
ди шње фи нан сиј ске из вје шта је, из вје шта је пре да ју у Је -
дин стве ни ре ги стар фи нан сиј ских из вје шта ја, ко ји се во ди
код Аген ци је за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге а. д. Ба ња Лу ка, нај ка сни је до 31. мар та те ку ће за
прет ход ну го ди ну.

(2) По лу го ди шњи фи нан сиј ски из вје шта ји ни су пред -
мет оба ве зне кон со ли да ци је.

Члан 18.

Кон со ли да ци ја фи нан сиј ских из вје шта ја ко ри сни ка
при хо да бу џе та Ре пу бли ке, гра до ва и оп шти на и фон до ва
вр ши се у скла ду са од ред ба ма ре ле вант них Ме ђу на род них
ра чу но вод стве них стан дар да за јав ни сек тор (МРС-ЈС).

IV - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 19.

На пи та ња од зна ча ја за при пре му и пре зен та ци ју кон -
со ли до ва них фи нан сиј ских из вје шта ја ко ја ни су уре ђе на
овим пра вил ни ком при мје њу ју се од ред бе ре ле вант них
МРС, од но сно МСФИ.

Члан 20.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о на чи ну са ста вља ња кон со ли до ва ног об ра чу на
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 2/94).

Члан 21.

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: 06.15/020-1424/10
25. ок то бра 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка А лек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 81. 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) и чла на 28. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 28. став 1. Уред -
бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју рад -
них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” број 18/09), уз са гла сност
Вла де Ре пу бли ке Срп ске, ми ни стар по ро ди це, омла ди не и спор та
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О УНУ ТРА ШЊОЈ 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ 

МЈЕ СТА У МИ НИ СТАР СТВУ ПО РО ДИ ЦЕ, 

ОМЛА ДИ НЕ И СПОР ТА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста у Ми ни стар ству по ро ди це, омла ди не и спор та, број:
20.01/120-148/09, од 10. октобра 2009. го ди не (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 5/10), у чла ну 30. број: “1” за мје њу је се
бро јем: “3”, а ри јеч: “(је дан)” за мје њу је се ри јеч ју: “(три)”.

Члан 2.

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

Број: 20.01/120-148/10
21. септембра 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Про ко Дра го са вље вић, с.р.
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На осно ву чла на 20. став. 2. Уред бе о канцелариjском
по сло ва њу ре пу блич ких ор га на упра ве (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 1/04 и 13/07), чла на 69. ст. 1.
и 4. 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 упра ве и ло кал не са мо у пра ве  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ УПУТ СТВА О 
СПРО ВО ЂЕ ЊУ КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКОГ ПО СЛО ВА ЊА 

РЕ ПУ БЛИЧ КИХ ОР ГА НА УПРА ВЕ

1. У Упут ству о спро во ђе њу кан це ла риј ског по сло ва ња
ре пу блич ких ор га на упра ве (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09,
99/09 и 98/10) у тач ки 90. у ста ву 4. у број ча ној озна ци: “08
Ми ни стар ство прав де” до да је се но ва број ча на озна ка 08/4,
ко ја гла си:

“08/4 Ре пу блич ки цен тар за ис тра жи ва ње рат них зло -
чи на”.

У ис тој тач ки и ста ву број ча не озна ке: “23 Ре пу блич ки
се кре та ри јат за од но се са Ме ђу на род ним три бу на лом у Ха -
гу и ис тра жи ва ње рат них зло чи на” и “25 Ди рек ци ја за при -
ва ти за ци ју” бри шу се, а до са да шње број ча не озна ке 24 и
26 по ста ју број ча не озна ке 23 и 24.

2. Ово упут ство 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: 10.2-052-2210/10
26. октобра 2010. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Зо ран Ли по вац, с.р.

Пореска управа Републике Српске

На основу члана 41. став 10. Закона о Пореској управи
- Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 112/07, 22/08 и 34/09) и чла на 88. став 3. 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), ди рек тор По ре ске
упра ве, уз са гла сност ми ни стра фи нан си ја,  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПО РЕ СКЕ ПРИ ЈА ВЕ ЗА ОСТА ЛЕ 
НА КНА ДЕ (ПП-ОН)

1. Овим упут ством уре ђу је се на чин под но ше ња и по -
пу ња ва ња по ре ске при ја ве за оста ле на кна де, као и рок за
ње но под но ше ње, а:

1.1. по ре ска при ја ва за оста ле на кна де под но си се по -
лу го ди шње до 10. ав гу ста те ку ће го ди не и го ди шње до 10.
мар та те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну, из у зев про тив -
град не на кна де за ко ју се ова при ја ва под но си го ди шње и

1.2. вр ста при ја ве озна ча ва се зна ком “х”.

2. У ру бри ци “По да ци о по ре ском об ве зни ку” по треб -
но је:

2.1. упи са ти ЈИБ / ЈМБ по ре ског об ве зни ка,

2.2. упи са ти на зив / име и пре зи ме по ре ског об ве зни ка
из рје ше ња ор га на код ко га је упи сан у ре ги стар,

2.3. упи са ти ши фру оп шти не пре ма пре би ва ли шту / сје -
ди шту по ре ског об ве зни ка или сје ди шту ор га ни за ци о не је -
ди ни це прав ног ли ца за ко је се под но си по ре ска при ја ва и

2.4. упи са ти адре су по ре ског об ве зни ка (по штан ски
број и мје сто, ули ца и број, “e-mail”, адре са и број те ле фо -
на са по зив ним бро јем).

3. У ру бри ци “Пе ри од за ко ји се под но си при ја ва” упи -
су је се, за по лу го ди шњу при ја ву пе ри од од 1. јануара до 30.
јуна те ку ће, а за го ди шњу при ја ву пе ри од од 1. јануара до
31. децембра го ди не за ко ју се при ја вљу је на кна да.

4. У ру бри ци “На кна де за шу ме” по треб но је:

4.1. код на кна де за уна пре ђе ње оп ште ко ри сних функ -
ци ја шу ма упи са ти осно ви цу ко ју чи ни уку пан при ход, те
упи са ти из нос на кна де об ра чу на те по сто пи од 0,07% на
на ве де ну осно ви цу, а об ве зни ци ове на кна де су сва прав на
ли ца, као и по слов не је ди ни це прав них ли ца ре ги стро ва -
них на те ри то ри ји Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не и Брч -
ко Ди стрик та, ко ја оба вља ју дје лат но сти на те ри то ри ји Ре -
пу бли ке Срп ске,

4.2. код на кна де за ко ри шће ње шу ма и шум ског зе мљи -
шта у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске упи са ти осно ви цу ко ју
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O B R A Z A C 
PORESKE PRIJAVE ZA OSTALE NAKNADE (PP-ON) 

PP-ON 

REPUBLIKA SRPSKA 
Ministarstvo finansija 

BAR KOD 
OZNAKA 

 

Poreska uprava������������������������������������������������������������������������������������ ____________________________ 
                                                                                                                    Popuwava Poreska uprava 

Poreska prijava za ostale naknade 
  1. Vrsta prijave                   Polugodi{wa 

                               Godi{wa  
                Osnovna 

                                                                                 Izmijewana  

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                                                                                                          _____________________ 
                                                                                                                                                                  e-mail_________________ tel. _______ 

чи не фи нан сиј ска сред ства оства ре на про да јом дрв ног сор -
ти мен та на па њу по ци је ни ко ри сни ка, те упи са ти из нос
на кна де об ра чу на те по сто пи од 10% на на ве де ну осно ви -
цу, а об ве зни ци ове на кна де су ко ри сни ци шу ма из у зев на -
ци о нал них пар ко ва, ин ду стриј ских план та жа и дру гих
шум ских план та жа,

4.3. код на кна де за раз вој не раз ви је них дијело ва оп -
шти не са ко је по ти че про да ти сор ти мент упи са ти осно ви -
цу ко ју чи не фи нан сиј ска сред ства оства ре на про да јом
дрв ног сор ти мен та по ци је на ма утвр ђе ним FCO на ка ми -
он ском пу ту у ка лен дар ској го ди ни, те упи са ти из нос на -
кна де об ра чу на те по сто пи од 10% на на ве де ну осно ви цу, а
об ве зни ци ове на кна де су ко ри сни ци шу ма и

4.4. код на кна де за за куп шум ског зе мљи шта у сво ји ни
Ре пу бли ке Срп ске упи са ти осно ви цу ко ју чи ни из нос на -
пла ће не за куп ни не утвр ђе не уго во ром, те упи са ти из нос
на кна де об ра чу на те по сто пи про пи са ној уго во ром на на ве -
де ну осно ви цу, а об ве зни ци ове на кна де су за ку по прим ци.

5. У ру бри ци “Кон це си о не на кна де” упи су ју се:

5.1. на кна да за ко ри шће ње при род них и дру гих до ба ра
од оп штег ин те ре са у ко јој је са др жа на осно ви ца ко ју чи ни
го ди шњи бру то при ход на стао ко ри шће њем јав них до ба ра,
при род них бо гат ста ва или пру жа ња услу га или по је ди ни -
ци мје ре (то на, ли тар, ме тар, ква драт ни ме тар и куб ни ме -
тар), те из нос на кна де об ра чу на те по сто пи про пи са ној
уго во ром на на ве де ну осно ви цу, а об ве зни ци ове на кна де
су прав на ли ца и

5.2. на кна да за ми не рал не си ро ви не у ко јој је са др жа на
осно ви ца ко ју чи ни уку пан при ход оства рен про да јом
и/или ко ри шће њем ми не рал них си ро ви на, те из нос на кна -
де об ра чу на те по сто пи про пи са ној уго во ром на на ве де ну
осно ви цу, с тим да уко ли ко сто па ни је про пи са на уго во -
ром, та да се при мје њу је на на ве де ну осно ви цу сто па 3,2%,
а об ве зни ци ове на кна де су при вред на дру штва ко ја има ју
одо бре ње за ову кон це си ју.

6. Ру бри ка “На кна да за ко ри шће ње при род них ре сур са
за про из вод њу елек трич не енер ги је” са др жи:

6.1. на кна ду за ко ри шће ње хи дро а ку му ла ци о них обје -
ка та у ко ју се упи су је осно ви ца ко ју чи ни укуп но про из ве -
де ни kWh елек трич не енер ги је, те из нос на кна де об ра чу на -
те по 0,005 КМ по kWh, а об ве зни ци ове на кна де су при -
вред на дру штва ко ја про из во де елек трич ну енер ги ју ко ри -
шће њем хи дро а ку му ла ци о них обје ка та и

6.2. на кна ду за ко ри шће ње при род них нео б но вљи вих
ре сур са у ко ју се упи су је осно ви ца ко ју чи ни укуп но про -
из ве де ни kWh елек трич не енер ги је, те из нос на кна де об ра -
чу на те по 0,003 КМ по kWh, а об ве зни ци ове на кна де су
при вред на дру штва ко ја про из во де елек трич ну енер ги ју
ко ри шће њем при род них нео б но вљи вих ре сур са.

7. У ру бри ци “Про тив по жар на на кна да” упи су је се
осно ви ца ко ју чи ни по слов ни при ход, те из нос на кна де
обра чу на те по сто пи од 0,04% на на ве де ну осно ви цу, а
обве зни ци ове на кна де су прав на ли ца ко ја оба вља ју дје -
лат ност на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске из у зев бу џет ских
ко ри сни ка, ор га на упра ве, ху ма ни тар них и не вла ди них ор -
га ни за ци ја, удру же ња гра ђа на и фон да ци ја.

8. Ру бри ка “На кна да за про тив град ну за шти ту” се по -
пу ња ва на сље де ћи на чин:

8.1. пред у зе ћа чи ја је дје лат ност оси гу ра ње и ре о си гу -
ра ње имо ви не и ли ца, а ко ја су об ве зни ци на кна де за про -
тив град ну за шти ту, упи су ју осно ви цу ко ју чи ни уку пан
при ход по за вр шном ра чу ну, те упи су ју из нос на кна де
обра чу на те по сто пи од 0,1% на на ве де ну осно ви цу и

8.2. оста ла фи зич ка и прав на ли ца, вла сни ци или ко ри -
сни ци зе мљи шних по вр ши на, об ве зни ци на кна де за про -
тив град ну за шти ту, упи су ју осно ви цу ко ју чи ни број хек та -
ра ре ги стро ва ног об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта, а
из нос на кна де се до би је ка да се по мно жи број хек та ра
обра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта са 1,5 КМ.

9. Ру бри ка 9. је пред ви ђе на за слу чај уво ђе ња но ве на -
кна де. 

10. У ру бри ку “По да ци о под но ше њу при ја ве” упи су ју
се: 

10.1. да тум под но ше ња при ја ве,

10.2. име и пре зи ме и ЈМБ за кон ског за ступ ни ка / овла -
шће ног ли ца и исти се овје ра ва пе ча том по ре ског об ве зни -
ка и

10.3. име и пре зи ме и ЈИБ / ЈМБ ли ца ко је је са чи ни ло
при ја ву.

11. Ру бри ка “По да ци о при је му и об ра ди при ја ве” са др -
жи по дат ке о при је му и об ра ди при ја ве ко је по пу ња ва
Подруч на је ди ни ца По ре ске упра ве.

12. Обра зац по ре ске при ја ве за оста ле на кна де (ПП-
ОН) на ла зи се у При ло гу 1 овог упут ства и чи ни ње гов са -
став ни дио.

13. Сту па њем на сна гу овог упут ства пре ста је да ва жи
Упут ство за под но ше ње и по пу ња ва ње по ре ске при ја ве за
оста ле на кна де (ПП-ОН) (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 1/10).

14. Ово упут ство 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: 06/1.01/0401/052-1564/10
18. октобра 2010. године В.д. директора,
Ба ња Лу ка Ми ле Ба ни ка, с.р.
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                                                                                                                                                                                             dan   mjesec        dan   mjesec 

3. Period za koji se podnosi prijava                                                                              od ������������ do ������������ 20����� god. 
 

 
 

  
4. Naknade za {ume 
4.1. Za unapre|ewe, op{tekor. funk. {uma    _____________   x      0,07        %        ��������������������������
                                                                                                          osnovica                       stopa                                        Iznos naknade 

4.2. Za kori{}ewe {uma i {umskog 
       zemqi{ta u svojini Republike Srpske    _____________   x       10         %        ��������������������������
                                                                                                          osnovica                       stopa                                        Iznos naknade 

4.3. Za razvoj nerazvijenih dijelova op{tine 
       sa koje poti~e prodati sortiment            _____________   x       10        %        ��������������������������
                                                                                                            osnovica                      stopa                                        Iznos naknade 

4.4. Za zakup {umskog zemqi{ta u svojini 
       Republike Srpske                                         _____________   x                 %        ��������������������������
                                                                                                            osnovica                      stopa                                        Iznos naknade 
 

  
5. Koncesione naknade 
5.1. Za kori{}ewe prirodnih i drugih 
       dobara od op{teg interesa                     _____________   x                    %        ��������������������������
                                                                                                            osnovica                  stopa ili                                        Iznos naknade 
                                                                                                                                              cijena/JM 

 5.2. Za mineralne sirovine                          ______________   x                    %        ��������������������������
                                                                                                            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       ������������������������
                                                                                                   Proizv. kWh elek. energ.                                                       Iznos naknade 

6.2. Za kori{}ewe neobnovqivih  
       resursa                                                      _____________________   x 0,003 KM      ������������������������
                                                                                                   Proizv. kWh elek. energ.                                                           Iznos naknade 
 

 
7. Protivpo`arna naknada 
7.1. Protivpo`arna naknada                             _____________   x     0,04          %        ��������������������������
                                                                                                              osnovica                      stopa                                            Iznos naknade 
 

 
8.  Naknada za protivgradnu za{titu 
8.1. Djelatnost osigurawa i reosig.  
       imovine i lica                                    _______________________   x     0,1      %     ��������������������������
                                                                                                              osnovica                          stopa                                          Iznos naknade 

8.2. Ostala pravna i fizi~ka lica         ________________________   x    1,5 %          ��������������������������
                                                                                     Broj hektara reg. obradivog ���. zemq.                                                       Iznos naknade 

9. ____________________________   ____________________________   x                        ��������������������������
                             Naziv naknade                                                          osnovica                                                                        Iznos naknade 
 

 
 

   

10. Podaci o podno{ewu prijave 
                                          Dan     mjesec       godina 

������������������������
datum podno{ewa 

________________________________________________ 
zakonski zastupnik / ovla{}eno lice poreskog obveznika 

  ����������������������������
JMB zakonskog zastupnika / ovla{}enog lica poreskog obveznika 

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

����������������������������
JIB / JMB lica koje je sa~inilo prijavu 

 

11. Podaci o prijemu i obradi prijave 
                                 dan     mjesec      godina 

������������������������
datum prijema 

__________________________________________ 
ime i prezime lica koje je izvr{ilo prijem 

 
_______________________________________________ 

ime i prezime lica koje je vr{ilo obradu 
                                            dan    mjesec     godina 

��������������������
datum obrade 

 
 


