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4. ПОДАЦИ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

 Корисник услуга Укупан број кори-
сника услуге 

Број 
ноћења

Висина боравишне 
таксе по ноћењу

Укупан износ боравишне 
таксе

1 2 3 4 5 (3 x 4)
 4.1. Корисник плаћа таксу у пуном износу
 4.2. Корисник плаћа 50% боравишне таксе (члан 
6. Закона)
 4.3. УКУПНО
5. ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ 6. ПОДАЦИ О ПРИЈЕМУ И ОБРАДИ ПРИЈАВЕ

дан мјесец година дан мјесец година

датум подношења датум пријема

обвезник или његов овлашћени представник име и презиме пореског службеника

стручно лице које је сачинило Пријаву
дан мјесец година

ЈИБ/ЈМБ стручног лица које је сачинило Пријаву датум обраде
М.П.
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На основу члана 63. ст. 1. и 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18), а 

у вези са чланом 39. став 1. Закона о пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16), 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.

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. Пореска пријава из тачке 3. овог упутства подноси се до 31. марта текуће године за текућу годину, односно у року од 

15 дана од дана издавања оружног листа.
5. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на 

употребу, држање и ношење добара (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/16).
6. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-52/19
5. фебруара 2019. године Министар,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ
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                                                                       од |__|__||__|__| до |__|__||__|__||__|__|__|__|
                                                                                                                                                                                              дан   мјесец           дан   мјесец     година
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На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правилни-
ка о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), на приједлог Подручне 
привредне коморе Бања Лука, министар саобраћаја и веза  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за подруч-
не аутобуске линије које усклађује Подручна привредна 
комора Бања Лука за регистрациони период 2019/2020. го-
дине именују се:

а) мр Драгослав Михајловић, дипл. инж. саоб. из Бања-
луке - предсједник,

б) Александра Микановић, дипл. инж. саоб. из Прије-
дора - члан и

в) Мирослав Минић, дипл. прав. из Бањалуке - члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће Стручна служба Подручне привредне коморе 
Бања Лука.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-217/19
6. фебруара 2019. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка а) Зако-
на о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржа-
ној 30. јануара 2019. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да члан 38. ст. 4. и 5. Закона о пореском 

поступку Републике Српске (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16) није у 
сагласности са Уставом Републике Српске.

О б р а з л ож е њ е
Владимир Драгичевић из Козарске Дубице и Арсеније 

Балтић из Бање Луке дали су Уставном суду Републике 
Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 
поступка за оцјењивање уставности члана 38. став 4. За-
кона о пореском поступку Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 
31/14), а накнадно и допуну иницијативе, достављену Суду 
послије ступања на снагу Закона о измјенама и допунама 
Закона о пореском поступку Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 44/16), којом траже 
оцјену уставности и одредбе члана 38. став 5. овог закона. 
У иницијативи се наводи да предметне законске одредбе 
нису у сагласности са чланом 63. Устава Републике Срп-
ске. Даваоци иницијативе, наиме, сматрају да је оспорено 
прописивање, којим се лица која имају статус повезаних 
лица са пореским обвезником обавезују на плаћање његове 
пореске обавезе ако се од њега ова обавеза не може напла-
тити, супротно уставном принципу да се обавеза плаћања 
пореза утврђује према економској снази обвезника. Такође 
истичу да предметна норма доводи до ситуације у којој су 
лица која по овом закону имају статус повезаних лица са 
пореским обвезником одговорна за плаћање његове поре-
ске обавезе иако немају никакав утицај на настанак и виси-
ну те обавезе, нити сазнање о њој. Осим тога, наводи се да 
оспорене законске одредбе нису у сагласности са чланом 1. 
Протокола број 1, уз Европску конвенцију за заштиту људ-
ских права и основних слобода. Успостављање овакве одго-
ворности, по мишљењу иницијатора, представља стављање 
несразмјерног имовинског терета на повезано лице, тако 
да у овом случају не постоји правична равнотежа између 
општег интереса државе и имовинских права појединца. У 
иницијативи се такође износи став да оспорено прописи-
вање није у сагласности са начелом владавине права, које 
је утврђено чланом 5. став 1. алинеја 4. Устава, а на којем 
се заснива уставно уређење Републике Српске. Сходно на-
веденом, предлаже се да Суд утврди да оспорене законске 
одредбе нису у сагласности са Уставом.

Поступајући по иницијативи, Суд је Рјешењем број: 
У-30/16, од 26. октобра 2016. године, одлучио да покрене 
поступак за оцјену уставности члана 38. ст. 4. и 5. Закона 
о пореском поступку Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 
44/16), јер је сматрао да постоје разлози да се у поступку 

4. ПОДАЦИ О ВРСТИ И БРОЈУ РЕГИСТРОВАНОГ ОРУЖЈА
Редни 
бр. Врста оружја Регистровано 

комада
Годиш. порез на рег. 

оружје Износ пореза (3 x 4)

1 2 3 4 5
1. Малокалибарски пиштољ 40,00
2. Малокалибарски револвер 30,00
3. Малокалибарски пушка 40,00
4. Лук 20,00
5. Самострел 20,00
6. Свако трофејно оружје независно од врсте 20,00

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

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

9. 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




