индиректно опорезивање, по приједлозима влада 
Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, на 
152. сједници, одржаној 26.09.2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О КОЛИЧИНАМА ДИЗЕЛ-ГОРИВА НА КОЈЕ СЕ НЕ 

ПЛАЋА ПУТАРИНА ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Овом oдлуком утврђују се количине дизел-горива које 

се користе за потребе рудника, термоелектрана и жељезни-
ца на које се не плаћа путарина за 2015. годину (у даљем 
тексту: ослобађање).

II
Корисници ослобађања из тачке I ове oдлуке су сље-

дећи субјекти:
а) У Федерацији Босне и Херцеговине:

Количина (литара/годишње)

1. РУДНИЦИ 29.482.774
1.1. ЗД Рудници “Крека” д.о.о. Тузла  2.483.403

1.2. ЗД Рудник мрког угља “Ђурђевик” д.о.о. 
Ђурђевик 4. 553.696 

1.3. ЗД Рудник мрког угља “Какањ” д.о.о. Какањ 5.500.000 

1.4. ЗД Рудник мрког угљена “Зеница” д.о.о. 
Зеница  230.475

1.5. ЗД Рудник мрког угља “Бреза”д.о.о. Бреза  820.000

1.6. ЗД Рудник мрког угља “Абид Лолић” д.о.о. 
Травник-Била  156.000

1.7. ЗД Рудник угља “Грачаница”д.о.о. Горњи 
Вакуф-Ускопље  625.000

1.8. Рудници мрког угља “Бановићи” д.д. Бано-
вићи 14.400.000

1.9. Рудници угљена “Тушница” д.о.о. Ливно  259.200
1.10. Рудници боксита д.о.о. Широки Бријег 130.000 
1.11. Рудници боксита д.о.о. Посушје 250.000
1.12. Рудници боксита Јајце о.д.д. Јајце 75.000 

2. Жељезнице 3.518.600
2.1. Жељезнице Федерације Босне и Херцего-

вине
3.518.600

Рудници и Жељезнице Федерације БиХ у укупној коли-
чини за 2015. годину од 32.001.374 литара.

б) У Републици Српској
Количина (литара/годишње)

1. РУДНИЦИ И ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ  
35.428.780

1.1. МХ ЕРС ЗП “Рудник и Термоелектрана Гац-
ко” а.д. Гацко  8.795.000

1.2. МХ ЕРС ЗП “Рудник и Термоелектрана 
Угљевик” а.д. Угљевик 

 
11.105.280

1.3. А.Д “Боксит” а.д. Милићи  3.042.000

1.4. “ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари” 
д.о.о. Станари  4.200.000

1.5. “ArcelorMittal Prijedor” д.о.о. Приједор 7.080.500
1.6. Нови рудник мрког угља Миљевина 1.206.000 

2. ЖЕЉЕЗНИЦЕ 1.850.000
2.1. Жељезнице РС а.д. Добој 1.850.000

Рудници, Термоелектране и Жељезнице Републике 
Српске у укупној количини за 2015. годину од 37.278.780 
литара.

III
За реализацију ове oдлуке задужује се Управа за инди-

ректно опорезивање.
Управа за индиректно опорезивање једном у три мје-

сеца поднијеће Управном одбору извјештај о реализацији 
ове oдлуке.

IV
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику БиХ”, а примјењиваће се од 
јануара 2015. године.

Одлука ће бити објављена и у службеним гласницима 
ентитета.

Број: УО 2609/173/14 Предсједавајући
26. септембра 2014. године УО УИО,
Сарајево Др Никола Шпирић, с.р.


