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под пуном материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу 
изричито изјављујем/-о да сам/смо власник/власници капитала са 
________________________________________________________

(% за сваког власника капитала)
учешћа у власништву капитала пословног субјекта  ____________

(пословно име)
____________________________________, ЈИБ  _______________
            (сједиште пословна адреса)
МБ ___________________________________ и да је овај пословни 
субјекат измирио све обавезе према повјериоцима, укључујући и 
обавезе према радницима, да нема дуговања према правним и фи-
зичким лицима и да пословни субјекат има имовину према попису, 
који је приложен уз Приједлог за спровођење скраћеног добровољ-
ног ликвидационог поступка.

Изричито изјављујем/-о да сам/смо сагласан/ни да над овим 
пословним субјектом буде спроведен скраћени добровољни ликви-
дациони поступак и да диоба буде спроведена на начин како је то 
предложено у приједлогу расподјеле имовине.

Ако се у року од три године након закључења скраћеног до-
бровољног ликвидационог поступка појаве обавезе пословног 
субјекта, преузимам/-о обавезу да обавезе платим/-о у складу са 
чланом 51. став 2. тачка 2) и чланом 55. Закона о ликвидационом 
поступку.

Изричито изјављујем/-о да сам/смо сагласан/-ни да се у Ре-
гистар пословних субјеката упишу моји/наши подаци као што су 
лично име, јединствени матични број и адреса за физичко лице, 
односно назив, сједиште и матични број за правно лице.
Мјесто и датум: _______________

Изјаву дао:
______________________

743
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 од тога да ли се Пријава подноси као 
основна или измијењена. Знаком “О” означава се основна, 
односно знаком “И” измијењена Пријава. Ако је означена 
кућица знаком “И”, уписује се бар-код основне Пријаве.

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

Годишња пријава подноси се до 10. марта текуће године 
за претходну годину за накнаду за унапређење општекори-
сних функција шума, противпожарну накнаду и накнаду за 
противградну заштиту. 

Полугодишња пријава подноси се до 10. августа текуће 
за текућу годину за накнаду за унапређење општекорисних 
функција шума и противпожарну накнаду. 

Квартална пријава подноси се до 5. у мјесецу за прет-
ходна три мјесеца за накнаду за развој неразвијених дијело-
ва општине са које потиче продати сортимент.

Према 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. 

Пореске пријаве за остале накнаде које се подносе квар-
тално и по уговору 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 

обвезника из рјешења органа код кога је уписан у регистар.
3.3. Уписати шифру општине према пребивалишту/

сједишту пореског обвезника или сједишту организационе 
јединице правног лица за које се подноси Пореска пријава.

За накнаде у редовима 5.1, 5.3, 8.1, 9.1. и 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 редовима 
6.1, 6.2, 7.1. и 7.2. уписује се шифра општине мјеста пред-
мета 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. децем-
бра године за коју се пријављује накнада, за полугодишњу 
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. септембра или од 1.
октобра до 31. децембра, а за накнаде које се плаћају у роко-
вима 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 на-
ведену основицу. Ако је у поступку контроле утврђен износ 
накнаде различит од пријављене накнаде по полугодишњој 
пријави, тада се код попуњавања годишње пријаве уписују 
“износ разлике накнаде утврђен у контроли” и “износ нак-
наде”. “Износ разлике накнаде утврђен у контроли” јесте 
разлика између утврђене и пријављене накнаде по полуго-
дишњој пријави, а “износ накнаде” јесте разлика између 
обрачунате накнаде по годишњој пријави и износа уписа-
ног у “износ разлике накнаде утврђен у контроли”. 

Oбвезници ове накнаде су правна лица и пословне једи-
нице правних лица са сједиштем на територији Федерације 
Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта који обављају дје-
латности на територији Републике Српске.

5.2. Код накнаде за развој неразвијених дијелова оп-
штине са које потиче продати сортимент треба уписати 
основицу, коју чине финансијска средства остварена про-
дајом дрвног сортимента по цијенама утврђеним fco на 
камионском путу у календарској години, те уписати износ 
накнаде обрачунате по стопи од 10% на наведену основицу. 
Обвезници ове накнаде су корисници шума.

5.3. Код накнаде за закуп шумског земљишта у своји-
ни Републике треба уписати основицу, коју чини износ 
наплаћене закупнине утврђене уговором, те уписати износ 
накнаде обрачунате по стопи прописаној уговором на на-
ведену основицу. Обвезници ове накнаде су закупопримци 
шумског 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. Обвезници ове накнаде су правна лица.

У овом реду пријављују се концесионе накнаде у обла-
сти енергената; трговине, туризма и угоститељства; сао-
браћаја и веза; пољопривреде, шумарства и водопривреде; 
комуналних дјелатности, управљања отпадом, обављања 
дјелатности у заштићеним подручјима и коришћења дру-
гих добара од општег интереса и пружања јавних услуга. 

6.2. За накнаду за минералне сировине треба уписати 
основицу из уговора о додјели концесијe те износ накнаде 
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обрачунате по стопи или по јединици мјере из уговора на 
наведену основицу. 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 елек-
троенергентских објеката” потребно је:

7.1. За накнаду за коришћење електроенергетских обје-
ката - хидроелектране, вјетроелектране и соларне електране 
уписати основицу из уговора о концесији те износ накнаде 
која се обрачунава 0,0055 КМ по произведеном киловат-ча-
су (kWh) електричне енергије на званичном обрачунском 
мјесту примопредаје електричне енергије. Обвезници ове 
накнаде су привредна друштва која производе електричну 
енергију коришћењем електроенергетских објеката.

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

8. У рубрици “Противпожарна накнада” уписују се 
основица, коју чини пословни приход, и износ накнаде 
обрачунате по стопи од 0,03% на наведену основицу. Ако 
је у поступку контроле утврђен износ накнаде различит 
од пријављене накнаде по полугодишњој пријави, тада се 
код попуњавања годишње пријаве уписују “износ разлике 
накнаде утврђен у контроли” и “износ накнаде”. “Износ 
разлике накнаде утврђен у контроли” јесте разлика између 
утврђене и пријављене накнаде по полугодишњој пријави, 
а “износ накнаде” јесте 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, и износ накнаде обрачунате по 
стопи од 0,25% на наведену основицу. 

9.2. Остала физичка и правна лица, власници или ко-
рисници земљишних површина, уписују основицу, коју 
чини број хектара регистрованог обрадивог пољопривред-
ног земљишта, и износ накнаде који се добије када се пом-
ножи број хектара обрадивог пољопривредног земљишта 
са 4 КМ.

10. У рубрику “Подаци о подношењу Пријаве” уписују се:
10.1. Датум подношења Пријаве.
10.2. Име, презиме и ЈМБ законског заступника / овла-

шћеног лица пореског обвезника.
10.3. Име, 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 39/19.

14. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-1093/20
3. априла 2020. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ
ПП–ОН БАР-КОД

ОЗНАКА
Република Српска
Министарство финансија Попуњава Пореска управа
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
   2.3. Квартална

2.2. Полугодишња
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 год.

 дан мјесец дан мјесец

5. Накнаде за шуме
5.1. За унапређивање општекорисних
       функција шума ___________________ x 0,07% ________________________   _________________________________    ___________
                                                 основица                      стопа         износ обрачунате накнаде         износ разлике накнаде утврђен у контроли        износ накнаде
5.2. За развој неразавијених дијелова општине 
       са које потиче продати сортимент                         _______________________ x   10%   _____________________________
                                                                                                           основица                  стопа                    износ накнаде
5.3. За закуп шумског земљишта у својини
       Републике Српске                                    _______________________ x _______   _____________________________
                                                                                             основица                                                  износ накнаде
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6.  Концесионе накнаде
6.1. За коришћење природних и других добара 
       од општег интереса                                  _______________________ x ________________________   _________________________
                                                                                            основица                  стопа или накнаде по ЈМ                износ накнаде
6.2. За минералне сировине                            _______________________ x ________________________   _________________________
                                                                                            основица                  стопа или накнаде по ЈМ                износ накнаде 
7. Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката 
7.1. За коришћење хидроелектране, вјетроелектране и
       соларне електране                                   _______________________ x 0,0055 КМ      _________________________ 
                                                                              произв. kWh ел. енерг.                                         износ накнаде
7.2. За коришћење термоелектране              _______________________ x 0,0033 КМ      ________________________
                                                                              произв. kWh ел. енерг.                                         износ накнаде
8. Противпожарна накнада 
8.1. Противпожарна накнада    ___________ х 0,03% _____________________   ________________________________   ______________
                                                                 основица          стопа     износ обрачунате накнаде     износ разлике накнаде утврђен у контроли         износ накнаде

9. Накнада за противградну заштиту
9.1. Дјелатност осигурања и реосигурања        ___________________________________ x  0,25%     ___________________________
       имовине и лица                                                             основица                                           стопа                    износ накнаде
9.2. Остала правна и физичка лица                    ___________________________________ x  4 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
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На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), 
а у вези са чланом 23. став 3. Одлуке о квалитету течних 
нафтних горива (“Службени гласник Босне и Херцего-
вине”, бр. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 
58/10 и 73/10), министар енергетике и рударства  д о н о с и

ПРОГ РАМ
УТВРЂИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ КВАЛИТЕТА ТЕЧНИХ 
НАФТНИХ ГОРИВА ЗА ЉЕТНУ СЕЗОНУ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овим програмом уређују се обим и поступак утврђи-

вања усклађености квалитета течних нафтних горива према 
захтјевима Одлуке о квалитету течних нафтних горива. 

Члан 2.
(1) Контрола усклађености квалитета течних нафтних 

горива по захтјевима из овог програма одвија се при увозу, 
транспорту, њиховом стављању у промет и у случајевима 
када се течна нафтна горива користе за сагоријевање ради 
непосредне производње топлотне енергије.

(2) Број узорака узетих у унутрашњем промету распоре-
ђује се на добављаче сразмјерно њиховом учешћу у продаји 
течних нафтних горива по структури за претходну годину, 
према броју контрола утврђеном у Табели 1. Број узорака 
контроле квалитета течних нафтних горива за љетну сезону 
2020. године, која се налази у Прилогу 1. овог програма и 
чини његов саставни дио.

(3) Број узорака узетих у спољнотрговинском промету 
(увозу) не одређује се унапријед овим програмом и њего-
вим Прилогом 1, већ се узимање узорака врши у складу са 
Законом о инспекцијама у Републици Српској.

(4) Добављач течних горива је правно лице које течна 
горива производи, увози или ставља у промет и користи за 
сагоријевање ради производње топлотне енергије.

(5) Узимање узорака течних нафтних горива при увозу 
врши се у присуству надлежног републичког техничког или 
тржишног инспектора приликом царињења за сваког доба-
вљача који се бави увозом или транспортом течних нафт-
них горива до терминала или бензинске пумпне станице и 
у складу са захтјевима из овог програма.

(6) За све остале добављаче и произвођачe течних нафт-
них горива узимање узорака течних нафтних горива врши 
се у присуству надлежног републичког техничког или 
тржишног инспектора, и то на бензинским пумпним стани-
цама, терминалима и у транзиту.

Члан 3.
Ако се добављач не налази на попису добављача датом 

у Табели 1. из Прилога 1. овог програма, дужан је да по 
налогу надлежног републичког техничког или тржишног 
инспектора обезбиједи инспекцијском тијелу извођење по-
ступка утврђивања усклађености квалитета течних нафт-
них горива.

Члан 4.
(1) Оцјењивање усклађености квалитета течних нафт-

них горива обављају инспекцијска тијела која именује Ми-
нистарство спољне трговине и економских односа БиХ, ко-
ристећи услуге испитних лабораторија које имају сједиште 
на територији Републике Српске.

(2) Инспекцијска тијела из става 1. овог члана дужна су 
да министарству надлежном за област енергетике доставе 
доказе о испуњености услова за оцјењивање усклађености 
квалитета течних нафтних горива.

(3) Докази из става 2. овог члана садрже:


