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ка “Хан Дервента” Пале, покренут од стране привредног друштва ГИК “Хидроградња” а.д. Источно Сарајево, Захтјевом
број: 840/А/05, од 30.08.2005. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2145/14
1. октобра 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1489
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 пореске пријаве за посебну републичку таксу.
2. Посебна републичка такса плаћа се у годишњем износу у односу на дјелатности правних лица и предузетника, а ови порески обвезници подносе пореску пријаву за посебну републичку таксу најкасније до 28. фебруара текуће године за ту годину.
3. Обавеза по основу посебне републичке таксе пријављује се Пореској управи на пријави за посебну републичку таксу
на обрасцу ПП-ГРТ, који се налази у Прилогу овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2420/14
25. септембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
Прилог

ПП-ГРТ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Министарство финансија
Пореска управа
Подручна јединица _______________________

БАР-КОД
ОЗНАКА

|__|__|__| __________________________
Попуњава Пореска управа
Пореска пријава за посебну републичку таксу
1. ВРСТА ПРИЈАВЕ
(уписује се О - основна или И - измијењена)
|__|
2. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
2.1. Јединствени идентификациони број
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2.2. Шифра општине
|__|__|__|
2.3. Назив пореског обвезника
________________________________
2.4. Адреса пореског обвезника
________________________________
________________________________
__________________тел. __________
3. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА
|__|__||__|__| до |__|__||__|__||__|__|__|__|
дан мјесец
дан мјесец година
4. ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
5. ПОДАЦИ О ПРИЈЕМУ И ОБРАДИ ПРИЈАВЕ
дан мјесец година
дан мјесец година
|__|__||__|__||__|__|__|__|
|__|__||__|__||__|__|__|__|
датум пријема
датум подношења
____________________________________________________
___________________________________________
име и презиме пореског службеника
порески обвезник или његов законски представник
____________________________________________
дан мјесец година
стручно лице које је сачинило пријаву
|__|__||__|__||__|__|__|__|
____________________________________________
датум обраде
ЈИБ – ЈМБГ стручног лица за сачињавање пријаве
М.П.

1490
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), a 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 ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

1. Овим упутством уређује се начин 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. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2419/14
25. септембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
Прилог

ПП - РО
Република Српска
Министарство финансија
Пореска управа

БАР-КОД
ОЗНАКА

|__|__|__| __________________________
Попуњава Пореска управа
Пореска пријава за регистровано оружје
1. ВРСТА ПРИЈАВЕ (уписује се О - основна или И - измијењена)
|__|
2. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБЕЗНИКУ
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
дан мјесец година
4. ПОДАЦИ О ВРСТИ И БРОЈУ РЕГИСТРОВАНОГ ОРУЖЈА
Ред.
Регистровано
Годиш. порез на рег.
Врста оружја
Износ пореза (3x4)
бр.
комада
оружје
1
2
3
4
5
1.
Ловачки карабин, комбиновано оружје
60,00
2.
Ловачка пушка
50,00
3.
Малокалибарски пиштољ
60,00
4.
Малокалибарски револвер
50,00
5.
Малокалибарска пушка
60,00
6.
Лук
30,00
7.
Самострел
30,00
Свако трофејно оружје независно од врсте
30,00
8.
Оружје за које је издат оружни лист за држање оружја
9.
50,00
за личну безбједност
за које је издата дозвола за ношење оружја за
10. Оружје
50,00
личну безбједност
11. Укупан износ пореза (1 до 10)
Пореска ослобађања
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
регистровано за потребе обављања посла у
12. Оружје
државним органима и организацијама
13. Оружје стрељачких организација и стрељачких клубова
Ловачко оружје за један комад:
14. назив ловачког удружења ............................................
бр. члан. карте ...............................
15. УКУПАН ИЗНОС ЗА УПЛАТУ
5. ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
6. ПОДАЦИ О ПРИЈЕМУ И ОБРАДИ ПРИЈАВЕ
___________________________________________
____________________________________________________
датум подношења
датум пријема
___________________________________________
____________________________________________________
порески обвезник или његов законски представник
име и презиме пореског службеника
____________________________________________________
____________________________________________
стручно лице које је сачинило пријаву
датум обраде
____________________________________________
ЈИБ - ЈМБГ стручног лица за сачињавање пријаве

