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ПРИЛОГ 1: ИФУ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Ресор за буџет и јавне финансије

ИЗЈАВА О ФИСКАЛНОМ УТИЦАЈУ
Ја, _________________________________________________________________________________________________________________,

(име и презиме, функција)
руководилац буџетског корисника: ______________________________________________________________________________________,
       (назив буџетског корисника)
изјављујем да средства потребна за реализацију сљедећег акта, односно мјере:
____________________________________________________________________________________________________________________,

(назив акта, односно мјере која се доставља Министарству финансија на мишљење)
неће бити већа, односно да средства која ће представљати приход буџета не могу бити мања од износа наведеног у наредној табели:

Текућа година (X)
(20___)

X + 1
(20___)

X + 2
(20___)

X + 3
(20___)

Кратак опис фискалног утицаја
Очекивани утицај на конкурентност
Кратак преглед временског рока за 
реализацију акта, односно мјере

Трошкови спровођења из буџета Репу-
блике (у КМ)
Трошкови спровођења из осталих 
извора (у КМ)
УКУПНО ТРОШКОВИ (у КМ)
Приходи буџета Републике од спро-
вођења (у КМ)
Приходи других нивоа од спровођења 
(у КМ)
УКУПНО ПРИХОДИ (у КМ)
У Бањој Луци,         Потпис руководиоца буџетског корисника

Датум:___________________  М. П.       ___________________________________
ПРИЛОГ 2: ИФО

______________________________________________________
(назив надлежног органа/институције којој се Изјава доставља)

ИЗЈАВА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Ја, _________________________________________________________________________________________________________________,
(име и презиме, функција)

руководилац буџетског корисника: ______________________________________________________________________________________,
(назив буџетског корисника)

ЈМБ: ____________________________________________________, број л. к. _____________________________________________, издата

од: _________________________________________________________________________________________________________________,
изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у 20___. фискалној години (од __.__.20__. године – попуњава од-
говорно лице буџетског корисника које је именовано или изабрано у току године) нећу створити обавезе веће од износа средстава 
која су ми дата на располагање буџетом, односно ребалансом буџета или одлуком о привременом финансирању након укључивања и 
пренесених обавеза из претходног периода у дати оквир, те да ћу буџетска средства која су ми дата на располагање трошити законито, 
намјенски и сврсисходно.
Уједно, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу истичем да сам обезбиједио ефикасно функционисање система финан-
сијског управљања и контроле, у оквиру средстава утврђених буџетом за 20___. фискалну годину (од __.__.20__. године – попуњава 
одговорно лице буџетског корисника које је именовано или изабрано у току године).

У _______________________,        Потпис руководиоца буџетског корисника

Датум:___________________        ___________________________________

483
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), а 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 ПЛАЋАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

1. Овим упутством уређују се начин плаћања и подношења пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење 
добара за регистровано оружје.
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2. Порез на употребу, држање и ношење добара плаћа се у годишњем износу на употребу, држање и ношење сљедећих добара:
2.1. моторних возила приликом њихове регистрације,
2.2. чамаца, пловећих постројења и јахти приликом њихове регистрације,
2.3. ваздухоплова и летјелица приликом њихове регистрације и
2.4. оружја приликом издавања оружног листа.
3. Порез на употребу, држање и ношење оружја пријављује се Пореској управи на пријави за порез на регистровано 

оружје на обрасцу ПП - РО, 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 порез на употребу, 

држање и ношење добара (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/14).
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-459/16
22. марта 2016. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.
ПП - РО

БАР-КОД 
ОЗНАКА

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

Пореска пријава за регистровано оружје
1. ВРСТА ПРИЈАВЕ  1.1. основна  |__|
   1.2. измијењена  |__|  бар-код основне пријаве   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
2.1. Јединствени идентификациони број                                                                                                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.2. Шифра општине                                                                                                                                                                                   |__|__|__|
2.3. Назив/име и презиме пореског обвезника                                                                                            _______________________________

_______________________________
2.4. Адреса пореског обвезника                                                                                                                    _______________________________

_______________________________
________________ тел. ___________

3. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА                                                                                                     до |__|__||__|__||__|__|__|__|
                                                                                                                                                                                              дан   мјесец   година
4. ПОДАЦИ О ВРСТИ И БРОЈУ РЕГИСТРОВАНОГ ОРУЖЈА
Ред. 
бр. Врста оружја Регистровано 

комада
Годиш. порез на рег. 

оружје Износ пореза (3x4)

1 2 3 4 5
1. Ловачки карабин, комбиновано оружје 40,00
2. Ловачка пушка 30,00
3. Малокалибарски пиштољ 40,00
4. Малокалибарски револвер 30,00
5. Малокалибарска пушка 40,00
6. Лук 20,00
7. Самострел 20,00
8. Свако трофејно оружје независно од врсте 20,00

9. Оружје за које је издат оружни лист за држање оружја 
за личну безбједност 15,00

10. Оружје за које је издата дозвола за ношење оружја за 
личну безбједност 10,00

11. Укупан износ пореза (од 1 до 10)
Пореска ослобађања xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. Оружје регистровано за потребе обављања посла у 
државним органима и организацијама

13. Оружје стрељачких организација и стрељачких клу-
бова

14.

Ловачко оружје (један ловачки карабин или комбино-
вано ловачко оружје и једна ловачка пушка) чланова 
ловачког удружења:
назив ловачког удружења ................................................

15. УКУПАН ИЗНОС ЗА УПЛАТУ
5. ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

___________________________________________
датум подношења

___________________________________________
порески обвезник или његов законски представник
____________________________________________

стручно лице које је сачинило Пријаву
____________________________________________
ЈИБ/ЈМБГ стручног лица за сачињавање Пријаве

6. ПОДАЦИ О ПРИЈЕМУ И ОБРАДИ ПРИЈАВЕ
____________________________________________________

датум пријема
____________________________________________________

име и презиме пореског службеника
____________________________________________________

датум обраде


