
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Вука Караџића 4, Бања Лука, тел: 051/331-350 факс: 051/331-351 E-mail: mf@mf.vladars.net

 
Број: 04-09-838/06 
Дана 30.01.2006.године  
 
 

На основу члана 58. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број  96/03,14/04 и 67/05), члана 38. став 1. 
Закона о унутрашњем платном промету (“Службени гласник Републике Српске”, број 
12/01) и члана 38. став 1. Закона о платним трансакцијама (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 12/01), министар финансија  д о н о с и  

 
 
 

Н А Р Е Д Б У 
 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ 

О УПЛАЋИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, 
ОПШТИНА И ГРАДОВА, БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА И ФОНДОВА 

                              (Објављено у «Службеном гласнику РС», број 9/06) 
 

 
1. У Наредби о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, буџета 

општина и градова, буџетских фондова и фондова (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 73/05) , у поглављу II Приходи који припадају буџету Републике , у 
тачки 14. Остале накнаде , иза редног броја 3. додају се  редни бројеви 4. и 5. који 
гласе :    

  
 
Редни 
број Врста прихода Назив прихода 

4) 722471 Накнаде трошкова бранилаца по службеној дужности 
5) 722472  Накнаде  осталих трошкова  кривичног поступка 

 
 
             2.  У истом  поглављу II Приходи који припадају буџету 
Републике,  у тачки 16. Остали приходи  ,  бришу се слиједећи редни бројеви  :    
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Редни 
број Врста прихода Назив прихода 

3) 722512 Накнаде које плаћају студенти за упис и полагање испита, 
школарине и сл. 

4) 722514 Накнаде које остварују високошколске установе 
 
          У истој тачки досадашњи редни бројеви 5. до 7. постају редни бројеви  3. до 5. 
      
 
 
         3.  У поглављу  III  Приходи других корисника и приходи који се дијеле између 
Републике, општина и градова и других корисника , иза редног броја 4. додаје се 
нови редни број  5. који гласи : 
 
Редни 
број  Врста прихода Назив прихода 

5) 722321 Боравишна такса 
 
          
 
        4.  У поглављу  IV Приходи буџета општина, односно града и осталих корисника 
јавних прихода , у тачки  5. Комуналне таксе , подтачки  5.1.  Локалне комуналне 
таксе, брише се  слиједећи редни број : 
 
Редни 
број  Врста прихода Назив прихода 

10) 722321 Боравшна такса 
 
        У истој тачки редни бројеви  11. до 16. постају редни бројеви 10. до 15. 
 
 
       5. У поглављу ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ ,  прилог “НАПОМЕНА” који је 
саставни дио ове Наредбе  , мијења се и гласи : 
 
             Код попуњавања налога за уплату за одређене врсте прихода  користе се 
одговарајуће шифре буџетских организација према следећем: 
 
  
Редни  
број 

 
Врста 
прихода 

 
Назив прихода 

 
Шифра буџетска 
организација 

1 722511 Приход републичких органа и 
организација 

Одговарајућа шифра буџетске 
организације која је корисник 
прихода 

2 722513 Царинско евидентирање Одговарајућа шифра буџетске 
организације-Републичке 
управе царина која је извршила 
царињење робе 
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5 722515 Посебна такса у поступку принудне 
наплате 

Одговарајућа шифра буџетске 
оргаизације Пореске управе 
Републике Српске 

6 722211 Републичка судска такса Одговарајућа шифра буџетске 
оргаизације – суда који води 
поступак 

7 723112 Новчане казне за прекршаје и 
трошкови прекршајног поступка 
кији се воде код општинских судова 
за прекршаје 

Одговарајућа шифра буџетске 
оргаизације – суда који је водио 
поступак 

8 723113 Новчана казна за саобраћајне 
прекршаје 

Одговарајућа шифра буџетске 
оргаизације – суда који је водио 
поступак 
 

9 723114 Новчане казне за кривична дјела Одговарајућа шифра буџетске 
оргаизације – суда који је водио 
поступак 
 

10 723115 Новчане казне за прекршаје које 
изричу надлежни републички 
органи 

Одговарајућа шифра буџетске 
оргаизације – републичког 
органа који је водио поступак 

11 723119 Одузета средства и имовинска 
корист у поступцима из 
надлежности републичких органа 

Одговарајућа шифра буџетске 
оргаизације – републичког 
органа који је водио поступак 

 12 722591 Властити приходи општинских 
буџетских корисника 

Одговарајућа шифра буџетске 
организације буџетског 
корисника општине која је увеле 
систем трезорског пословања 

13 722471 Накнаде трошкова бранилаца по 
службеној дужности 

Одговарајућа шифра буџетске 
организације- Окружног суда 
који је водио поступак 

14 722472 Накнада осталих трошкова  
кривичног поступка 

Одговарајућа шифра буџетске 
организације- Окружног суда 
који је водио поступак 

 
          За уплаћивање осталих врста прихода из Наредбе о уплаћивању одређених 
прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова 
користи се «шифра буџетске организације» 9999999. 
 
 

6. Ова Наредба  ступа на  снагу  наредног дана  од  дана објављивања  у "Службеном  
гласнику Републике Српске". 
 

 
 
 
Помоћник министра                                                                                           Министар 
                                                                                              
     Жарко Мионић                                                                                           Светлана Ценић 

 


