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дишње финансијске извјештаје, извјештаје предају у Јединствени регистар финансијских извјештаја, који се води
код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске
услуге а. д. Бања Лука, најкасније до 31. марта текуће за
претходну годину.
(2) Полугодишњи финансијски извјештаји нису предмет обавезне консолидације.
Члан 18.
Консолидација финансијских извјештаја корисника
прихода буџета Републике, градова и општина и фондова
врши се у складу са одредбама релевантних Међународних
рачуноводствених стандарда за јавни сектор (МРС-ЈС).
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
На питања од значаја за припрему и презентацију консолидованих финансијских извјештаја која нису уређена
овим правилником примјењују се одредбе релевантних
МРС, односно МСФИ.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину састављања консолидованог обрачуна
(“Службени гласник Републике Српске”, број 2/94).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.15/020-1424/10
25. октобра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Александар Џомбић, с.р.
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УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ УПУТСТВА О
СПРОВОЂЕЊУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ

1. У Упутству о спровођењу канцеларијског пословања
републичких органа управе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09,
99/09 и 98/10) у тачки 90. у ставу 4. у бројчаној ознаци: “08
Министарство правде” додаје се нова бројчана ознака 08/4,
која гласи:
“08/4 Републички центар за истраживање ратних злочина”.
У истој тачки и ставу бројчане ознаке: “23 Републички
секретаријат за односе са Међународним трибуналом у Хагу и истраживање ратних злочина” и “25 Дирекција за приватизацију” бришу се, а досадашње бројчане ознаке 24 и
26 постају бројчане ознаке 23 и 24.
2. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 10.2-052-2210/10
26. октобра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Зоран Липовац, с.р.

Пореска управа Републике Српске
На основу члана 41. став 10. Закона о Пореској управи
- Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/07, 22/08 и 34/09) и члана 88. став 3. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), директор Пореске
управе, уз сагласност министра финансија, д о н о с и

УПУТСТВО
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На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10) и члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник Републике Српске”, број 118/08) и члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске” број 18/09), уз сагласност
Владе Републике Српске, министар породице, омладине и спорта
доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПОРОДИЦЕ,
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству породице, омладине и спорта, број:
20.01/120-148/09, од 10. октобра 2009. године (“Службени гласник
Републике Српске”, број 5/10), у члану 30. број: “1” замјењује се
бројем: “3”, а ријеч: “(један)” замјењује се ријечју: “(три)”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 20.01/120-148/10
21. септембра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Проко Драгосављевић, с.р.
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На основу члана 20. став. 2. Уредбе о канцелариjском
пословању републичких органа управе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/04 и 13/07), члана 69. ст. 1.
и 4. и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10
и 86/10), министар управе и локалне самоуправе д о н о с и

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОСТАЛЕ
НАКНАДЕ (ПП-ОН)

1. Овим упутством уређује се начин подношења и попуњавања пореске пријаве за остале накнаде, као и рок за
њено подношење, а:
1.1. пореска пријава за остале накнаде подноси се полугодишње до 10. августа текуће године и годишње до 10.
марта текуће године за претходну годину, изузев противградне накнаде за коју се ова пријава подноси годишње и
1.2. врста пријаве означава се знаком “х”.
2. У рубрици “Подаци о пореском обвезнику” потребно је:
2.1. уписати ЈИБ / ЈМБ пореског обвезника,
2.2. уписати назив / име и презиме пореског обвезника
из рјешења органа код кога је уписан у регистар,
2.3. уписати шифру општине према пребивалишту / сједишту пореског обвезника или сједишту организационе јединице правног лица за које се подноси пореска пријава и
2.4. уписати адресу пореског обвезника (поштански
број и мјесто, улица и број, “e-mail”, адреса и број телефона са позивним бројем).
3. У рубрици “Период за који се подноси пријава” уписује се, за полугодишњу пријаву период од 1. јануара до 30.
јуна текуће, а за годишњу пријаву период од 1. јануара до
31. децембра године за коју се пријављује накнада.
4. У рубрици “Накнаде за шуме” потребно је:
4.1. код накнаде за унапређење општекорисних 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 регистрованих на територији Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, која обављају дјелатности на територији Републике Српске,
4.2. код накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у својини Републике Српске уписати основицу коју
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чине финансијска средства остварена продајом дрвног сортимента 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 националних паркова, индустријских плантажа и других
шумских плантажа,
4.3. код накнаде за развој неразвијених дијелова општине са које потиче продати сортимент уписати основицу коју чине финансијска средства остварена продајом
дрвног сортимента 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
4.4. код накнаде за закуп шумског земљишта у својини
Републике Српске уписати основицу коју чини износ наплаћене закупнине утврђене уговором, те уписати износ
накнаде обрачунате по стопи прописаној уговором на наведену основицу, а обвезници ове накнаде су закупопримци.
5. У рубрици “Концесионе накнаде” уписују се:
5.1. 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 јединици 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
5.2. накнада за минералне сировине у којој је садржана
основица коју чини укупан приход остварен продајом
и/или коришћењем минералних сировина, те износ накнаде обрачунате по стопи прописаној уговором на наведену
основицу, с тим да уколико стопа није прописана уговором, тада се примјењује на наведену основицу стопа 3,2%,
а обвезници ове накнаде су привредна друштва која имају
одобрење за ову концесију.
6. Рубрика “Накнада за коришћење природних ресурса
за производњу електричне енергије” садржи:
6.1. накнаду за коришћење хидроакумулационих објеката у коју се уписује основица коју чини укупно произведени kWh електричне енергије, те износ накнаде обрачунате по 0,005 КМ по kWh, а обвезници ове накнаде су привредна друштва која производе електричну енергију коришћењем хидроакумулационих објеката и
6.2. накнаду за коришћење природних необновљивих
ресурса у коју се уписује основица коју чини укупно произведени kWh електричне енергије, те износ накнаде обрачунате по 0,003 КМ по kWh, а обвезници ове накнаде су
привредна друштва која производе електричну енергију
коришћењем природних необновљивих ресурса.
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7. 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 дјелатност на територији Републике Српске изузев буџетских
корисника, органа управе, хуманитарних и невладиних организација, удружења грађана и фондација.
8. Рубрика “Накнада за противградну заштиту” се попуњава на сљедећи начин:
8.1. предузећа чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица, а која су обвезници накнаде за противградну заштиту, уписују основицу коју чини укупан
приход по завршном рачуну, те уписују износ накнаде
обрачунате по стопи од 0,1% на наведену основицу и
8.2. остала физичка и правна лица, власници или корисници земљишних површина, обвезници накнаде за противградну заштиту, уписују основицу коју чини број хектара регистрованог обрадивог пољопривредног земљишта, а
износ накнаде се добије када се помножи број хектара
обрадивог пољопривредног земљишта са 1,5 КМ.
9. Рубрика 9. је предвиђена за случај увођења нове накнаде.
10. У рубрику “Подаци о подношењу пријаве” уписују
се:
10.1. датум подношења пријаве,
10.2. име и презиме и ЈМБ законског заступника / овлашћеног лица и исти се овјерава печатом пореског обвезника и
10.3. име и презиме и ЈИБ / ЈМБ лица које је сачинило
пријаву.
11. Рубрика “Подаци о пријему и обради пријаве” садржи податке о пријему и обради пријаве које попуњава
Подручна јединица Пореске управе.
12. Образац пореске пријаве за остале накнаде (ППОН) налази се у Прилогу 1 овог упутства и чини његов саставни дио.
13. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи
Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за
остале накнаде (ПП-ОН) (“Службени гласник Републике
Српске”, број 1/10).
14. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06/1.01/0401/052-1564/10
18. октобра 2010. године
Бања Лука

В.д. директора,
Миле Баника, с.р.

OBRAZAC
PORESKE PRIJAVE ZA OSTALE NAKNADE (PP-ON)
PP-ON
BAR KOD
OZNAKA
REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo finansija
Poreska uprava_B_B_B_ ____________________________
Popuwava Poreska uprava
Poreska prijava za ostale naknade
Osnovna
1. Vrsta prijave
Polugodi{wa
Izmijewana
Godi{wa
2. Podaci o poreskom obvezniku
2.1. JIB / JMB
2.2. Naziv / ime poreskog obveznika
2.3. [ifra op{tine
2.4. Adresa poreskog obveznika

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_
_____________________________

_B_B_B_

_____________________

e-mail_________________ tel. _______
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dan mjesec

19
dan mjesec

od _B_B__B_B_ do _B_B__B_B_ 20_B_B_ god.

3. Period za koji se podnosi prijava

4. Naknade za {ume
4.1. Za unapre|ewe, op{tekor. funk. {uma _____________ x

0,07

osnovica

4.2. Za kori{}ewe {uma i {umskog
zemqi{ta u svojini Republike Srpske

_____________ x

Iznos naknade

10

osnovica

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%

stopa

Iznos naknade

_____________ x

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%

osnovica

stopa

_____________ x

Iznos naknade

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%

osnovica

stopa ili
cijena/JM

______________ x

5.2. Za mineralne sirovine

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%

stopa

4.3. Za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine
sa koje poti~e prodati sortiment
_____________ x

5. Koncesione naknade
5.1. Za kori{}ewe prirodnih i drugih
dobara od op{teg interesa

Iznos naknade

10

osnovica

4.4. Za zakup {umskog zemqi{ta u svojini
Republike Srpske

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%

stopa

Iznos naknade

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%

osnovica

stopa

Iznos naknade

6. Naknade za kori{}ewe prirodnih resursa za proizvodwu elektri~ne energije
6.1. Za kori{}ewe hidroakumulacionih
objekata
____________________ x 0,005 KM
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Proizv. kWh elek. energ.

6.2. Za kori{}ewe neobnovqivih
resursa

_____________________ x 0,003 KM

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Proizv. kWh elek. energ.

7. Protivpo`arna naknada
7.1. Protivpo`arna naknada

_____________ x
osnovica

8. Naknada za protivgradnu za{titu
8.1. Djelatnost osigurawa i reosig.
imovine i lica

Iznos naknade

0,04

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

%

stopa

_______________________ x
osnovica

8.2. Ostala pravna i fizi~ka lica

Iznos naknade

Iznos naknade

0,1

%

stopa

________________________ x

Broj hektara reg. obradivog . zemq.

Iznos naknade

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1,5 %

Iznos naknade

9. ____________________________ ____________________________ x
Naziv naknade

mjesec

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

osnovica

10. Podaci o podno{ewu prijave
Dan

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

godina

_B_B__B_B__B_B_B_B_
datum podno{ewa

________________________________________________
zakonski zastupnik / ovla{}eno lice poreskog obveznika

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

JMB zakonskog zastupnika / ovla{}enog lica poreskog obveznika

M.P.
______________________________________________
ime i prezime lica koje je sa~inilo prijavu

_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_B_

JIB / JMB lica koje je sa~inilo prijavu

Iznos naknade

11. Podaci o prijemu i obradi prijave
dan

mjesec

godina

_B_B__B_B__B_B_B_B_
datum prijema

__________________________________________
ime i prezime lica koje je izvr{ilo prijem
_______________________________________________
ime i prezime lica koje je vr{ilo obradu
dan mjesec

godina

_B_B__B_B__B_B_B_B_
datum obrade

