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Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друшта-
ва капитала из портфеља фондова, бр. 635/07, од 14.8.2007. 
године, и 02-43/13, од 11.2.2013. године.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање 
акционара на Скупштини акционара, које важи до опо-
зива.

5. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-2552/15, од 10.11.2015. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 95/15).

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

Број: 04/1-012-2-312/19 Предсједник
7. фебруара 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања пред-
ставника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за 
реституцију Републике Српске у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова и начин њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 
и 45/09), Влада Републике Српске, на Седмој сједници, 
одржаној 7.2.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ФОНДА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У 
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА МЈЕШОВИТОГ ХОЛДИНГА 
ЕРС - МП АД ТРЕБИЊЕ - ЗП “EЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” 

АД ПАЛЕ

1. Именује се Зора Видовић, са пребивалиштем у Срп-
цу, Златиборска ул. бб, да заступа капитал Фонда за рести-
туцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупштини ак-
ционара Мјешовитог холдинга ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП 
“Електродистрибуција” а.д. Пале.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 789 795 редов-
них акција, класе А.

3. Именована је дужна да заступа интересе Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у Скупшти-
ни акционара из тачке 1. овог рјешења, у складу са Упут-
ством о начину поступања представника Акцијског фонда 
Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију 
Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друшта-
ва капитала из портфеља фондова, бр. 635/07, од 14.8.2007. 
године, и 02-43/13, од 11.2.2013. године.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење број: 
04/1-012-2-2544/15, од 10.11.2015. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 95/15).

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

Број: 04/1-012-2-308/19 Предсједник
7. фебруара 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 115/18), члана 28. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе о наче-
лима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мје-
ста у републичким органима управе Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), а у складу са 
чланом 9. Уредбе о категоријама и звањима државних службеника 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) 
и чланом 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, уз сагласност 
Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 34/12, 95/13, 7/16, 94/16 и 104/17) у члану 26. у подтачки 1.1. 
став 4. мијења се и гласи: “Услови: VII степен стручне спреме, 
најмање три године радног искуства у траженом степену обра-
зовања, изражене организационе способности и познавање рада 
на рачунару.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања  у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.06-020-88/19
16. јануара 2019. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 63. ст. 1. и 4. Закона о републич-

кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), а у вези са чланом 39. став 1. Закона о пореском по-
ступку 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 ПОДНОШЕЊЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ 

ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ (ПП-ОН)

1. Овим упутством уређују се начин подношења и по-
пуњавања Пореске пријаве за остале накнаде и рок за њено 
подношење.

2. Пореска пријава за остале накнаде попуњава се на 
сљедећи начин.

2.1. У рубрици “Тип пријаве” означава се одговарајућа 
кућица у зависности да ли се пријава подноси као основна 
или измијењена, што се означава знаком “О” за основну, 
односно знаком “И” за измијењену. Ако је означена кући-
ца знаком “И”, у том случају уписује се бар-код основне 
пријаве.

2.2. У рубрици “Врста пријаве” означава се са знаком 
“х” одговарајућа кућица у зависности од тога да ли се 
пријава подноси као годишња, полугодишња, квартална 
или по уговору. 

2.3. Годишња пријава подноси се до 10. марта текуће 
године за претходну годину за накнаду за унапређивање 
општекорисних функција шума, противпожарну накнаду и 
накнаду за противградну заштиту. 

2.4. Полугодишња пријава подноси се до 10. августа те-
куће за текућу годину за накнаду за унапређивање опште-
корисних функција шума и противпожарну накнаду. 

2.5. Квартална пријава подноси се до 5. у мјесецу за 
претходна три мјесеца за накнаду за развој неразвијених 
дијелова општине са које потиче продати сортимент.

2.6. По уговору за накнаде које се плаћају у роковима 
из уговора рок за подношење пријаве је 15 дана од истека 
периода за који се врши плаћање.

2.7. Пореске пријаве за остале накнаде које се подно-
се квартално и по уговору коначне су и не подносе се го-
дишње пријаве.

3. У рубрици “Подаци о пореском обвезнику” потреб-
но је:

3.1. уписати ЈИБ/ЈМБ пореског обвезника;
3.2. уписати пословно име / име и презиме пореског 

обвезника из рјешења органа код кога је уписан у регистар;
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3.3. уписати шифру општине према пребивалишту/сје-
дишту пореског обвезника или сједишту организационе 
јединице правног лица за које се подноси пореска пријава:

- за накнаде у реду 5.1, 5.3, 8.1, 9.1. и 9.2, изузев накнаде 
у реду 9.2, уписује се шифра општине сједишта пореског 
обвезника (физичко лице за накнаду у реду 9.2. уписује 
шифру општине пребивалишта),

- за накнаде у реду 5.2. и концесионе накнаде у реду 6.1, 
6.2, 7.1. и 7.2. уписује се шифра општине мјеста предмета 
искоришћавања.;

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” упи-
сује се: за годишњу пријаву период од 1. јануара до 31. 
децембра године за коју се пријављује накнада, за полу-
годишњу пријаву период од 1. јануара до 30. јуна текуће 
године, за кварталну пријаву период од 1. јануара до 31. 
марта или од 1. априла до 30. јуна или од 1. јула до 30. сеп-
тембра или од 1. октобра до 31. децембра, а за накнаде које 
се плаћају у роковима из уговора уписују 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.

5. У рубрици “Накнаде за шуме” потребно је:
5.1. за накнаду за унапређивање општекорисних функ-

ција шума уписати основицу, коју чини укупан приход, те 
уписати износ накнаде обрачунате по стопи од 0,07% на 
наведену основицу. Ако је у поступку контроле утврђен 
износ накнаде различит од пријављене накнаде по по-
лугодишњој пријави, у том случају код попуњавања го-
дишње пријаве уписује се “износ разлике накнаде утврђен 
у контроли” и “износ накнаде”. “Износ разлике накнаде 
утврђен у контроли” је разлика између утврђене и прија-
вљене накнаде по полугодишњој пријави, а “износ нак-
наде” је разлика између обрачунате накнаде по годишњој 
пријави и износа уписаног у “износ разлике накнаде 
утврђен у контроли”. Обвезници ове накнаде су сва прав-
на лица и пословне јединице правних лица са сједиштем 
на територији Федерације Босне и Херцеговине и Брчко 
Дистрикта која обављају дјелатности на територији Репу-
блике 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 
сортимента по цијенама утврђеним FCO на камионском 
путу у календарској години, те уписати износ накнаде обра-
чунате по стопи од 10% на наведену основицу, а обвезници 
ове накнаде су корисници шума;

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 шум-
ског земљишта у својини Републике.

6. У рубрици “Концесионе накнаде” потребно је:
6.1. за накнаду за коришћење природних и других до-

бара од општег интереса уписати основицу из уговора о 
додјели концесије, те износ накнаде обрачунате по стопи 
или по јединици мјере у складу са уговором на наведену 
основицу, а обвезници ове накнаде су правна лица.

У овом реду пријављују се концесионе накнаде у обла-
стима: енергената; трговине, туризма и угоститељства; сао-
браћаја и веза; пољопривреде, шумарства и водопривреде; 
комуналних дјелатности, управљања отпадом и обављања 
дјелатности у заштићеним подручјима; 

6.2. за накнаду за минералне сировине уписати основи-
цу из уговора о додјели концесијe, те износ накнаде обрачу-
нате по стопи или по јединици мјере из уговора на наведену 
основицу, а обвезници ове накнаде су привредна друштва 
која имају одобрење за ову концесију.

У овом реду пријављују се концесионе накнаде у обла-
сти рударства и геологије.

7. У рубрику “Концесиона накнада за коришћење 
електроенергетских објеката” потребно је:

7.1. за накнаду за коришћење електроенергетских 
објеката: хидроелектране, вјетроелектране и соларне 
електране уписати основицу из уговора о концесији, те 
износ накнаде која се обрачунава 0,0055 КМ по произве-
деном киловат-часу (kWh) електричне енергије на зва-
ничном обрачунском мјесту примопредаје електричне 
енергије, а обвезници ове накнаде су привредна друштва 
која производе електричну енергију коришћењем електро-
енергетских објеката;

7.2. за накнаду за коришћење електроенергетских обје-
ката: термоелектране уписати основицу из уговора о конце-
сији, те износ накнаде која се обрачунава по 0,0033 КМ по 
произведеном киловат-часу (kWh) електричне енергије на 
званичном обрачунском мјесту примопредаје електричне 
енергије, а обвезници ове накнаде су привредна друштва 
која производе електричну енергију коришћењем електро-
енергетских објеката.

8. У рубрици “Противпожарна накнада” уписује се 
основица, коју чини пословни приход, те износ накнаде 
обрачунате по стопи од 0,04% на наведену основицу. Ако 
је у поступку контроле утврђен износ накнаде различит од 
пријављене накнаде по полугодишњој пријави, у том слу-
чају код попуњавања годишње пријаве уписује се “износ 
разлике накнаде утврђен у контроли” и “износ накнаде”. 
“Износ разлике накнаде утврђен у контроли” је разлика 
између утврђене и пријављене накнаде по полугодишњој 
пријави, а “износ накнаде” је разлика између обрачунате 
накнаде по годишњој пријави и износа уписаног у “износ 
разлике накнаде утврђен у контроли”. 

Обвезници ове накнаде су правна лица која обављају 
дјелатност на територији Републике, изузев буџетских ко-
рисника, органа управе, хуманитарних и невладиних орга-
низација, удружења грађана и фондација. 

9. Рубрика “Накнада за противградну заштиту” по-
пуњава се на сљедећи начин:

9.1. предузећа чија дјелатност је осигурање и реосигу-
рање имовине и лица уписују основицу, коју чини укупан 
приход по завршном рачуну, те износ накнаде обрачунате 
по стопи од 0,25% на наведену основицу, а

9.2. остала физичка и правна лица, власници или ко-
рисници земљишних површина уписују основицу, коју 
чини број хектара регистрованог обрадивог пољопривред-
ног земљишта, те износ накнаде који се добије када се пом-
ножи број хектара обрадивог пољопривредног земљишта 
са 1,8 КМ.

10. У рубрику “Подаци о подношењу пријаве” уписују 
се:

10.1. датум подношења пријаве,
10.2. име и презиме и ЈМБ законског заступника / овла-

шћеног лица пореског обвезника, 
10.3. име и презиме и ЈМБ/ЈИБ лица које је сачинило 

пријаву.
11. Рубрика “Подаци о пријему и обради пријаве” садр-

жи податке о пријему и обради пријаве, које попуњава по-
дручна јединица Пореске управе.

12. Образац Пореске пријаве за остале накнаде (ПП-
ОН) налази се у Прилогу овог упутства и чини његов са-
ставни дио.

13. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство за подношење и попуњавање Пореске пријаве за 
остале накнаде (ПП-ОН), (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 84/16).

14. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-52-1/19 
5. фебруара 2019. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.
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ПП–ОН БАР-КОД
ОЗНАКАРепублика Српска

Министарство финансија
Пореска управа Попуњава Пореска управа |__|__|__|
Подручна јединица __________________________

Пореска пријава за остале накнаде

1. Тип пријаве  1.1. Основна |__|
  1.2. Измијењена |__| 1.3. Бар-код основне пријаве  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2. Врста пријаве 2.1. Годишња  |__|  2.2. Полугодишња  |__|
  2.3. Квартална |__|  2.4. По уговору  |__|
3. Подаци о пореском обвезнику 
3.1. ЈИБ/ЈМБ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3.2. Назив / име и презиме пореског обвезника __________________________________________________________
3.3. Шифра општине |__|__|__|__|
3.4. Адреса пореског обвезника      ____________________________________________________________________
                                                           e-mail _________________________________ телефон: _____________________

4. Период за који се подноси пријава од |__|__||__|__| до |__|__||__|__| 20 |__|__| г.
 дан      мјесец           дан      мјесец

5. Накнаде за шуме
5.1. За унапређивање општекорисних 
       функција шума  ___________________  ·  0,07%    ___________________    ____________________________    ________________
                                                                основица                          стопа            износ обрачунате накнаде         износ разлике накнаде утврђен у контроли                износ накнаде

5.2. За развој неразвијених дијелова општине 
       са које потиче продати сортимент                       _______________________   ·   10%      _____________________________
                                                                                                                                           основица                                 стопа                                     износ накнаде

5.3. За закуп шумског земљишта у својини 
       Републике Српске                                                  _______________________  ·  ______    _____________________________
                                                                                                                                            основица                                                                                 износ накнаде

6. Концесионе накнаде
6.1. За коришћење природних и других добара 
       од општег интереса                                                  _______________________  ·  ____________       _________________________
                                                                                                                                            основица                               стопа или накнаде по ЈМ                            износ накнаде

6.2. За минералне сировине                                            _______________________  ·  ____________        _________________________
                                                                                                                                            основица                                стопа или накнаде по ЈМ                          износ накнаде

7. Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката

7.1. За коришћење хидроелектране, вјетроелектране и        _______________________  ·  0,0055 КМ    _________________________
         соларне електране                                                                                       произв. kWh ел. енерг.                                                                    износ накнаде

7.2. За коришћење термоелектране                                         _______________________  ·  0,0033 КМ    _________________________
                                                                                                                                             произв. kWh ел. енерг.                                                                      износ накнаде 

8. Противпожарна накнада

8.1. Противпожарна накнада _________________ x  0,04%  ___________________ __________________________ ________________
                                                                                основица                       стопа        износ обрачунате накнаде     износ разлике накнаде утврђен у контроли         износ накнаде

9. Накнада за противградну заштиту

9.1. Дјелатност осигурања и реосигурања        ______________________________ ·  0,25%     ______________________________
       имовине и лица                                                                              основица                                       стопа                                          износ накнаде
9.2. Остала правна и физичка лица                    ______________________________  · 1,8 КМ    ______________________________
                                                                                                                   број хектара рег. обрадивог пољ. земљ.                                                                износ накнаде

10. Подаци о подношењу Пријаве
                                                  дан      мјесец         година

11. Подаци о пријему и обради Пријаве
                                                        дан     мјесец        година

|__|__||__|__||__|__|__|__| |__|__||__|__||__|__|__|__|
датум подношења

_____________________________________
законски заступник / овлашћено лице пореског обвезника

датум пријема

_________________________________________
име и презиме лица које је извршило пријем

________________________________________
име и презиме лица које је вршило обраду

 
                                                         дан      мјесец        година

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ЈМБ законског заступника / овлашћеног лица пореског обвезника

М. П.
_____________________________________

име и презиме лица које је сачинило Пријаву

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__||__|__||__|__|__|__|
ЈИБ/ЈМБ лица које је сачинило Пријаву датум обраде




