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бр. 108/07 и 99/09) у члану 8. у ставу 1. у тачки г) ријеч: “и” 
замјењује се запетом и додаје нова тачка д), која гласи: 

“д) даје иницијативе за измјене и допуне Правилника 
о организовању школског спорта у Републици Српској и”.

Досадашња тачка д) постаје тачка ђ).
Члан 2.

У члану 10. у ставу 1. послије ријечи: “школа” додају се 
ријечи: “који имају примјерно владање”. 

Члан 3.
У члану 14. ријеч: “пет” замјењује се ријечју: “шест”, 

а у тачки д) тачка се замјењује запетом и додаје нова тачка 
ђ), која гласи: 

“ђ) спортска гимнастика.”.
Члан 4.

У члану 15. у ставу 3. послије тачке ђ) додаје се нова 
тачка е), која гласи:

“е) на основу извјештаја регионалног координатора о 
потреби организовања регионалних такмичења у спорт-
ској гимнастици, Одбор доноси посебну одлуку о начину и 
броју учешћа ученика на овом такмичењу,”.

У ставу 4. у тачки а) у подтачки 2. тачка са запетом за-
мјењује се запетом и додају нове подт. 3) и 4), које гласе:

“3) у спортској гимнастици – првопласирани, другопла-
сирани и трећепласирани ученици на регионалним такми-
чењима,

4) уколико на нивоу једне регије нема услова за одр-
жавање регионалног такмичења, Одбор доноси посебну 
одлуку о начину и броју учешћа ученика на републичком 
финалу из те регије.”.

Члан 5. 
Члан 20. мијења се и гласи:
“Школска такмичења, општинска такмичења, регио-

нална такмичења и републичка финала Малих олимпијских 
игара одржавају се нерадним даном или радним даном под 
условом да се не омета редовно одржавање васпитно-обра-
зовног процеса у школи, о чему одлуку доносе директор 
школе и координатор регије.”.

Члан 6.
У члану 22. у ставу 2. број: “15” замјењује се ријечју: 

“седам”.

Члан 7.
У члану 27. у ставу 3. број: “15” замјењује се ријечју: 

“седам”.

Члан 8.
У члану 28. у ставу 2. тачка г) мијења се и гласи:
“г) извод из матичне књиге рођених.”.

Члан 9.
У члану 40. у ставу 4. ријечи: “преко десет” замјењују 

се ријечима: “више од осам”. 
Члан 10.

Члан 52. мијења се и гласи:
“Такмичења у малом фудбалу у оквиру Малих олим-

пијских игара одвијају се у складу са правилима игре за 
футсал Међународне фудбалске асоцијације (ФИФА), овим 
правилником и другим актима Фудбалског савеза Републи-
ке Српске која регулишу наведено такмичење у мушкој и 
женској конкуренцији.”.

Члан 11.
У члану 53. у ставу 6. ријеч: “седам” замјењује се ријечју: 

“шест”, а ријечи: “малог фудбала” ријечју: “футсал”.
Члан 12.

У члану 58. ријечи: “Међународним правилима (ИХФ-
2005)” замјењују се ријечима: “правилима Међународне 
рукометне федерације (ИХФ)”.

Члан 13. 
Послије члана 60. додају се нови одјељак 9. и нови чл. 

60а, 60б. и 60в, који гласе:
“9. Посебне пропозиције за спортску гимнастику

Члан 60а.
Такмичења у спортској гимнастици у оквиру Малих 

олимпијских игара одвијају се у складу са правилима 
Међународне гимнастичке федерације (ФИГ), овим пра-
вилником и другим актима Гимнастичког савеза Републике 
Српске која регулишу наведено такмичење.

Члан 60б.
(1) Такмичења у спортској гимнастици спроводе се за 

ученике и ученице основних школа.
(2) Један ученик може наступити у више дисциплина.
(3) Такмичење за ученице се састоји од такмичења на 

партеру, на греди и на прескоку.
(4) Такмичење за ученике се састоји од такмичења на 

партеру и на прескоку.
(5) У случају да два ученика постигну исти резултат на 

једној справи, додјељује им се идентичан пласман и припа-
дајућа награда.

Члан 60в.
Такмичење суди најмање двоје судија по справи и за-

писничар, које делегира Гимнастички савез Републике 
Српске у складу са чланом 37. овог правилника.”.

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 20.07/012-1909/14
27. јануара 2015. године Министар,
Бања Лука Др Јасмина Давидовић, с.р.
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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 ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОСЕБНУ 

РЕПУБЛИЧКУ ТАКСУ  

1. Овим упутством уређује се начин подношења поре-
ске пријаве за посебну републичку таксу.

2. Посебна републичка такса плаћа се у годишњем 
износу у односу на дјелатности правних лица и преду-
зетника, а ови порески обвезници подносе пореску пријаву 
за посебну републичку таксу најкасније до 28. фебруара, 
односно 31. марта текуће године за ту годину.

3. Обавеза по основу посебне републичке таксе прија-
вљује се Пореској управи на Пријави за посебну републич-
ку таксу на обрасцу ПП-ГРТ, који се налази у Прилогу овог 
упутства и чини његов саставни дио.

4. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство за подношење пореске пријаве за посебну репу-
бличку таксу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
89/14).

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-2420/14
16. јануара 2015. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.



5.02.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 8 11
Прилог

ПП-ГРТ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Министарство финансија

Пореска управа

Подручна јединица __________  

 _________________________
   Попуњава Пореска управа

Пореска пријава за посебну републичку таксу

1. ВРСТА ПРИЈАВЕ                                                                                                                                                       Основна              □
                                                                                                                                                                                            Измијењена        □ 

2. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

2.1. Јединствени идентификациони број - ЈИБ
2.2. Шифра општине 

2.3. Назив пореског обвезника                                        _____________________________________
2.4. Адреса пореског обвезника                                        _____________________________________

                                       _____________________________________
                                       e-mail_________________ тел:___________

3. ПЕРИОД  ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА  
од до 20 год.

                                                                  дан          мјесец                   дан              мјесец   

4. Подаци о подношењу пријаве

датум подношења

                                                                      дан                    мјесец                               година

_________________________________________
законски заступник/овлашћено лице пореског обвезника

 ЈМБ

законског заступника/овлашћеног лица пореског обвезника

МП

_________________________________________________________

                        име и презиме лица које је сачинило пријаву

ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило пријаву   

  
 5.  Подаци о пријему и обради пријаве      

датум пријема

                                          дан                     мјесец                             година 

_________________________________________

име и презиме лица које је извршило пријем

 

________________________________________

  име и презиме лица које је вршило обраду 

  

датум обраде
                                         дан                    мјесец                                   година 

6. ПОСЕБНА  РЕПУБЛИЧКА  ТАКСА

Редни 
број ДЈЕЛАТНОСТ ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ 

Износ прописа-
не посебне ре-
публичке таксе

Износ  обавезе 
за посебну 
републичку 
таксу*

1 2  3 4

6.1. Банкарство, електропривреда, поштанске и телекомуникационе услуге, осигурање имови-
не и лица и друго финансијско посредовање 5.000,00  

6.2. Трговина, осим трговине на мало прехрамбеним производима  2.500,00
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6.3. Остале дјелатности и представништва  500,00

6.4. Правно лице и пословна јединица који су регистровани у току године за коју се плаћа по-
себна републичка такса 100,00

6.5. Правно лице и пословна јединица који у претходној години нису остварили промет од ре-
гистроване дјелатности 100,00

6.6. Угоститељска, трговинска, адвокатска, нотарска и апотекарска дјелатност - предузетници 250,00
6.7. Остале дјелатности - предузетници 50,00
6.8. Предузетник који је регистрован у току године за коју се плаћа посебна републичка такса 20,00
6.9. Предузетник који у претходној години није остварио промет од регистроване дјелатности  20,00

*Износ посебне републичке таксе из колоне 3 умањује се за 40% за мала правна лица, а 20% за  средња правна лица.
Обвезник који је  поднио захтјев за брисање из регистра до рока за уплату првог дијела посебне републичке таксе, а настави са оба-
вљањем дјелатности до истека рока за уплату другог дијела посебне републичке таксе, дужан је да плати 50% од прописаног износа 
таксе у року од пет дана од  дана остваривања промета.
Обвезник који је брисан из одговарајућег регистра до истека рока за уплату другог дијела посебне републичке таксе дужан је да плати 
50% од прописаног износа таксе.
Обвезник који је до истека рока за уплату првог дијела посебне републичке таксе брисан из одговарајућег регистра, односно који је до 
тог рока поднио захтјев за брисање из  регистра и до тог рока није остварио промет није дужан да плати посебну републичку таксу.
У _________________________ Под моралном, материјалном и кривичном  одговорношћу, изја-

вљујем да су подаци у овој пријави потпуни и тачни:

Дана______________20__ године ________________________________________
Потпис пореског обвезника/овлашћеног лица
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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 знаком “x” 
одговарајућа кућица, у зависности од тога да ли се прија-
ва подноси као годишња, полугодишња, квартална или по 
уговору, као и да ли се пријава подноси као основна или 
измијењена, што се означава знаком “О” за основну, од-
носно знаком “И” за измијењену. Пореска пријава за остале 
накнаде подноси се годишње до 10. марта текуће године 
за претходну годину, полугодишње до 10. августа текуће за 
текућу годину, квартално до 15. у мјесецу за претходна три 
мјесеца, а по уговору рок за подношење пријаве је 15 дана 
од истека периода за који се врши плаћање. 

Пореске пријаве за остале накнаде које се подносе 
квартално и у року из уговора коначне су и не подносе се 
годишње пријаве.

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 об-

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

дишту пореског обвезника или сједишту организационе је-
динице правног лица за које се подноси пореска пријава, и 
то у случају када накнада у цијелости припада буџету Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Република), а у случају када 
се износ накнаде дијели између буџета Републике и општи-
на и градова, уписује се шифра јединице локалне самоупра-
ве 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-адреса и број телефона 
са позивним бројем).

4. У рубрици “Период за који се подноси пријава” 
уписује се за годишњу пријаву период од 1. јануара до 31. 
децембра године за коју се пријављује накнада, за полуго-
дишњу пријаву период од 1. јануара до 30. јуна текуће го-
дине и за кварталну пријаву 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, а за накнаде које се плаћају 
у роковима из уговора уписује се почетак и крај периода 
из уговора.

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. Квартал-
не пријаве за други и трећи квартал 2014. године коначне 
су, а пријављени износи накнада по овим пријавама не ула-
зе у годишњу пријаву.

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 које обављају дјелатности на територији 
Републике Српске,

5.2. 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

5.3. 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 из кон-
цесионог уговора коју чини годишњи бруто приход настао 
коришћењем јавних добара, природних богатстава или 
пружања услуга или по јединици мјере (тона, литар, метар, 


