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На осно ву чла на 62. али не ја дру га Зако на о буџет ском
систе му Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 117/07, 126/08 и
92/09), чла на 38. став 1. Зако на о плат ним тран сак ци ја ма
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 12/01), чла на
69. ст. 1. и 3. и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар финан си ја  д о н о  с и

НАРЕД  БУ

О УПЛА ЋИ ВА ЊУ ОДРЕ ЂЕ НИХ ПРИ ХО ДА БУЏЕ ТА

РЕПУ БЛИ КЕ, ОПШТИ НА, ГРА ДО ВА И ФОН ДО ВА

1. Овом наред бом про пи су ју се рачу ни за упла ћи ва ње
зако ном, одно сно дру гим про пи сом одре ђе них при хо да
буџе та Репу бли ке, општи на и гра до ва, фон до ва и дру гих
кори сни ка јав них при хо да (у даљем тек сту: кори сни ци јав -
них при хо да), изглед и начин попу ња ва ња плат ног нало га,
начин упла те јав них при хо да, број ча не озна ке врста јав них
при хо да, број ча не озна ке општи на и број ча не озна ке
буџет ских орга ни за ци ја Репу бли ке, општи на и гра до ва.

2. При хо ди који се дије ле изме ђу буџе та Репу бли ке и
буџе та општи на, одно сно гра до ва упла ћу ју се на:

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код NLB Razvojnа ban ka a.d. Banja Luka, број 562-
099-00000556-87,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код UniCre dit Bank a.d. Banja Luka, број 551-001-
00008915-56,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Комер ци јал на бан ка а.д. Бања Лука, број 571-
010-00002020-18,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Hypo Gro up Alpe Adria a.d. Banja Luka, број 552-
000-00026269-20,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Bal kan Invest ment Bank AD Banja Luka, број
568-163-12000025-04,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Pavlo vić Inter na ci o nal Bank a.d. Fili ja la Banja
Luka, број 554-004-00000192-37,
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- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Бобар бан ка АД Бије љи на, Фили ја ла Бања
Лука, број 565-501-48000001-43,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Нове бан ке АД Бања Лука, Фили ја ла Бања
Лука, број 555-000-08053684-17,

пре ма број ча ним озна ка ма врста јав них при хо да које су
при ка за не у табе ла ма које се нала зе у При ло гу број 1. ове
наред бе.

3. При хо ди који при па да ју буџе ту Репу бли ке упла ћу ју
се на:

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код NLB Razvojnа ban ka a.d. Banja Luka, број 562-
099-00000556-87,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код UniCre dit Bank a.d. Banja Luka, број 551-001-
00008915-56,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Комер ци јал на бан ка а.д. Бања Лука, број 571-
010-00002020-18,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Hypo Gro up Alpe Adria a.d. Banja Luka, број 552-
000-00026269-20,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Bal kan Invest ment Bank AD Banja Luka, број
568-163-12000025-04,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Pavlo vić Inter na ci o nal Bank a.d. Fili ja la Banja
Luka, број 554-004-00000192-37,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Бобар бан ка АД Бије љи на, Фили ја ла Бања
Лука, број 565-501-48000001-43,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Нове бан ке АД Бања Лука, Фили ја ла Бања
Лука, број 555-000-08053684-17,

пре ма број ча ним озна ка ма врста јав них при хо да које су
при ка за не у табе ла ма које се нала зе у При ло гу број 2.

4. При хо ди који при па да ју дру гим кори сни ци ма или
који се дије ле изме ђу буџе та Репу бли ке, буџе та општи на и
гра до ва и дру гих кори сни ка јав них при хо да упла ћу ју се на:

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код NLB Razvojnа ban ka a.d. Banja Luka, број 562-
099-00000556-87,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код UniCre dit Bank a.d. Banja Luka, број 551-001-
00008915-56,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Комер ци јал на бан ка а.д. Бања Лука, број 571-
010-00002020-18,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Hypo Gro up Alpe Adria a.d. Banja Luka, број 552-
000-00026269-20,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Bal kan Invest ment Bank AD Banja Luka, број
568-163-12000025-04,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Pavlo vić Inter na ci o nal Bank a.d. Fili ja la Banja
Luka, број 554-004-00000192-37,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Бобар бан ка АД Бије љи на, Фили ја ла Бања
Лука, број 565-501-48000001-43,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Нове бан ке АД Бања Лука, Фили ја ла Бања
Лука, број 555-000-08053684-17,

пре ма број ча ним озна ка ма врста јав них при хо да које су
при ка за не у табе ла ма које се нала зе у При ло гу број 3.

5. При хо ди који при па да ју буџе ту општи не, одно сно
гра да упла ћу ју се на посеб не рачу не општи не или гра да за
при ку пља ње јав них при хо да отво ре не код послов них бана -
ка пре ма број ча ним озна ка ма врста јав них при хо да које су
при ка за не у табе ла ма које се нала зе у При ло гу број 4.

6. Допри но си за пен зиј ско-инва лид ско оси гу ра ње,
здрав стве но оси гу ра ње, оси гу ра ње од неза по сле но сти и
дје чи ју зашти ту на лич на при ма ња, накна де и при хо де оси -
гу ра ни ка за оба ве зно оси гу ра ње упла ћу ју се јед ним плат -
ним нало гом на:

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код NLB Razvojnа ban ka a.d. Banja Luka, број 562-
099-00000556-87,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код UniCre dit Bank a.d. Banja Luka, број 551-001-
00008915-56,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Комер ци јал на бан ка а.д. Бања Лука, број 571-
010-00002020-18,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Hypo Gro up Alpe Adria a.d. Banja Luka, број 552-
000-00026269-20,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Bal kan Invest ment Bank AD Banja Luka, број
568-163-12000025-04,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Pavlo vić Inter na ci o nal Bank a.d. Fili ja la Banja
Luka, број 554-004-00000192-37,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Бобар бан ка АД Бије љи на, Фили ја ла Бања
Лука, број 565-501-48000001-43,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Нове бан ке АД Бања Лука, Фили ја ла Бања
Лука, број 555-000-08053684-17,

пре ма број ча ној озна ци врсте при хо да која је при ка за на у
табе ли која се нала зи у При ло гу број 5.

7. Оста ли допри но си за пен зиј ско-инва лид ско оси гу ра -
ње, здрав стве но оси гу ра ње, за оси гу ра ње од неза по сле но -
сти и за дје чи ју зашти ту упла ћу ју се на:

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код NLB Razvojnа ban ka a.d. Banja Luka, број 562-
099-00000556-87,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код UniCre dit Bank a.d. Banja Luka, број 551-001-
00008915-56,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Комер ци јал на бан ка а.д. Бања Лука, број 571-
010-00002020-18,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Hypo Gro up Alpe Adria a.d. Banja Luka, број 552-
000-00026269-20,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Bal kan Invest ment Bank AD Banja Luka, број
568-163-12000025-04,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Pavlo vić Inter na ci o nal Bank a.d. Fili ja la Banja
Luka, број 554-004-00000192-37,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Бобар бан ка АД Бије љи на, Фили ја ла Бања
Лука, број 565-501-48000001-43,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Нове бан ке АД Бања Лука, Фили ја ла Бања
Лука, број 555-000-08053684-17,

пре ма број ча ним озна ка ма врста јав них при хо да које су
при ка за не у табе ла ма које се нала зе у При ло гу број 5.

8. Посе бан допри нос за про фе си о нал ну реха би ли та ци -
ју и запо шља ва ње лица са инва ли ди те том упла ћу је се на:
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- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код NLB Razvojnа ban ka a.d. Banja Luka, број 562-
099-00000556-87,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код UniCre dit Bank a.d. Banja Luka, број 551-001-
00008915-56,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Комер ци јал на бан ка а.д. Бања Лука, број 571-
010-00002020-18,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Hypo Gro up Alpe Adria a.d. Banja Luka, број 552-
000-00026269-20,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Bal kan Invest ment Bank AD Banja Luka, број
568-163-12000025-04,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Pavlo vić Inter na ci o nal Bank a.d. Fili ja la Banja
Luka, број 554-004-00000192-37,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Бобар бан ка АД Бије љи на, Фили ја ла Бања
Лука, број 565-501-48000001-43,

- рачун јав них при хо да Репу бли ке Срп ске за опште
упла те код Нове бан ке АД Бања Лука, Фили ја ла Бања
Лука, број 555-000-08053684-17,

пре ма број ча ној озна ци врсте при хо да која је при ка за на у
табе ли која се нала зи у При ло гу број 5.

9. Обве зни ци поре за и допри но са и дру гих јав них при -
хо да про пи са них овом наред бом упла ћу ју јав не при хо де на
уплат не рачу не плат ним нало гом чији су фор ма и садр жај
при ка за ни у табе ли која се нала зе у При ло гу број 6.

10. Обве зни ци упла те поре за, допри но са и дру гих јав -
них при хо да из ове наред бе упла ћу ју при хо де у корист про -
пи са них рачу на код послов них бана ка код којих се воде
рачу ни за напла ту јав них при хо да.

11. Рас по дје лу при хо да из т. 2, 3, 4, 6, 7. и 8. врши
Мини стар ство финан си ја Репу бли ке Срп ске пре ма про цен -
ти ма утвр ђе ним закон ским и под за кон ским акти ма на
рачу не буџе та Репу бли ке, општи на и гра до ва, фон до ва и
дру гих кори сни ка јав них при хо да.

12. При хо ди који у ције ло сти при па да ју буџе ту општи -
не, одно сно гра да упла ћу ју се на рачу не за при ку пља ње
јав них при хо да општи не или гра да, код послов не бан ке.
Над ле жни општин ски органи само стал но закљу чу ју уго -
вор о отва ра њу рачу на са послов ном бан ком у скла ду са
про це ду ра ма про пи са ним Зако ном о јав ним набав ка ма и
Зако ном о тре зо ру.

13. Послов не бан ке су дужне, нај ка сни је наред ног рад -
ног дана од дана отва ра ња рачу на јав них при хо да општи не
или гра да о отва ра њу рачу на, извије сти ти Поре ску упра ву
Репу бли ке Срп ске ради еви ден ти ра ња рачу на у поре ском
реги стру. Поре ска упра ва ће нај ка сни је наред ног рад ног
дана од дана при је ма оба вје ште ња бан ке писме но потвр ди -
ти бан ци еви ден ти ра ње отво ре ног рачу на у свом реги стру.
При је при је ма наве де не потвр де Поре ске упра ве бан ке не
могу при ма ти упла те јав них при хо да на те рачу не.

14. Рас по дје лу сред ста ва са рачу на за при ку пља ње јав -
них при хо да општи на/гра до ва врше послов не бан ке код
којих су отво ре ни рачу ни јав них при хо да у корист тран сак -
ци о них рачу на буџе та општи на и гра до ва. Над ле жни орга -
ни општи на и гра до ва су дужни при ли ком отва ра ња рачу -
на јав них при хо да послов ним бан ка ма доста ви ти инструк -
ци ју са бро је ви ма тран сак ци о них рачу на на које ће се пре -
но си ти сред ства са рачу на јав них при хо да.

15. Више или погре шно упла ће ни јав ни при хо ди на
рачу не за при ку пља ње јав них при хо да вра ћа ју се поре ским
обве зни ци ма или се прек њи жа ва ју у скла ду са Пра вил ни -
ком о начи ну вра ћа ња и прек њи жа ва ња више или погре -
шно упла ће них јав них при хо да са одго ва ра ју ћег рачу на
или са рачу на кори сни ка јав них при хо да, а на осно ву нало -
га или извр шног рје ше ња над ле жног поре ског орга на.

16. Упла ће ни јав ни при хо ди рас по ре ђу ју се кори сни ци -
ма јав них при хо да сва ког рад ног дана.

17. Бан ка је дужна да води еви ден ци ју о извр ше ним
упла та ма и рас по ре ду при хо да за сва ки рачун отво рен за
при ку пља ње јав них при хо да пре ма овој наред би.

18. Мини стар ство финан си ја води еви ден ци ју и извје -
шта ва о рас по дје ли при хо да кори сни ци ма јав них при хо да
са рачу на јав них при хо да Репу бли ке Срп ске отво ре них у
скла ду са овом наред бом.

19. Рачу не општи на и гра до ва за при ку пља ње јав них
при хо да општин ских буџе та, код послов них бана ка, обја -
вљу ју над ле жне слу жбе општи на и гра до ва у “Слу жбе ном
гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

20. Састав ни дио ове наред бе су при ло зи:

При лог 1 - При хо ди који се дије ле изме ђу буџе та Репу -
бли ке и буџе та општи на и гра до ва

При лог 2 - При хо ди који при па да ју буџе ту Репу бли ке

При лог 3 - При хо ди дру гих кори сни ка и при хо ди који
се дије ле изме ђу Репу бли ке, општи на и гра до ва и дру гих
кори сни ка јав них при хо да

При лог 4 - При хо ди буџе та општи не, одно сно гра да

При лог 5 - При хо ди фон до ва

При лог 6 - Фор ма и садр жај нало га за упла ту јав них
при хо да

При лог 7 - Спи сак општи на и гра до ва са број ча ним
озна ка ма (шифра ма),

При лог 8 - Напо ме на

При лог 9 - Спи сак буџет ских кори сни ка буџе та Репу -
бли ке са број ча ним озна ка ма (шифра ма)

При лог 10 - Спи сак буџет ских кори сни ка буџе та
општи на и гра до ва са број ча ним озна ка ма (шифра ма).

21. Сту па њем на сна гу ове наред бе пре ста је да важи
Наред ба о упла ћи ва њу одре ђе них при хо да буџе та Репу бли -
ке, општи на и гра до ва и фон до ва (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 2/10, 2/11, 16/11 и 25/12).

22. Ова наред ба сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 06.09/020-1402/12
30. јула 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Др Зоран Тегел ти ја, с.р.

При лог 1

ПРИ ХО ДИ КОЈИ СЕ ДИЈЕ ЛЕ ИЗМЕ ЂУ БУЏЕ ТА 
РЕПУ БЛИ КЕ И БУЏЕ ТА ОПШ ТИ НА/ГРА ДО ВА И 
ДРУ ГИХ КОРИ СНИ КА ЈАВ НИХ ПРИ ХО ДА

Општи порез на про мет про из во да

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 715111 Општи порез на про мет по општој сто пи

2. 715112 Општи порез на про мет по нижој сто пи

3. 715113 Општи порез на про мет на дери ва те 
наф те

4. 715114 Општи порез на про мет на дуван ске 
пре ра ђе ви не

5. 715115 Општи порез на про мет алко хол них пића

6. 715116 Општи порез на про мет кафе

7. 715117 Општи порез на про мет лож уља

Порез на про мет услу га

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 715211 Општи порез на про мет услу га по општој 
сто пи

2. 715212 Општи порез на про мет услу га у 
годи шњем пау шал ном изно су
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Порез на дохо дак

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 713111 Порез на при хо де од само стал не 
дје лат но сти

2. 713113 Порез на лич на при ма ња

3. 713112 Порез на при ход од само стал не 
дје лат но сти у пау шал ном изно су

4. 713114 Порез на лич на при ма ња лица која 
само стал но оба вља ју при вред ну или 
про фе си о нал ну дје лат ност

Акци за

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 715311 Акци за на дери ва те наф те

Накна де за коришће ње дру гих доба ра од општег инте -
ре са

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722424 Накна да за коришће ње мине рал них 
сиро ви на

2. 722425 Накна де за про мје ну намје не 
пољо при вред ног земљи шта

При хо ди од неза ко ни то сте че не имо ви не и имо вин ске
кори сти

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 723118 Оду зе та имо вин ска корист и сред ства 
доби је на про да јом оду зе тих пред ме та из 
над ле жно сти Репу блич ке тржи шне 
инспек ци је

НАКНА ДЕ ЗА КОРИ Ш ЋЕ ЊЕ ВОДА

Посеб не водо при вред не накна де

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722442 Накна да за воде за пиће у јав ном 
водо снаб ди је ва њу

2. 722443 Накна да за воде за дру ге намје не и 
дру ге слу ча је ве намје не за људ ску 
упо тре бу

3. 722444 Накна да за воде за навод ња ва ње

4. 722445 Накна да за воде и мине рал не воде које се 
кори сте за фла ши ра ње

5. 722446 Накна да за зашти ту вода коју пла ћа ју 
вла сни ци тран спорт них сред ста ва који 
кори сте наф ту или нафт не дери ва те

6. 722447 Накна да за испу шта ње отпад них вода

7. 722448 Накна да за про из вод њу елек трич не 
енер ги је доби је не кори шће њем 
хидро е нер ги је

8. 722463 Накна да за изва ђе ни мате ри јал из 
водо то ка

9. 722464 Накна да за воде за узгој риба

10. 722465 Накна да за воде за инду стриј ске про це се, 
укљу чу ју ћи и тер мо е лек тра не

11. 722469 Накна да за узгој риба у каве зи ма 
пото пље ним у повр шин ским вода ма

12. 722457 Накна да за упо тре бу вје штач ких ђубри ва 
и хеми ка ли ја за зашти ту биља

При лог 2

ПРИ ХО ДИ КОЈИ ПРИ ПА ДА ЈУ БУЏЕ ТУ РЕПУ БЛИ КЕ

Акци зе

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 715312 Акци за на дуван ске пре ра ђе ви не

2. 715313 Акци за на алко хол на пића

3. 715314 Акци за на лож-уље

4. 715315 Акци за на кафу

5. 715316 Акци за на без ал ко хол на пића

Порез на добит пред у зе ћа

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 711211 Порез на добит прав них лица рези де на та 
Репу бли ке Срп ске

2. 711212 Порез на добит прав них лица 
нере зи де на та Репу бли ке Срп ске

3. 711213 Порез по одбит ку стра ном прав ном лицу

Порез на дохо дак

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 711112 Порез на при хо де од аутор ских пра ва, 
пате на та и тех нич ких уна пре ђе ња

2. 711311 Порез на при хо де од капи та ла

3. 711111 Годи шњи порез на дохо дак гра ђа на

4. 711312 Порез на при хо де од заку па или 
под за ку па

5. 711313 Порез на капи тал не добит ке

Оста ли поре зи на имо ви ну

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 714911 Порез на упо тре бу мотор них вози ла

2. 714913 Порез на упо тре бу и држа ње чама ца, 
пло ве ћих постро је ња и јах ти

3. 714914 Порез на упо тре бу и држа ње 
вазду хо пло ва и летје ли ца

4. 714915 Порез на држа ње и ноше ње оруж ја

Оста ли поре зи

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 719111 Посе бан порез за редов но одви ја ње 
жеље знич ког сао бра ћа ја

2. 719112 Порез на при хо де од при ре ђи ва ња ига ра 
на сре ћу и забав них ига ра

ТАК СЕ

Репу блич ке адми ни стра тив не так се и накна де

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722111 Репу блич ке адми ни стра тив не так се

2. 722119 Накна де за при јем, одри ца ње и отпуст у 
и из држа вљан ства Репу бли ке Срп ске и 
БиХ

Репу блич ке суд ске так се

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722211 Репу блич ке суд ске так се
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Так се на одре ђе не про из во де и врше ње одре ђе не дје -
лат но сти

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722452 Накна да за извр ше не вете ри нар ско-
сани тар не пре гле де

Дру ге так се

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722112 Посеб на репу блич ка так са

2. 722115 Оста ле адми ни стра тив не так се по осно ву 
услу га Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва

ДРУ ГИ ПРИ ХО ДИ

Нов ча не казнe

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 723111 Нов ча не казне за пре кр ша је и тро шко ви 
пре кр шај ног поступ ка за пре кр ша је 
про пи са не зако ном

2. 723114 Нов ча не казне за кри вич на дје ла

3. 723115 Нов ча не казне за пре кр ша је, које изри чу 
над ле жни репу блич ки орга ни

При хо ди од неза ко ни то сте че не имо ви не и имо вин ске
кори сти

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 723119 Оду зе та сред ства и имо вин ска корист у 
поступ ци ма из над ле жно сти репу блич ких 
орга на

При хо ди које оства ру ју држав ни орга ни и орга ни за ци је

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722511 При хо ди репу блич ких орга на и 
орга ни за ци ја

2. 722513 Царин ско еви ден ти ра ње

3. 722515 Посеб на так са у поступ ку при нуд не 
напла те

Накна де за кори шће ње при род них и дру гих доба ра од
општег инте ре са - шуме

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722434 Сред ства за про ши ре ну репро дук ци ју 
шума - надок на да за уна пре ђи ва ње 
општекори сних функ ци ја шума

2. 722436 Надок на да за коришће ње шума и шум ског 
земљи шта у сво ји ни Репу бли ке Срп ске - 
про ста репро дук ци ја

3. 722437 Надок на да за оба вља ње посло ва од 
општег инте ре са у шума ма у при ват ној 
сво ји ни

4. 722438 Надок на де за закуп земљи шта, изу зи ма ње 
земљи шта, искр че ну шуму и сред ства од 
неза ко ни то сте че не кори сти из шуме

Накна де за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722481 Накна да за при ре ђи ва ње лутриј ских 
ига ра на сре ћу

2. 722482 Накна да за при ре ђи ва ње елек трон ских 
лутриј ских ига ра на сре ћу

3. 722483 Накна да за при ре ђи ва ње елек трон ских 
ига ра на сре ћу у кази ну

4. 722484 Накна да за при ре ђи ва ње кла ди о нич ких 
ига ра на сре ћу

5. 722485 Накна да за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу 
на ауто ма ти ма

6. 722486 Накна да за при ре ђи ва ње интер нет-ига ра 
на сре ћу

7. 722487 Накна да за при ре ђи ва ње забав них ига ра

8. 722488 Накна да за при ре ђи ва ње наград них ига ра

9. 722489 Оста ле накна де за при ре ђи ва ње ига ра на 
сре ћу

Кон це си о не накна де

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722491 Кон це си о не накна де за коришће ње 
при род них и дру гих доба ра од општег 
инте ре са

Оста ле накна де

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722422 Накна да за ино стра на друм ска вози ла

2. 722471 Накна де за тро шко ве бра ни ла ца по 
слу жбе ној дужно сти

3. 722472 Накна де оста лих тро шко ва кри вич ног 
поступ ка

4. 722458 Накна де за коришће ње лов ног фон да

Цари на и уво зне дажби не

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 716111 Цари на

2. 716112 Посеб на так са на уве зе ну робу

Оста ли при хо ди

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 721111 При хо ди од диви ден де и удје ла у 
про фи ту у јав ним пред у зе ћи ма и 
финан сиј ским инсти ту ци ја ма

2. 721112 При хо ди од дава ња пра ва на 
екс пло а та ци ју при род них ресур са, 
пате на та и аутор ских пра ва

3. 721224 При хо ди од закуп ни не земљи шта у 
сво ји ни Репу бли ке

4. 729113 Оста ли репу блич ки непо ре ски при хо ди

5. 729114 Оста ли уки ну ти репу блич ки при хо ди

При лог 3

ПРИ ХО ДИ ДРУ ГИХ КОРИ СНИ КА И ПРИ ХО ДИ КОЈИ
СЕ ДИЈЕ ЛЕ ИЗМЕ ЂУ РЕПУ БЛИ КЕ, ОПШ ТИ НА И 

ГРА ДО ВА И ДРУ ГИХ КОРИ СНИ КА

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722423 Накна да за путе ве која се пла ћа при 
годи шњој реги стра ци ји вози ла на 
мотор ни погон

2. 722456 Накна да за про тив град ну зашти ту
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3. 722118 Посеб на репу блич ка так са на дери ва те 
наф те

4. 722467 Сред ства за финан си ра ње посеб них 
мје ра зашти те од пожа ра

5. 722321 Бора ви шна так са

6. 722427 Накна да за Ауто-мото савез

7. 722466 Накна де за финан си ра ње пре мје ра и 
успо ста ву ката стра некрет ни на

При лог 4

ПРИ ХО ДИ БУЏЕ ТА ОПШ ТИ НЕ, ОДНО СНО ГРА ДА

Порез на имо ви ну

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 714111 Порез на имо ви ну

2. 714211 Порез на насље ђе и поклон

3. 714311 Порез на пре нос непо крет но сти и пра ва

4. 714112 Порез на непо крет но сти

Порез на дохо дак

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 711113 Порез на при хо де од пољо при вре де и 
шумар ства

Порез на добит ке од ига ра на сре ћу

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 719113 Порез на добит ке од ига ра на сре ћу

Адми ни стра тив не так се

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722121 Општин ске адми ни стра тив не так се

КОМУ НАЛ НЕ ТАК СЕ

Локал не кому нал не так се

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722311 Кому нал не так се за држа ње живо ти ња

2. 722312 Кому нал не так се на фир му

3. 722313 Кому нал не так са за држа ње мотор них 
друм ских и при кључ них вози ла

4. 722314 Кому нал на так са за кори шће ње про сто ра 
на јав ним повр ши на ма или испред 
послов ног про сто ра у послов не свр хе

5. 722315 Кому нал на так са за држа ње сред ста ва за 
игру

6. 722316 Кому нал на так са за при ре ђи ва ње 
музич ког про гра ма у уго сти тељ ским 
објек ти ма

7. 722317 Кому нал на так са за кори шће ње витри на 
ради изла га ња робе ван послов не 
про сто ри је

8. 722318 Кому нал на так са за кори шће ње 
реклам них паноа

9. 722319 Кому нал на так са за кори шће ње про сто ра 
за пар ки ра ње мотор них, друм ских и 
при кључ них вози ла на уре ђе ним и 
оби ље же ним мје сти ма које је за то 
одре ди ла СО

10. 722391 Кому нал на так са за кори шће ње 
сло бод них повр ши на за кам по ве, 
поста вља ње шато ра или дру ге обли ке 
при вре ме ног коришће ња

11. 722392 Кому нал на так са за држа ње и кори шће ње 
послов них про сто ри ја и послов них 
напра ва на води, осим при ста на који се 
кори сти у погра нич ном ријеч ном 
сао бра ћа ју

12. 722393 Кому нал на так са за држа ње и кори шће ње 
чама ца и спла во ва на води, осим чама ца 
које кори сте орга ни за ци је које врше 
одр жа ва ње и оби ље жа ва ње плов них 
путе ва, држав ни орга ни, орга ни локал не 
само у пра ве

13. 722394 Кому нал на так са за држа ње ресто ра на и 
дру гих уго сти тељ ских и забав них 
обје ка та на води

14. 722395 Кому нал на так са за кори шће ње оба ле у 
послов не свр хе

15. 722396 Кому нал не так се на оста ле пред ме те 
так си ра ња

Посеб на так са на тери то ри ји гра да

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722131 Град ске адми ни стра тив не так се

ДРУ ГИ ПРИ ХО ДИ БУЏЕ ТА ОПШ ТИ НЕ / ГРА ДА

Нов ча не казне

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 723121 Нов ча не казне изре че не у пре кр шај ном 
поступ ку за пре кр ша је про пи сне актом 
скуп шти не општи не, као и оду зе та 
имо вин ска корист у том поступ ку

При хо ди које оства ру ју орга ни и орга ни за ци је општи -
на-гра до ва

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722521 При хо ди општин ских орга на упра ве

2. 722591 Вла сти ти при хо ди буџет ских кори сни ка

Накна да за кори шће ње при род них и дру гих доба ра од
општег инте ре са

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 721223 При хо ди од земљи шне рен те

2. 722411 Накна да за уре ђи ва ње гра ђе вин ског 
земљи шта

3. 722412 Накна да за кори шће ње гра ђе вин ског 
земљи шта

4. 722435 Накна да за коришће ње шума и шум ског 
земљи шта - сред ства за раз вој 
нераз ви је них дије ло ва општи не 
оства ре на про да јом шум ских сор ти ме на та

5. 722461 Накна да за кори шће ње кому нал них 
доба ра од општег инте ре са

6. 722462 Накна да за коришће ње мине рал них вода

Накна да за кори шће ње путе ва

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 722421 Накна да за коришће ње путе ва
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Сред ства само до при но са

Р.      Врста Назив при хо да

бр.   прихода

1. 729121 Само до при нос на тери то ри ји општи не / 

гра да

Оста ли при хо ди

Р.      Врста Назив при хо да

бр.   прихода

1. 722449 Накна да за одвод ња ва ње (од прав них 

лица и гра ђа на)

2. 729124 Оста ли општин ски непо ре ски 

при хо ди

3. 722468 Накна да за кори шће ње при род них 

ресур са у свр ху про из вод ње елек трич не 

енер ги је

При лог 5

ПРИ ХО ДИ ФОН ДО ВА

Р.      Врста Назив при хо да

бр.   прихода

1. 712199 Допри но си на лич на при ма ња, накна де 

и при хо де оси гу ра ни ка за оба ве зно 

оси гу ра ње

При хо ди Фон да за пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње

Репу бли ке Срп ске

Р.      Врста Назив при хо да

бр.   прихода

1. 712113 Допри нос за пен зиј ско и инва лид ско 

оси гу ра ње на испла ће на лич на при ма ња 

и дру ге при хо де запо сле них који ма се 

стаж оси гу ра ња рачу на са уве ћа ним 

тра ја њем

2. 712114 Допри нос за пен зиј ско и инва лид ско 

оси гу ра ње за докуп ста жа

3. 712121 Допри нос за пен зиј ско и инва лид ско 

оси гу ра ње неза по сле них које испла ћу је 

Завод за запо шља ва ње

4. 712122 Допри нос за пен зиј ско и инва лид ско 

оси гу ра ње за одре ђе не кате го ри је лица 

ван рад ног одно са од обве зни ка из чла на 

16. Зако на о пен зиј ском и инва лид ском 

оси гу ра њу

5. 712123 Допри нос за пен зиј ско и инва лид ско 

оси гу ра ње за лица који ма се накнад но 

утвр ђу је стаж оси гу ра ња по рје ше њу 

Фон да за пен зиј ско и инва лид ско 

оси гу ра ње запо сле них

6. 712124 Допри нос за пен зиј ско и 

инва лид ско оси гу ра ње за добро вољ но 

оси гу ра ње

7. 712125 Допри нос по осно ву упла та дуга из 

рани јих годи на

8. 712129 Оста ли допри но си

При хо ди Фон да за здрав стве но оси гу ра ње Репу бли ке
Срп ске

Р.      Врста Назив при хо да
бр.   прихода

1. 712132 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње за 

лица за слу чај повре да на раду и 

про фе си о нал ног обо ље ња из чла на 17. 

Зако на о здрав стве ном оси гу ра њу

2. 712141 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње 

кори сни ка пен зи је и кори сни ка дру гих 

нов ча них накна да који упла ћу ју фон до ви 

за пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње

3. 712142 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње 

неза по сле них лица које пла ћа Завод за 

запо шља ва ње

4. 712143 Допри нос за про ши ре но здрав стве но 

оси гу ра ње

5. 712144 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње из 

буџе та Репу бли ке за лица који ма је 

при зна то пра во по осно ву Зако на о 

пра ви ма бора ца

6. 712145 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње по 

осно ву дуга из рани јих годи на

7. 712146 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње по 

осно ву ино стра ног оси гу ра ња

8. 712147 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње по 

осно ву мате ри јал ног обез бје ђе ња од 

стра не цен тра за соци јал ни рад

9. 712148 Допри нос за здрав стве но оси гу ра ње из 

буџе та Репу бли ке за неза по сле на лица

10. 712149 Оста ли допри но си за здрав стве но 

оси гу ра ње

При хо ди Заво да за запо шља ва ње Репу бли ке Срп ске

Р.      Врста Назив при хо да

бр.   прихода

1. 712152 Допри нос за оси гу ра ње од 

неза по сле но сти лица која се добро вољ но 

оси гу ра ва ју за слу чај неза по сле но сти

2. 712159 Оста ли допри но си за оси гу ра ње од 

неза по сле но сти

При хо ди Јав ног фон да за дје чи ју зашти ту Репу бли ке

Срп ске

Р.      Врста Назив при хо да

бр.   прихода

1. 712161 Допри нос за дје чи ју зашти ту по дру гим 

осно вима про пи са ним Зако ном о дје чи јој 

зашти ти

2. 712169 Оста ли допри но си

При хо ди Фон да за про фе си о нал ну реха би ли та ци ју и

запо шља ва ње лица са инва ли ди те том

Р.      Врста Назив при хо да

бр.   прихода

1. 712171 Посе бан допри нос за про фе си о нал ну 

реха би ли та ци ју и запо шља ва ње лица са 

инва ли ди те том
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Упла та се врши путем плат ног нало га који се попу ња -
ва пре ма упут ству датом у табе ли:

Поље      Назив Опис

1 Име поши ља о ца Име поши ља о ца, адре са и 
број теле фо на

2 Свр ха дозна ке Опис при хо да који се упла ћу је

3 Име при ма о ца Име при ма о ца

4 Датум упла те Датум упла те

5 Рачун Рачун пошиљаоца:
поши ља о ца: (поље се не попу ња ва 
###-###- ако се пла ћа у гото ви ни)
########-##

6 Рачун при ма о ца: Рачун при ма о ца
###-###-
########-##

7 Износ Износ који се упла ћу је у КМ

8 Хит но Тран сак ци ја која се извр ша ва 
одмах иде путем РТГС систе ма

9 Број поре ског Једин стве но иден ти фи ку је поре ског
обве зни ка обве зни ка који врши упла ту (ЈИБ) 

или (ЈМБГ)

10 Врста упла те 0: редов на, 1: при нуд на напла та по 
рје ше њу или одлу ци, 2: поврат 
нов ца, 3: пла ћа ња оба ве за по 
спо ра зу му закљу че ном са Поре ском 
упра вом 4: дуго ва ња по рје ше њи ма 
кон трол них орга на из рани јих 
годи на, 5: упла те по 
репро гра ми ра ним дуго ви ма, 
6: упла те по рје ше њи ма ПУ из 
теку ће годи не, 7: упла те по 
акон та тив ним поре ским при ја ва ма, 
8: оста ло, 9: кама та

11 Врста при хо да ######: шифра при хо да који се 
пла ћа

12 Поре ски пери од: Поче так поре ског пери о да 
од (дд/мм/гг)

13 Поре ски пери од: Завр ше так поре ског пери о да 
до (дд/мм/гг)

14 Општи на ###: шифра општи не: поре ски 
обве зник попу ња ва шифру 
општи не пре ма шифар ни ку 
општи на, при ли ком упла те поре за, 
допри но са и дру гих јав них при хо да

15 Буџет ска шифра буџет ске орга ни за ци је 
организација ####### (пре ма шифар ни ку 

Мини стар ства финан си ја)

16 Позив на број За упла ту по фак ту ри, за упла ту 
########## цари не-позив на број са царин ске 

фак ту ре, реги стар ски број 
обве зни ка за упла ту допри но са 
фон до ва и слич но

При лог 7

СПИ САК

општи на и гра до ва са број ча ним озна ка ма (шифра ма)

Назив општи не                                  Озна ка општи не

1. 2.

1. Мили ћи 001

2. Бања Лука 002

3. Бије љи на 005

4. Биле ћа 006

5. Козар ска Дуби ца 007

6. Гра ди шка 008

7. Кру па на Уни 009

8. Брод 010

9. Нови Град 011

10. Петро вац 012

11. Ш амац 013

12. Бра ту нац 015

13. Брч ко 016

14. Чај ни че 023

15. Чели нац 025

16. Дер вен та 027

17. Добој 028

18. Фоча 031

19. Гац ко 033
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1. 2.

20. Пела ги ће во 034

21. Ново Гора жде 036

22. Петр о во 038

23. Хан Пије сак 041

24. Језе ро 043

25. Осма ци 045

26. Кали но вик 046

27. Риб ник 050

28. Котор Варош 053

29. Купрес 055

30. Лак та ши 056

31. Лопа ре 059

32. Љуби ње 061

33. Модри ча 064

34. Вуко са вље 066

35. Мрко њић Град 067

36. Неве си ње 069

37. Доњи Жабар 072

38. При је дор 074

39. Прња вор 075

40. Рога ти ца 078

41. Рудо 080

42. Оштра Лука 081

43. Источ на Или џа 085

44. Источ но Ново Сара је во 088

45. Пале 089

46. Источ ни Ста ри Град 090

47. Трно во 091

48. Кне же во 093

49. Соко лац 094

50. Србац 095

51. Сре бре ни ца 097

52. Бер ко ви ћи 099

53. Ш еко ви ћи 100

54. Ш ипо во 102

55. Теслић 103

56. Источ ни Дрвар 105

57. Тре би ње 107

58. Угље вик 109

59. Више град 113

60. Вла се ни ца 116

61. Зво р ник 119

62. Костај ни ца 135

63. Источ ни Мостар 136

Напо ме на: шифра општи не “016” - БРЧ КО кори сти се
код пла ћа ња одго ва ра ју ће врсте допри но са пре ма фон до -
ви ма соци јал не сигур но сти и орга ни за ци ја ма соци јал ног
оси гу ра ња код којих су обве зни ци при ја вље ни, одно сно
оства ру ју пра во на одре ђе ну врсту оси гу ра ња.

При лог 8

НАПО МЕ НА

Код попу ња ва ња нало га за упла ту за одре ђе не врсте
при хо да у пољу “буџет ска орга ни за ци ја” потреб но је упи -
са ти одго ва ра ју ћу шифру буџет ске орга ни за ци је пре ма
сље де ћем:

Р.      Врста Назив прихода Ш ифра буџетске
бр.  прихода организације

1 722511 При ход репу- Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
блич ких орга на и орга ни за ци је која је кори сник 
орга ни за ци ја при хо да

2 722515 Посеб на так са у Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
поступ ку при нуд не орга ни за ци је Поре ске упра ве 
напла те Репу бли ке Срп ске

3 722211 Репу блич ка суд ска Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
такса орга ни за ци је - суда који води 

посту пак

4 723114 Нов ча не казне за Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
кри вич на дје ла орга ни за ци је - суда који је 

водио посту пак

5 723115 Нов ча не казне за Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
пре кр ша је које орга ни за ци је - репу блич ког 
изри чу над ле жни орга на који је водио посту пак, 
репу блич ки орга ни за казне изре че не у 

пре кр шај ном поступ ку или 
пре кр шај ним нало гом до 
31. децембра 2006. годи не

6 723119 Оду зе та сред ства и Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
имо вин ска корист у орга ни за ци је - репу блич ког 
поступ ци ма из орга на који је водио посту пак
над ле жно сти 
репу блич ких орга на

7 722591 Вла сти ти при хо ди Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
општин ских орга ни за ци је буџет ског 
буџет ских кори сни ка општи не која је 
кори сни ка уве ле систем тре зор ског 

посло ва ња

8 722521 При хо ди Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
општин ских орга ни за ци је - општин ског 
орга на упра ве орга на упра ве

9 722471 Накна де тро шко ва Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
бра ни ла ца по орга ни за ци је- окру жног суда 
слу жбе ној дужно сти или основ ног суда који је 

водио посту пак

10 722472 Накна да оста лих Одго ва ра ју ћа шифра буџет ске 
тро шко ва орга ни за ци је - окру жног суда 
кри вич ног поступ ка или основ ног суда који је 

водио посту пак

За упла ћи ва ње оста лих врста при хо да из Наред бе о
упла ћи ва њу одре ђе них при хо да буџе та Репу бли ке, општи -
на и гра до ва, буџет ских фон до ва и фон до ва кори сти се
“шифра буџет ске орга ни за ци је” 9999999.

Код упла ћи ва ња на врсту при хо да, шифра “723111”
Нов ча не казне за пре кр ша је и тро шко ви пре кр шај ног
поступ ка за пре кр ша је про пи са ним зако ном (Закон о пре -
кр ша ји ма Репу бли ке Срп ске, обја вљен у “Слу жбе ном гла -
сни ку Репу бли ке Срп ске”, број 34/06) и шифру “723121”
Нов ча не казне изре че не у пре кр шај ном поступ ку за пре кр -
ша је про пи са не актом општи не, одно сно гра да оба ве зно је
попу ња ва ње поља “позив на број” који озна ча ва број пре -
кр шај ног нало га или рје ше ња суда који се еви ден ти ра у
Цен трал ном реги стру нов ча них казни.

Бан ке су оба ве зне број уне сен у пољу “позив на број”
кон тро ли са ти по моду лу 11 са пон де ри ма “987698769”.

При лог 9

СПИ САК БУЏЕТ СКИХ КОРИ СНИ КА БУЏЕ ТА 
РЕПУ БЛИ КЕ СА БРОЈ ЧА НИМ ОЗНА КА МА 

(Ш ИФРА МА)
Р. Назив потрошачке Број Број Број
бр. јединице мини- буџетске потро-

старства орга- шачке
низа- једи-
ције нице

1 2                                   3        4          5

1. Пред сјед ник Репу бли ке Срп ске 01 01 001

2. Народ на скуп шти на Репу бли ке 
Срп ске 02 02 001

3. Вије ће наро да Репу бли ке Срп ске 02 04 001

4. Репу блич ка коми си ја за утвр ђи ва ње 
суко ба инте ре са у орга ни ма вла сти 
Репу бли ке Срп ске 02 05 001

5. Oмбудсман за дје цу Репу бли ке 
Срп ске 02 06 001

6. Коми си ја за жал бе 02 07 001
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7. Репу блич ка избор на коми си ја 02 08 001

8. Устав ни суд Репу бли ке Срп ске 03 04 001

9. Вла да Репу бли ке Срп ске 04 05 001

10. Вазду хо плов ни сер вис Репу бли ке 
Срп ске 04 07 001

11. Репу блич ка упра ва за гео дет ске и 
имо вин ско-прав не посло ве 04 10 001

12. Про грам ката стар ских пре мје ра 04 10 002

13. Репу блич ки секре та ри јат за 
зако но дав ство 04 11 001

14. Аген ци ја за држав ну упра ву 04 13 001

15. Одбор држав не упра ве за жал бе 04 14 001

16. Ген дер цен тар - Цен тар за јед на кост 
и рав но прав ност поло ва 04 16 001

17. Кан це ла ри ја прав ног пред став ни ка 04 17 001

18. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве 04 19 000

19. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве - Одје ље ње Бања Лука 04 19 001

20. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве - Одје ље ње При је дор 04 19 002

21. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве - Одје ље ње Добој 04 19 003

22. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве - Одје ље ње Бије љи на 04 19 004

23. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве - Одје ље ње И. Сара је во 04 19 005

24. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве - Одје ље ње Тре би ње 04 19 006

25. Репу блич ка упра ва за инспек циј ске 
посло ве - Цен тра ла 04 19 007

26. Слу жба за зајед нич ке посло ве 
Вла де Репу бли ке Срп ске 04 20 001

27. Хели коп тер ски сер вис Репу бли ке 
Срп ске 04 21 001

28. Мини стар ство уну тра шњих посло ва 07 12 000

29. Мини стар ство у сје ди шту 07 12 100

30. Слу жба мини стра 07 12 101

31. Дирек тор поли ци је 07 12 102

32. Упра ва поли ци је 07 12 103

33. Упра ва кри ми на ли стич ке поли ци је 07 12 104

34. Упра ва за прав не и кадров ске 
посло ве 07 12 107

35. Упра ва за мате ри јал но-финан сиј ске 
и имо вин ске посло ве 07 12 108

36. Упра ва за поли циј ско обра зо ва ње 07 12 109

37. Спе ци јал на једи ни ца поли ци је 07 12 110

38. Упра ва за инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о не тех но ло ги је 07 12 111

39. Поли циј ски одбор 07 12 112

40. ЦЈБ Бања Лука 07 12 200

41. Једи ни ца за подр шку БЛ 07 12 201

42. Једи ни ца за подр шку ПД 07 12 202

43. Једи ни ца за подр шку 
Мрко њић Град 07 12 203

44. Поли циј ска ста ни ца БЛ - Цен тар 07 12 204

45. Поли циј ска ста ни ца БЛ - Лаза ре во 07 12 205

46. Поли циј ска ста ни ца БЛ - 
Оби ли ће во 07 12 206

47. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Брон за ни Мај дан 07 12 207

48. Поли циј ска ста ни ца Пот ко зар је 07 12 208
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49. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Бања Лука 07 12 209

50. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Прња вор 07 12 210

51. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Гра ди шка 07 12 211

52. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја При је дор 07 12 212

53. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Мрко њић Град 07 12 213

54. Сек тор кри ми на ли стич ке поли ци је 07 12 214

55. Одје ље ње за прав не и кадров ске 
посло ве 07 12 217

56. Одје ље ње за екс пло зив не мате ри је 
и посло ве зашти те од пожа ра 07 12 218

57. Одје ље ње за мате ри јал но-
финан сиј ске и тех нич ке посло ве 07 12 219

58. Поли циј ска ста ни ца Гра ди шка 07 12 220

59. Поли циј ска ста ни ца Лак та ши 07 12 221

60. Поли циј ска ста ни ца Прња вор 07 12 222

61. Поли циј ска ста ни ца Србац 07 12 223

62. Поли циј ска ста ни ца Кне же во 07 12 224

63. Поли циј ска ста ни ца Чели нац 07 12 225

64. Поли циј ска ста ни ца Котор Варош 07 12 226

65. Ста ни ца јав не без бјед но сти 
При је дор 07 12 227

66. Поли циј ска ста ни ца Љуби ја 07 12 228

67. Поли циј ска ста ни ца Ома р ска 07 12 229

68. Поли циј ска ста ни ца Коза рац 07 12 230

69. Поли циј ска ста ни ца Козар ска 
Дуби ца 07 12 231

70. Поли циј ска ста ни ца Костај ни ца 07 12 232

71. Поли циј ска ста ни ца Нови Град 07 12 233

72. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Кру па на Уни 07 12 234

73. Поли циј ска ста ни ца Оштра Лука 07 12 235

74. Ста ни ца јав не без бјед но сти 
Мрко њић Град 07 12 236

75. Ста нич но одје ље ње поли ци је Језе ро 07 12 237

76. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Купрес 07 12 240

77. Поли циј ска ста ни ца Ш ипо во 07 12 241

78. Поли циј ска ста ни ца Риб ник 07 12 242

79. Поли циј ска ста ни ца за 
интер вен ци је 07 12 243

80. Поли циј ска ста ни ца Бања Лука - 
Лауш 07 12 244

81. Сек тор гра да Бања Лука 07 12 245

82. Одје ље ње за инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о не тех но ло ги је 07 12 246

83. Сек тор поли ци је Бања Лука 07 12 247

84. Одје ље ње кри ми на ли стич ке 
поли ци је у сек то ру гра да 07 12 248

85. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Кру па на Врба су 07 12 249

86. Поли циј ска ста ни ца При је дор I 07 12 250

87. Поли циј ска ста ни ца При је дор II 07 12 251

88. Поли циј ска ста ни ца Мрко њић Град 07 12 252

89. ЦЈБ Добој 07 12 300

90. Једи ни ца за подр шку Добој 07 12 301

91. Поли циј ска ста ни ца Добој I 07 12 302
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92. Поли циј ска ста ни ца Добој II 07 12 303

93. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Добој 07 12 304

94. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Дер вен та 07 12 306

95. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Ш амац 07 12 307

96. Сек тор кри ми на ли стич ке поли ци је 07 12 308

97. Одје ље ње за прав не и кадров ске 
посло ве 07 12 311

98. Одсјек за екс пло зив не мате ри је и 
посло ве зашти те од пожа ра 07 12 312

99. Одје ље ње за мате ри јал но-
финан сиј ске и тех нич ке посло ве 07 12 313

100. Поли циј ска ста ни ца Теслић 07 12 314

101. Поли циј ска ста ни ца Ш амац 07 12 315

102. Поли циј ска ста ни ца Дер вен та 07 12 316

103. Поли циј ска ста ни ца Модри ча 07 12 317

104. Ста нич но одје ље ње Вуко са вље 07 12 318

105. Поли циј ска ста ни ца Петр о во 07 12 319

106. Поли циј ска ста ни ца Брод 07 12 320

107. Поли циј ска ста ни ца Пела ги ће во 07 12 321

108. Одје ље ње за инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о не тех но ло ги је 07 12 322

109. Сек тор поли ци је 07 12 323

110. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Ста на ри 07 12 324

111. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Под но вље 07 12 325

112. ЦЈБ Бије љи на 07 12 400

113. Једи ни ца за подр шку Бије љи на 07 12 401

114. Једи ни ца за подр шку Зво р ник 07 12 402

115. Поли циј ска ста ни ца Бије љи на 07 12 403

116. Поли циј ска ста ни ца Јања 07 12 404

117. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Бије љи на 07 12 405

118. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Зво р ник 07 12 406

119. Сек тор кри ми на ли стич ке поли ци је 07 12 407

120. Одје ље ње за прав не и кадров ске 
посло ве 07 12 410

121. Одсјек за екс пло зив не мате ри је и 
посло ве зашти те од пожа ра 07 12 411

122. Одје ље ње за мате ри јал но-
финан сиј ске и тех нич ке посло ве 07 12 412

123. Поли циј ска ста ни ца Лопа ре 07 12 413

124. Поли циј ска ста ни ца Угље вик 07 12 414

125. Ста ни ца јав не без бјед но сти 
Зво р ник 07 12 415

126. Поли циј ска ста ни ца Сре бре ни ца 07 12 416

127. Поли циј ска ста ни ца Бра ту нац 07 12 417

128. Поли циј ска ста ни ца Мили ћи 07 12 418

129. Поли циј ска ста ни ца Вла се ни ца 07 12 419

130. Поли циј ска ста ни ца Ш еко ви ћи 07 12 420

131. Одје ље ње за инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о не тех но ло ги је 07 12 421

132. Поли циј ска ста ни ца Зво р ник 07 12 422

133. Поли циј ска ста ни ца Козлук 07 12 423

134. Сек тор поли ци је 07 12 424

135. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Дво ро ви 07 12 425
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136. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Осма ци 07 12 426

137. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Ске ла ни 07 12 427

138. ЦЈБ Источ но Сара је во 07 12 500

139. Једи ни ца за подр шку Источ но 
Сара је во 07 12 501

140. Једи ни ца за подр шку Фоча 07 12 502

141. Поли циј ска ста ни ца Пале 07 12 503

142. Ста нич но одје ље ње Источ ни 
Ста ри Град 07 12 504

143. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја И. Сара је во 07 12 505

144. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Фоча 07 12 506

145. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Соко лац 07 12 507

146. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Више град 07 12 508

147. Сек тор кри ми на ли стич ке поли ци је 07 12 509

148. Одје ље ње за прав не и кадров ске 
посло ве 07 12 512

149. Одсјек за екс пло зив не мате ри је и 
посло ве зашти те од пожа ра 07 12 513

150. Одје ље ње за мате ри јал но-
финан сиј ске и тех нич ке посло ве 07 12 514

151. Поли циј ска ста ни ца Источ но 
Сара је во 07 12 515

152. Поли циј ска ста ни ца Рога ти ца 07 12 516

153. Поли циј ска ста ни ца Соко лац 07 12 517

154. Поли циј ска ста ни ца Трно во 07 12 518

155. Поли циј ска ста ни ца Хан Пије сак 07 12 519

156. Ста ни ца јав не без бјед но сти Фоча 07 12 520

157. Поли циј ска ста ни ца Чај ни че 07 12 521

158. Поли циј ска ста ни ца Кали но вик 07 12 522

159. Поли циј ска ста ни ца Више град 07 12 523

160. Поли циј ска ста ни ца Рудо 07 12 524

161. Поли циј ска ста ни ца Ново Гора жде 07 12 525

162. Одје ље ње за инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о не тех но ло ги је 07 12 526

163. Сек тор поли ци је 07 12 527

164. Поли циј ска ста ни ца Фоча 07 12 528

165. Ста нич но одје ље ње поли ци је 
Миље ви на 07 12 529

166. ЦЈБ Тре би ње 07 12 600

167. Једи ни ца за подр шку Тре би ње 07 12 601

168. Поли циј ска ста ни ца Тре би ње 07 12 602

169. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Тре би ње 07 12 603

170. Поли циј ска ста ни ца за без бјед ност 
сао бра ћа ја Гац ко 07 12 604

171. Сек тор кри ми на ли стич ке поли ци је 07 12 605

172. Одје ље ње за прав не и кадров ске 
посло ве 07 12 608

173. Одсјек за екс пло зив не мате ри је и 
посло ве зашти те од пожа ра 07 12 609

174. Одје ље ње за мате ри јал но-
финан сиј ске и тех нич ке посло ве 07 12 610

175. Поли циј ска ста ни ца Неве си ње 07 12 611

176. Поли циј ска ста ни ца Бер ко ви ћи 07 12 612

177. Поли циј ска ста ни ца Љуби ње 07 12 613

178. Поли циј ска ста ни ца Гац ко 07 12 614
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179. Поли циј ска ста ни ца Биле ћа 07 12 615

180. Одје ље ње за инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о не тех но ло ги је 07 12 616

181. Сек тор поли ци је 07 12 617

182. Репу блич ка упра ва цивил не зашти те07 13 001

183. Мини стар ство про свје те и кул ту ре 08 13 001

184. Основ но обра зо ва ње 08 14 000

185. ОШ  “Бран ко Ћопић” Бања Лука 08 14 001

186. ОШ  “Доси теј Обра до вић” 
Бања Лука 08 14 002

187. ОШ  “Змај Јова Јова но вић” 
Бања Лука 08 14 003

188. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
Бања Лука 08 14 004

189. ОШ  “Бра ни слав Нушић” Бања Лука 08 14 005

190. ОШ  “Иван Горан Кова чић” 
Бања Лука 08 14 006

191. ОШ  “Све ти Сава” Бања Лука 08 14 007

192. ОШ  “Јован Цви јић” Бања Лука 08 14 008

193. ОШ  “Бран ко Ради че вић” Бања Лука 08 14 009

194. ОШ  “Иво Андрић” Бања Лука 08 14 010

195. ОШ  “Алек са Ш ан тић” Бања Лука 08 14 011

196. ОШ  “Вук Сте фа но вић Кара џић” 
Бања Лука 08 14 012

197. ОШ  “Бори сав Стан ко вић” 
Бања Лука 08 14 013

198. ОШ  “Гео р ги Стој ков Раков ски” 
Бања Лука 08 14 014

199. ОШ  “Мла ден Сто ја но вић” 
Брон за ни Мај дан 08 14 015

200. ОШ  “Миро слав Антић” Бистри ца 08 14 016

201. ОШ  “Десан ка Мак си мо вић” 
Дра го чај 08 14 018

202. ОШ  “Милу тин Бојић” Пот ко зар је 08 14 019

203. ОШ  “Петар Кочић” Кола 08 14 020

204. ОШ  “Милан Ракић” Кара но вац 08 14 021

205. ОШ  “Воји слав Илић” Кру па 
на Врба су 08 14 022

206. ОШ  “Ћири ло и Мето ди је” 
Писка ви ца 08 14 023

207. ОШ  “Ђура Јак шић” Ш ар го вац 08 14 024

208. ОШ  “Стан ко Раки та” Врба ња 08 14 025

209. ОШ  “Јован Дучић” Залу жа ни 08 14 026

210. ОШ  “Све ти Сава” Козар ска Дуби ца 08 14 031

211. ОШ  “Вук Сте фа но вић Кара џић” 
Козар ска Дуби ца 08 14 032

212. ОШ  “Мај ка Кне жо пољ ка” Кне жи ца 08 14 033

213. ОШ  “Дани ло Бор ко вић” Гра ди шка 08 14 034

214. ОШ  “Васа Чубри ло вић” Гра ди шка 08 14 035

215. ОШ  “Козар ска дје ца” Гра ди шка 08 14 036

216. ОШ  “Мла ден Сто ја но вић” 
Г. Под град ци 08 14 037

217. ОШ  “Петар Кочић” Нова Топо ла 08 14 038

218. ОШ  “Вук Сте фа но вић Кара џић” 
Тур јак 08 14 039

219. ОШ  “Вук Кара џић” Нови Град 08 14 040

220. ОШ  “Све ти Сава” Нови Град 08 14 041

221. ОШ  “Бран ко Ћопић” Доњи Аги ћи 08 14 042

222. ОШ  “Дра ган Вуја но вић” Свод на 08 14 043

223. ОШ  “Петар Мећа ва” Костај ни ца 08 14 044

224. ОШ  “Милош Дујић” Чели нац 08 14 045
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225. ОШ  “Новак Пива ше вић” 
Ст. Дубра ва 08 14 046

226. ОШ  “Мла ден Сто ја но вић” Јошав ка 08 14 047

227. ОШ  “Нико ла Мач кић” Доња 
Пре ви ја 08 14 048

228. ОШ  “Десан ка Мак си мо вић” Риб ник 08 14 049

229. ОШ  “Петар Кочић” Сит ни ца 08 14 050

230. ОШ  “Све ти Сава” Котор Варош 08 14 051

231. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
Масло ва ре 08 14 052

232. ОШ  “Петар Кочић” Ш ипра ге 08 14 053

233. ОШ  “Мла ден Сто ја но вић” Лак та ши 08 14 054

234. ОШ  “Геор ги ос А. Папан дреу” 
Алек сан дро вац 08 14 055

235. ОШ  “Холан ди ја” Сла ти на 08 14 056

236. ОШ  “Десан ка Мак си мо вић” Трн 08 14 057

237. ОШ  “Петар Кочић” Мрко њић Град 08 14 058

238. ОШ  “Иван Горан Кова чић” 
Мрко њић Град 08 14 059

239. ОШ  “Вук Кара џић” Бара ћи 08 14 060

240. ОШ  “Бран ко Ћопић” Бје лај це 08 14 061

241. ОШ  “Бран ко Ћопић” При је дор 08 14 062

242. ОШ  “Петар Кочић” При је дор 08 14 063

243. ОШ  “Доси теј Обра до вић” При је дор 08 14 065

244. ОШ  “Десан ка Мак си мо вић” 
При је дор 08 14 066

245. ОШ  “Јован Цви јић” Бре зи ча ни 08 14 068

246. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
Бусно ви 08 14 069

247. ОШ  “Бран ко Ради че вић” Петр о во 08 14 070

248. ОШ  “Јован Дучић” Ламо ви та 08 14 071

249. ОШ  “Мла ден Сто ја но вић” Љуби ја 08 14 072

250. ОШ  “Вук Кара џић” Ома р ска 08 14 073

251. ОШ  “Ћири ло и Мето ди је” 
Трно по ље 08 14 074

252. ОШ  “Бран ко Ћопић” Прња вор 08 14 076

253. ОШ  “Нико ла Тесла” Прња вор 08 14 077

254. ОШ  “Вук Кара џић” Доњи Вија ча ни 08 14 078

255. ОШ  “Све ти Сава” Г. Смр ти ћи 08 14 079

256. ОШ  “Иво Андрић” Кула ши 08 14 080

257. ОШ  “Меша Сели мо вић” 
Насе о би на Лишња 08 14 081

258. ОШ  “Милош Црњан ски” Пото ча ни 08 14 082

259. ОШ  “Петар Кочић” Ш ибов ска 08 14 083

260. ОШ  “Доси теј Обра до вић” Кне же во 08 14 085

261. ОШ  “Петар Кочић” Имља ни 08 14 086

262. ОШ  “Вук Кара џић” Живи ни це 08 14 087

263. ОШ  “Јован Јова но вић Змај” Србац 08 14 088

264. ОШ  “Вук Кара џић” Сит не ши 08 14 089

265. ОШ  “Доси теј Обра до вић” 
Раз бој Лијев че 08 14 090

266. ОШ  “Нема ња Влат ко вић” Ш ипо во 08 14 091

267. ОШ  “Раде Мар ја нац” Стро ји це 08 14 092

268. ОШ  “Вук Кара џић” Теслић 08 14 093

269. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
Теслић 08 14 094

270. ОШ  “Доси теј Обра до вић” Блат ни ца 08 14 095

271. ОШ  “Петар Кочић” Угод но вић 08 14 096

272. ОШ  “Сте ван Душа нић” При би нић 08 14 097

273. ОШ  “Иво Андрић” Ђули ћи 08 14 098
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274. ОШ  “Јеврем Стан ко вић” Чеча ва 08 14 099

275. ОШ  “Петар Ш кун дрић” 
Буди млић Јапра 08 14 100

276. ОШ  “Јосиф Пан чић” Кози ца 08 14 101

277. ОШ  “Вук Кара џић” Језе ро 08 14 102

278. ОШ  “Бран ко Ћопић” Д. Дубо вик 08 14 103

279. ОШ  “Све ти Сава” Брод 08 14 104

280. ОШ  “19. aприл” Дер вен та 08 14 105

281. ОШ  “Нико ла Тесла” Дер вен та 08 14 106

282. ОШ  “Тодор Докић” Кален де ров ци 08 14 107

283. ОШ  “Ђор ђо Пан за ло вић” Оси ња 08 14 108

284. ОШ  “Вук Сте фа но вић Кара џић” 
Добој 08 14 110

285. ОШ  “Доси теј Обра до вић” Добој 08 14 111

286. ОШ  “Све ти Сава” Добој 08 14 112

287. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
Боља нић 08 14 113

288. ОШ  “Радо је Дома но вић” Осје ча ни 08 14 114

289. ОШ  “Ђура Јак шић” Под но вље 08 14 115

290. ОШ  “Милан Ракић” Рудан ка 08 14 116

291. ОШ  “Петар Кочић” Сје ни на Рије ка 08 14 117

292. ОШ  “Десан ка Мак си мо вић” 
Ста на ри 08 14 118

293. ОШ  “Вук Кара џић” Вит ков ци 08 14 119

294. ОШ  “Све ти Сава” Модри ча 08 14 120

295. ОШ  “Вук Кара џић” Петр о во 08 14 121

296. ОШ  “Све ти Сава” Как муж 08 14 122

297. ОШ  “Алек са Ш ан тић” Вуко са вље 08 14 123

298. ОШ  “Ш амац” Ш амац 08 14 124

299. ОШ  “Цркви на” Г. Цркви на 08 14 125

300. ОШ  “Гор ња Сла ти на” Г. Сла ти на 08 14 126

301. ОШ  “Обу до вац” Обу до вац 08 14 127

302. ОШ  “Сутје ска” Модри ча 08 14 128

303. ОШ  “Доњи Жабар” Доњи Жабар 08 14 129

304. ОШ  “Јован Дучић” Бије љи на 08 14 130

305. ОШ  “Вук Кара џић” Бије љи на 08 14 131

306. ОШ  “Кнез Иво од Сем бе ри је” 
Бије љи на 08 14 132

307. ОШ  “Све ти Сава” Бије љи на 08 14 133

308. ОШ  “Петар Кочић” Бро дац 08 14 134

309. ОШ  “Ћири ло и Мето ди је” 
Гла ви чи це 08 14 135

310. ОШ  “Сте ван Нема ња” 
Г. Дра га ље вац 08 14 136

311. ОШ  “Меша Сели мо вић” Јања 08 14 137

312. ОШ  “Све ти Сава” Црње лово 08 14 138

313. ОШ  “Вук Кара џић” Бра ту нац 08 14 139

314. ОШ  “Озрен” Пакле ни ца Доња 08 14 140

315. ОШ  “Десан ка Мак си мо вић” 
Оштра Лука 08 14 142

316. ОШ  “Вук Кара џић” Вла се ни ца 08 14 143

317. ОШ  “Све ти Сава” Зво р ник 08 14 144

318. ОШ  “Петар Кочић” Козлук 08 14 145

319. ОШ  “Нико ла Тесла” Пили ца 08 14 146

320. ОШ  “Вук Кара џић” Роће вић 08 14 147

321. ОШ  “Алек са Ш ан тић” Осма ци 08 14 148

322. ОШ  “Све ти Сава” Лопа ре 08 14 149

323. ОШ  “Вељ ко Чубри ло вић” При бој 08 14 150

324. ОШ  “Алек са Јак шић” Мили ћи 08 14 151
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325. ОШ  “Васо Пела гић” Пела ги ће во 08 14 152

326. ОШ  “Коста Тодо ро вић” Ске ла ни 08 14 153

327. ОШ  “Алек са Ш ан тић” Угље вик 08 14 154

328. ОШ  “Филип Вишњић” Д. Трно ва 08 14 155

329. ОШ  “Вук Кара џић” Забр ђе 08 14 156

330. ОШ  “Јован Дучић” Ш еко ви ћи 08 14 157

331. ОШ  “Десан ка Мак си мо вић” 
Чело пек 08 14 159

332. ОШ  “Доси теј Обра до вић” Корај 08 14 160

333. ОШ  “Доси теј Обра до вић” 
Суво Поље 08 14 161

334. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
Сре бре ни ца 08 14 162

335. ОШ  “Бран ко Ради че вић” Бра ту нац 08 14 163

336. ОШ  “Петар Кочић” Кра ви ца 08 14 164

337. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
В. Оба р ска 08 14 165

338. ОШ  “Јован Јова но вић Змај” 
Тре би ње 08 14 167

339. ОШ  “Све ти Васи ли је Остро шки” 
Тре би ње 08 14 168

340. ОШ  “Вук Кара џић” Тре би ње 08 14 169

341. ОШ  “Све ти Сава” Љуби ње 08 14 170

342. ОШ  “Све ти Сава” Биле ћа 08 14 171

343. ОШ  “Петар II Петро вић Његош” 
Биле ћа 08 14 172

344. ОШ  “Све ти Сава” Гац ко 08 14 173

345. ОШ  “Ристо Про ро ко вић” Неве си ње 08 14 174

346. ОШ  “ Његош” Бер ко ви ћи 08 14 175

347. ОШ  “Љути ца Бог дан” Кали но вик 08 14 176

348. ОШ  “Све ти Сава” Фоча 08 14 177

349. ОШ  “Весе лин Масле ша” Фоча 08 14 178

350. ОШ  “Рудо” Рудо 08 14 179

351. ОШ  “Бошко Буха” Ш трп ци 08 14 180

352. ОШ  “Вук Кара џић” Више град 08 14 181

353. ОШ  “Све ти Сава” Рога ти ца 08 14 182

354. ОШ  “Соко лац” Соко лац 08 14 183

355. ОШ  “Милан Илић Чича 
Ш ума диј ски” Хан Пије сак 08 14 184

356. ОШ  “Мокро” Мокро 08 14 185

357. ОШ  “Алек са Ш ан тић” Вој ко ви ћи 08 14 186

358. ОШ  “Јован Дучић” Касин до 08 14 187

359. ОШ  “Петар Петро вић Његош” 
Источ на Или џа 08 14 188

360. ОШ  “Све ти Сава” Лука ви ца 08 14 189

361. ОШ  “Јован Дучић” Чај ни че 08 14 190

362. ОШ  “Дри нић” Дри нић 08 14 192

363. ОШ  “Пале” Пале 08 14 194

364. ОШ  “Трно во” Трно во 08 14 195

365. ОШ  “Све ти Сава” Дубра ве 08 14 197

366. ОШ  “Коза рац” Коза рац 08 14 200

367. ОШ  “Милош Црњан ски” Бања Лука 08 14 201

368. ОШ  “Дво ро ви” Дво ро ви 08 14 202

369. ОШ  “Јован Цви јић” Дри ња ча 08 14 204

370. ОШ  “Лије шће” Лије шће 08 14 205

371. OШ  “Срби ја” Пале 08 14 206

372. Сред ње обра зо ва ње 08 15 000

373. Гим на зи ја Бања Лука 08 15 001

374. Гра ђе вин ска шко ла Бања Лука 08 15 002

9.08.2012. SLU@ BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj75 25



1 2                                   3        4          5

375. Еко ном ска шко ла Бања Лука 08 15 003

376. Елек тро тех нич ка шко ла 
“Нико ла Тесла” Бања Лука 08 15 004

377. ЈУ Меди цин ска шко ла Бања Лука 08 15 005

378. Пољо при вред на шко ла Бања Лука 08 15 006

379. Тех нич ка шко ла Бања Лука 08 15 007

380. Тех но ло шка шко ла Бања Лука 08 15 008

381. Уго сти тељ ско-трго вин ско-
тури стич ка шко ла Бања Лука 08 15 009

382. Ш ко ла уче ни ка у при вре ди 
Бања Лука 08 15 010

383. Гим на зи ја Гра ди шка 08 15 015

384. Тех нич ка шко ла Гра ди шка 08 15 016

385. Сред ња струч на и тех нич ка 
шко ла Гра ди шка 08 15 017

386. Сред ња шко ла “Чели нац” Чели нац 08 15 018

387. СШ Ц “Нико ла Тесла” Котор Варош 08 15 019

388. Сред ња шко ла “Јован Дучић” 
Кне же во 08 15 020

389. Гим на зи ја Мрко њић Град 08 15 021

390. Машин ска шко ла Мрко њић Град 08 15 022

391. СШ Ц “Петар Кочић” Ш ипо во 08 15 023

392. СШ Ц “Лазар Дукић” Риб ник 08 15 024

393. Ш Ц “Петар Кочић” Србац 08 15 025

394. ЈУ Гим на зи ја Прња вор 08 15 026

395. “Сред ња шко ла Прња вор” Прња вор 08 15 027

396. Гим на зи ја “Све ти Савa” При је дор 08 15 028

397. Елек тро тех нич ка шко ла При је дор 08 15 029

398. Машин ска шко ла При је дор 08 15 030

399. Пољо при вред но-пре храм бе на 
шко ла При је дор 08 15 031

400. Уго сти тељ ско-еко ном ска шко ла 
При је дор 08 15 032

401. Меди цин ско-тех но ло шка и 
гра ђе вин ска шко ла При је дор 08 15 033

402. МСШ  “Нико ла Тесла” Козар ска 
Дуби ца 08 15 034

403. Гим на зи ја “Петар Кочић” 
Нови Град 08 15 035

404. Сред ња шко ла “Ђуро Рад ма но вић” 
Нови Град 08 15 036

405. Сред њо школ ски цен тар Костај ни ца 08 15 037

406. Гим на зи ја “Јован Дучић” Добој 08 15 038

407. Еко ном ска и трго вин ска шко ла 
Добој 08 15 039

408. Меди цин ска шко ла Добој 08 15 040

409. Тех нич ка шко ла Добој 08 15 041

410. Сао бра ћај на и елек тро шко ла Добој 08 15 042

411. ЈУ Уго сти тељ ска и трго вин ска 
шко ла Добој 08 15 043

412. Сред ња шко ла “Нико ла Тесла” 
Теслић 08 15 044

413. Сред ња шко ла “Јован Дучић” 
Теслић 08 15 045

414. СШ Ц “Петр о во” Петр о во 08 15 046

415. Сред ња шко ла “Нико ла Тесла” Брод 08 15 047

416. Гим на зи ја са тех нич ким шко ла ма 
Дер вен та 08 15 048

417. Струч на и тех нич ка шко ла 
Дер вен та 08 15 049

418. СШ Ц “Јован Цви јић” Модри ча 08 15 051
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419. СШ Ц “Нико ла Тесла” Вуко са вље 08 15 052

420. Сред ња шко ла “Нико ла Тесла” 
Ш амац 08 15 053

421. Гим на зи ја “Филип Вишњић” 
Бије љи на 08 15 054

422. Еко ном ска шко ла Бије љи на 08 15 055

423. Пољо при вред на и меди цин ска 
шко ла Бије љи на 08 15 056

424. Тех нич ка шко ла “Михај ло Пупин” 
Бије љи на 08 15 057

425. Сред ња струч на шко ла Јања 08 15 059

426. Сред ња шко ла “Миха и ло 
Петро вић Алас” Угље вик 08 15 060

427. СШ Ц “Вук Кара џић” Лопа ре 08 15 061

428. Гим на зи ја и ССШ  “Петар Кочић” 
Зво р ник 08 15 062

429. Тех нич ки школ ски цен тар Звор ник 08 15 063

430. Сред ња шко ла “Петар Петро вић 
Његош” Ш еко ви ћи 08 15 064

431. СШ Ц “Мило рад Вла чић” Вла се ни ца08 15 065

432. ЈУ СШ Ц “Милу тин Милан ко вић” 
Мили ћи 08 15 066

433. Сред њо школ ски цен тар Бра ту нац 08 15 067

434. Сред њо школ ски цен тар Сре бре ни ца 08 15 068

435. Сред њо школ ски цен тар Пале 08 15 069

436. Гим на зи ја и Сред ња струч на 
шко ла Источ на Или џа 08 15 070

437. Сред ња шко ла “28. jуни” Источ но 
Ново Сара је во 08 15 071

438. Сред ња шко ла “Соко лац” Соко лац 08 15 072

439. Сред ња шко ла Рога ти ца 08 15 073

440. Сред ња шко ла “Иво Андрић” 
Више град 08 15 074

441. Сред њо школ ски цен тар Рудо 08 15 075

442. Сред њо школ ски цен тар “Петар 
Петро вић Његош” Чај ни че 08 15 076

443. Сред њо школ ски цен тар Фоча 08 15 077

444. СШ Ц “Перо Сли јеп че вић” Гац ко 08 15 080

445. СШ Ц “Алек са Ш ан тић” Неве си ње 08 15 081

446. СШ Ц “Голуб Куреш” Биле ћа 08 15 083

447. Гим на зи ја “Јован Дучић” Тре би ње 08 15 084

448. Цен тар сред њих шко ла Тре би ње 08 15 085

449. Тех нич ка шко ла Тре би ње 08 15 086

450. Сред ња шко ла “Све то зар Ћоро вић” 
Љуби ње 08 15 089

451. Јав на уста но ва Гим на зи ја 
“Кали но вик” Кали но вик 08 15 092

452. Репу блич ки педа го шки завод 08 17 001

453. Инсти ту ци је кул ту ре 08 18 000

454. ЈУ Народ на библи о те ка Ш ипо во 08 18 001

455. ЈУ Народ на библи о те ка 
“Дани ло Киш” Теслић 08 18 002

456. Народ на библи о те ка “Ћири ло и 
Мето ди је” При је дор 08 18 003

457. ЈУ Народ на библи о те ка Гра ди шка 08 18 004

458. Народ на библи о те ка “Невен ка 
Ста ни са вље вић” Костај ни ца 08 18 007

459. Народ на библи о те ка Кне же во 08 18 008

460. ЈУ Народ на библи о те ка “Весе лин 
Масле ша” Лак та ши 08 18 009

461. ЈУ Народ на библи о те ка 
Мрко њић Град 08 18 010
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462. ЈУ Народ на библи о те ка Нови Град 08 18 012

463. Народ на библи о те ка “Иво Андрић” 
Више град 08 18 013

464. ЈУ Народ на библи о те ка Ш еко ви ћи 08 18 014

465. Народ на библи о те ка Соко лац 08 18 015

466. ЈУ Народ на библи о те ка Пале 08 18 016

467. ЈУ Кино те ка Репу бли ке Срп ске 08 18 017

468. Матич на библи о те ка Источ но 
Ново Сара је во 08 18 019

469. ЈУ Народ на библи о те ка 
“Бран ко Чучак” Хан Пије сак 08 18 020

470. ЈУ Народ на библи о те ка и музеј ска 
зби р ка Зво р ник 08 18 021

471. ЈУ “Народ на библи о те ка” Бра ту нац 08 18 022

472. Народ на библи о те ка Вла се ни ца 08 18 023

473. ЈУ Народ на библи о те ка 
“Про свје та” Рудо 08 18 024

474. Срп ска цен трал на библи о те ка 
“Про свје та” Фоча 08 18 025

475. Народ на библи о те ка “Бран ко 
Ћопић” Чај ни че 08 18 027

476. Народ на библи о те ка Тре би ње 08 18 028

477. “Музеј Хер це го ви не” Тре би ње 08 18 029

478. Народ на библи о те ка “Вла ди мир 
Гаћи но вић” Биле ћа 08 18 030

479. Народ на библи о те ка Гац ко 08 18 031

480. ЈУ Народ на библи о те ка Љуби ње 08 18 032

481. Народ на библи о те ка “Јован Дучић” 
Кали но вик 08 18 033

482. Народ на библи о те ка Неве си ње 08 18 034

483. Народ на библи о те ка “Филип 
Вишњић” Бије љи на 08 18 035

484. Народ на библи о те ка Угље вик 08 18 036

485. Народ на библи о те ка “Десан ка 
Мак си мо вић” Лопа ре 08 18 037

486. ЈУ Народ на библи о те ка Добој 08 18 038

487. Музеј у Добо ју Добој 08 18 039

488. ЈУ Народ на библи о те ка Ш амац 08 18 040

489. ЈУ Народ на библи о те ка “Бран ко 
Ради че вић” Дер вен та 08 18 041

490. ЈУ Музеј Репу бли ке Срп ске 
Бања Лука 08 18 042

491. Народ на и уни вер зи тет ска 
библи о те ка Репу бли ке Срп ске 
Бања Лука 08 18 043

492. Музеј савре ме не умјет но сти 
Репу бли ке Срп ске Бања Лука 08 18 044

493. Народ но позо ри ште Репу бли ке 
Срп ске Бања Лука 08 18 045

494. ЈУ Дје чи је позо ри ште Репу бли ке 
Срп ске Бања Лука 08 18 046

495. Народ на библи о те ка Сре бре ни ца 08 18 047

496. Народ на библи о те ка “Бран ко 
Ћопић” Брод 08 18 048

497. ЈУ Спо мен-под руч је Доња Гра ди на 08 18 049

498. ЈУ Народ на библи о те ка “Иво 
Андрић” Чели нац 08 18 050

499. ЈУ Народ на библи о те ка 
Котор Варош 08 18 051

500. ЈУ “Музеј Коза ре” При је дор 08 18 055

501. Народ на библи о те ка Петр о во 08 18 056

502. Народ на библи о те ка Мили ћи 08 18 058
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503. ЈУ Народ на библи о те ка Бер ко ви ћи 08 18 059

504. Народ на библи о те ка Рога ти ца 08 18 060

505. Народ на библи о те ка Трно во 08 18 061

506. ЈУ Народ на библи о те ка Риб ник 08 18 062

507. Народ на библи о те ка “Божи дар 
Гора жда нин” Ново Гора жде 08 18 063

508. ЈУ Спе ци јал на библи о те ка за 
сли је па и сла бо ви да лица 
Репу бли ке Срп ске Бања Лука 08 18 064

509. Народ на библи о те ка Источ ни 
Ста ри Град 08 18 065

510. ЈУ Народ на библи о те ка Србац 08 18 066

511. ЈУ Народ на библи о те ка 
Козар ска Дуби ца 08 18 067

512. ЈУ Народ на библи о те ка Прња вор 08 18 068

513. ЈУ Архе о ло шки музеј “Rimski
municipium” Ске ла ни 08 18 069

514. Репу блич ки завод за зашти ту 
кул тур но-исто риј ског и при род ног 
насље ђа 08 19 001

515. Архив Репу бли ке Срп ске 08 20 001

516. Репу блич ки секре та ри јат за вје ре 08 22 001

517. Уни вер зи тет у Бањој Луци 08 30 000

518. Рек то рат Бања Лука 08 30 001

519. Ака де ми ја умјет но сти Бања Лука 08 30 002

520. Архи тек тон ско-гра ђе вин ски 
факул тет Бања Лука 08 30 003

521. Еко ном ски факул тет Бања Лука 08 30 004

522. Елек тро тех нич ки факул тет 
Бања Лука 08 30 005

523. Машин ски факул тет Бања Лука 08 30 006

524. Меди цин ски факул тет Бања Лука 08 30 007

525. Прав ни факул тет Бања Лука 08 30 008

526. При род но-мате ма тич ки факул тет 
Бања Лука 08 30 009

527. Пољо при вред ни факул тет 
Бања Лука 08 30 010

528. Тех но ло шки факул тет Бања Лука 08 30 011

529. Факул тет физич ког вас пи та ња и 
спо р та Бања Лука 08 30 012

530. Фило зоф ски факул тет Бања Лука 08 30 013

531. Ш умар ски факул тет Бања Лука 08 30 014

532. Инсти тут за гене тич ке ресур се 08 30 017

533. Фило ло шки факул тет 08 30 018

534. Факул тет поли тич ких нау ка 08 30 019

535. Рудар ски факул тет 08 30 020

536. Уни вер зи тет у Источ ном Сара је ву 08 31 000

537. Рек то рат Лука ви ца 08 31 001

538. Ака де ми ја ликов них умјет но сти 
Тре би ње 08 31 002

539. Еко ном ски факул тет Брч ко 08 31 003

540. Еко ном ски факул тет Пале 08 31 004

541. Елек тро тех нич ки факул тет 
Лука ви ца 08 31 005

542. Машин ски факул тет Лука ви ца 08 31 006

543. Меди цин ски факул тет Фоча 08 31 007

544. Музич ка ака де ми ја Лука ви ца 08 31 008

545. Педа го шки факул тет Бије љи на 08 31 009

546. Пољо при вред ни факул тет Лука ви ца 08 31 010

547. Прав ни факул тет Пале 08 31 011

548. Фило зоф ски факул тет Пале 08 31 013

9.08.2012. SLU@ BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj75 27



1 2                                   3        4          5

549. Факул тет за про из вод њу и 
менаџ мент Тре би ње 08 31 014

550. Факул тет физич ког вас пи та ња и 
спо р та Пале 08 31 015

551. Факул тет спољ не трго ви не 
Бије љи на 08 31 016

552. Сао бра ћај ни факул тет Добој 08 31 017

553. Тех но ло шки факул тет Зво р ник 08 31 019

554. Висо ка меди цин ска шко ла 
При је дор 08 32 001

555. Висо ка шко ла за тури зам и 
хоте ли јер ство Тре би ње 08 33 001

556. Сту дент ски и ђач ки домо ви 08 34 000

557. ЈУ Сту дент ски цен тар “Нико ла 
Тесла” Бања Лука 08 34 001

558. ЈУ Сту дент ски цен тар Кара кај 08 34 002

559. ЈУ Сту дент ски цен тар у Лука ви ци 
Лука ви ца 08 34 003

560. ЈУ Сту дент ски цен тар Пале 08 34 004

561. ЈУ Сту дент ски цен тар Тре би ње 08 34 005

562. ЈУ Сред њо школ ски дом Бања Лука 08 34 006

563. ЈУ Дом уче ни ка Тре би ње 08 34 007

564. ЈУ Дом уче ни ка Добој 08 34 008

565. ЈУ Дом уче ник Бије љи на 08 34 009

566. Спе ци јал но и умјет нич ко 
обра зо ва ње 08 40 000

567. Музич ка шко ла “Вла до 
Мило ше вић” Бања Лука 08 40 001

568. Музич ка шко ла “Саво Бала бан” 
При је дор 08 40 002

569. Основ на музич ка шко ла “Бран ко 
Сми ља нић” Гра ди шка 08 40 003

570. Ш ко ла за основ но музич ко 
обра зо ва ње Источ но Ново Сара је во 08 40 004

571. Ш ко ла за основ но музич ко 
обра зо ва ње Прња вор 08 40 005

572. Основ на музич ка шко ла Зво р ник 08 40 006

573. ЈУ Музич ка шко ла Тре би ње 08 40 007

574. ЈУ Основ на музич ка шко ла Фоча 08 40 008

575. Основ на музич ка шко ла 
“Све ти Роман Мелод” Неве си ње 08 40 009

576. Основ на музич ка шко ла “Мар кос 
Пор ту гал” Добој 08 40 010

577. Музич ка шко ла “Сте ван 
Сто ја но вић Мокра њац” Бије љи на 08 40 011

578. ЈУ Цен тар “Зашти ти ме” Бања Лука 08 40 012

579. Цен тар за обра зо ва ње и вас пи та ње 
и реха би ли та ци ју слу ша ња и гово ра 
Бања Лука 08 40 013

580. Спе ци јал на основ на и сред ња шко ла 
“Ђор ђе Нато ше вић” При је дор 08 40 014

581. Завод за сли је пе и сла бо вид не 
“Будућ ност” Дер вен та 08 40 015

582. Завод за обра зо ва ње одра слих 08 41 001

583. Мини стар ство финан си ја 09 18 001

584. Поре ска упра ва 09 19 000

585. Поре ска упра ва Репу бли ке Срп ске 
- сје ди ште 09 19 001

586. Под руч ни цен тар Бања Лука 09 19 002

587. Под руч ни цен тар При је дор 09 19 003

588. Под руч ни цен тар Добој 09 19 004

589. Под руч ни цен тар Бије љи на 09 19 005

1 2                                   3        4          5

590. Под руч ни цен тар Звор ник 09 19 006

591. Под руч ни цен тар Источ но Сара је во 09 19 007

592. Под руч ни цен тар Тре би ње 09 19 008

593. Репу блич ки деви зни инспек то рат 09 21 001

594. Репу блич ки завод за ста ти сти ку 09 22 001

595. Оста ла буџет ска потро шња 09 23 000

596. Ино-оба ве зе 09 23 001

597. Уну тра шње оба ве зе и потра жи ва ња 09 23 003

598. Ста ра деви зна штед ња 09 23 004

599. Јав на ула га ња 09 23 005

600. Оста ла потро шња 09 24 000

601. Оста ла потро шња - при ва ти за ци ја 09 24 001

602. Оста ла потро шња - сук це си ја 09 24 002

603. Репу блич ка упра ва за игре на сре ћу 09 25 001

604. Мини стар ство прав де 10 24 001

605. Врхов ни суд Репу бли ке Срп ске 10 25 001

606. Репу блич ко тужи ла штво 
Репу бли ке Срп ске 10 26 001

607. Пра во бра ни ла штво Репу бли ке 
Срп ске 10 27 001

608. Јав на уста но ва Цен тар за еду ка ци ју 
суди ја и тужи ла ца у Репу бли ци 
Срп ској 10 41 001

609. Суд ска поли ци ја Репу бли ке Срп ске 10 42 001

610. Окру жно тужи ла штво Бања Лука 10 43 001

611. Окру жно тужи ла штво Бије љи на 10 44 001

612. Окру жно тужи ла штво Добој 10 45 001

613. Окру жно тужи ла штво Источ но 
Сара је во 10 46 001

614. Окру жно тужи ла штво Тре би ње 10 47 001

615. Окру жни суд Бања Лука 10 48 001

616. Окру жни суд Бије љи на 10 49 001

617. Окру жни суд Добој 10 50 001

618. Окру жни суд Источ но Сара је во 10 51 001

619. Окру жни суд Тре би ње 10 52 001

620. Посеб но тужи ла штво за сузби ја ње 
орга ни зо ва ног и нај те жих обли ка 
при вред ног кри ми на ла - Спе ци јал но 
тужи ла штво 10 53 001

621. Казне но-поправ ни завод Бања Лука 10 54 001

622. Казне но-поправ ни завод Фоча 10 55 001

623. Казне но-поправ ни завод Бије љи на 10 56 001

624. Казне но-поправ ни завод Добој 10 57 001

625. Казне но-поправ ни завод 
Источ но Сара је во 10 58 001

626. Казне но-поправ ни завод Тре би ње 10 59 001

627. Основ ни суд Бања Лука 10 60 001

628. Основ ни суд Мрко њић Град 10 61 001

629. Основ ни суд Прња вор 10 62 001

630. Основ ни суд Гра ди шка 10 63 001

631. Основ ни суд При је дор 10 64 001

632. Основ ни суд Нови Град 10 65 001

633. Основ ни суд Котор Варош 10 66 001

634. Основ ни суд Бије љи на 10 67 001

635. Основ ни суд Зво р ник 10 68 001

636. Основ ни суд Тре би ње 10 69 001

637. Основ ни суд Фоча 10 70 001

638. Основ ни суд Добој 10 71 001

639. Основ ни суд Теслић 10 72 001
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640. Основ ни суд Дер вен та 10 73 001

641. Основ ни суд Модри ча 10 74 001

642. Основ ни суд Соко лац 10 75 001

643. Основ ни суд Вла се ни ца 10 76 001

644. Основ ни суд Више град 10 77 001

645. Основ ни суд Сре бре ни ца 10 78 001

646. Цен тар за пру жа ње бес плат не 
прав не помо ћи 10 80 001

647. Репу блич ки цен тар за истра жи ва ње 
рат них зло чи на 10 82 001

648. Аген ци ја за упра вља ње оду зе том 
имо ви ном 10 83 001

649. Виши при вред ни суд 10 84 001

650. Окру жни при вред ни суд Бања Лука 10 85 001

651. Окру жни при вред ни суд Бије љи на 10 86 001

652. Окру жни при вред ни суд Добој 10 87 001

653. Окру жни при вред ни суд Источ но 
Сара је во 10 88 001

654. Окру жни при вред ни суд Тре би ње 10 89 001

655. Мини стар ство упра ве и локал не 
само у пра ве 11 41 001

656. Мини стар ство нау ке и тех но ло ги је 12 42 001

657. Фонд “Др Mилан Jелић” 12 42 002

658. Ака де ми ја нау ка и умјет но сти 
Репу бли ке Срп ске 12 44 001

659. Мини стар ство здра вља и соци јал не 
зашти те 13 44 001

660. Мини стар ство инду стри је, 
енер ге ти ке и рудар ства 14 45 001

661. Репу блич ки завод за 
стан дар ди за ци ју и метро ло ги ју 14 47 001

662. Репу блич ки завод за гео ло шка 
истра жи ва ња 14 48 001

663. Мини стар ство пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де 15 46 000

664. Пољо при вре да 15 46 001

665. Ш умар ство 15 46 002

666. Водо при вре да 15 46 003

667. Вете ри нар ство 15 46 004

668. Адми ни стра ци ја (Секре та ри јат) 15 46 005

669. Аген ци ја за воде обла сног 
ријеч ног сли ва Саве 15 47 001

670. Репу блич ки хидро ме те о ро ло шки 
завод 15 48 001

671. Аген ци ја за пру жа ње струч них 
услу га у пољо при вре ди 15 49 001

672. Аген ци ја за узгој и селек ци је 
у сто чар ству 15 50 001

673. Аген ци ја за шуме 15 51 001

674. Аген ци ја за аграр но пла ћа ње 15 52 001

675. Аген ци ја за воде обла сног ријеч ног 
сли ва Тре би шњи це 15 53 001

676. Мини стар ство сао бра ћа ја и веза 16 48 001

677. Репу блич ка дирек ци ја за цивил ну 
вазду шну пло вид бу 16 50 001

678. Аген ци ја за без бјед ност сао бра ћа ја 16 52 001

679. Мини стар ство трго ви не и тури зма 18 55 000

680. Мини стар ство - Секре та ри јат 18 55 001

681. Репу блич ка дирек ци ја за роб не 
резер ве 18 55 009

682. МТиТ - Сек тор трго ви не 18 55 014
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683. МТиТ - Сек тор тури зма и 
уго сти тељ ства 18 55 015

684. Уго сти тељ ски сер вис за потре бе 
репу блич ких орга на 18 55 016

685. Мини стар ство за про стор но уре ђе ње, 
гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју 19 56 001

686. Репу блич ка дирек ци ја за обно ву и 
изград њу 19 57 001

687. Мини стар ство рада и борач ко-
инва лид ске зашти те 20 58 001

688. Мини стар ство за еко ном ске одно се 
и реги о нал ну сарад њу 21 59 001

689. Мини стар ство за избје гли це и 
расе ље на лица 22 60 001

690. Глав на слу жба за реви зи ју јав ног 
сек то ра Репу бли ке Срп ске 31 70 001

691. Мини стар ство поро ди це, омла ди не 
и спо р та 37 10 001

При лог 10

БРОЈ ЧА НЕ ОЗНА КЕ (Ш ИФРЕ) КОРИ СНИ КА 
БУЏЕ ТА ОПШ ТИ НА

Назив                                           Град Општи на Потро-
кори сни ка                                                                 шач ка

једи ни ца

1                                         2       3          4

Град Бања Лука 002

Скуп шти на Гра да 2 002 110

Град ска избор на коми си ја 2 002 111

Гра до на чел ник 2 002 120

Слу жба за посло ве Скуп шти не Гра да 
и гра до на чел ни ка 2 002 121

Одсјек за одно се са јав но шћу 2 002 123

Одсјек за инфор ма ти ку 2 002 124

Одсјек за цивил ну зашти ту 2 002 125

Одсјек за раз вој, европ ске инте гра ци је и 
инве сти ци је 2 002 126

Одсјек за имо вин ско-прав не посло ве 2 002 127

Одје ље ње за општу упра ву 2 002 130

Одје ље ње за финан си је 2 002 140

Одје ље ње за при вре ду 2 002 150

Роб не резер ве за потре бе Гра да 2 002 151

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 2 002 160

Одје ље ње за кому нал не и стам бе не 
посло ве и посло ве сао бра ћа ја 2 002 170

Уре ђе ње гра ђе вин ског земљи шта 2 002 171

Зајед нич ка кому нал на потро шња 2 002 172

Инве сти ци је 2 002 173

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску зашти ту 2 002 180

Оста ла буџет ска потро шња 2 002 190

Одје ље ње за дру штве не дје лат но сти 2 002 210

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве 2 002 220

Одје ље ње кому нал не поли ци је 2 002 230

Слу жба зајед нич ких посло ва 2 002 240

ЈУ Цен тар за соци јал ни рад 2 002 300

ЈУ Цен тар за пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње 2 002 400

ЈУ Кул тур ни цен тар “Бан ски двор” 2 002 510

Тури стич ка орга ни за ци ја Гра да Бања Лука 2 002 530

Град ска раз вој на аген ци ја 2 002 910

Цен тар за раз вој и уна пре ђе ње села 2 002 920
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ЈУ СЦ “Борик” 2 002 930

Гим на зи ја 0 815 001

Гра ђе вин ска шко ла 0 815 002

Еко ном ска шко ла 0 815 003

Елек тро тех нич ка шко ла “Нико ла Тесла” 0 815 004

Меди цин ска шко ла 0 815 005

Пољоприврeдна шко ла 0 815 006

Тех нич ка шко ла 0 815 007

Тех но ло шка шко ла 0 815 008

Уго сти тељ ско-трго вин ско-тури стич ка 
шко ла 0 815 009

Ш ко ла уче ни ка у при вре ди 0 815 010

Музич ка шко ла “Вла до Мило ше вић” 0 840 001

Цен тар “Зашти ти ме” 0 840 012

Цен тар за обра зо ва ње и вас пи та ње и 
реха би ли та ци ју слу ша ња и гово ра 0 840 013

Општи на Мили ћи 001

Скуп шти на општи не 0 001 110

Начел ник општи не 0 001 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 001 130

Одје ље ње за финан си је 0 001 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 001 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње, 
стам бе но-кому нал не посло ве и еко ло ги ју 0 001 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 001 190

Слу жба за инспек циј ске посло ве 0 001 220

Мје сне зајед ни це 0 001 230

Слу жба зајед нич ких посло ва 0 001 240

Цен тар за соци јал ни рад Мили ћи 0 001 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 001 301

Пред школ ска уста но ва “Поле та рац” 
Мили ћи 0 001 400

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 
Мили ћи 0 001 600

ЈУ Сред њо школ ски цен тар “Милу тин 
Милан ко вић” Мили ћи 0 815 066

Народ на библи о те ка Мили ћи 0 818 058

Општи на Бије љи на 005

Скуп шти на општи не 0 005 110

Каби нет начел ни ка 0 005 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 005 130

Одје ље ње за финан си је 0 005 140

Одје ље ње за при вре ду и пољо при вре ду 0 005 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 005 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не 
посло ве и зашти ту живот не сре ди не 0 005 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску 
зашти ту и цивил ну зашти ту 0 005 180

Оста ла буџет ска потро шња 0 005 190

Одје ље ње за дру штве не дје лат но сти 0 005 210

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве 0 005 220

Слу жба зајед нич ких посло ва 0 005 240

Цен тар за соци јал ни рад 0 005 300

Соци јал на зашти та 0 005 301

Дје чи ји вртић “Чика Јова Змај” 0 005 400

Музеј “Сем бе ри ја” 0 005 501

СКУД “Сем бе ри ја” 0 005 503

Тури стич ка орга ни за ци ја 0 005 510
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Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца 
Бијељинa 0 005 600

Ватро га сно дру штво Јања 0 005 601

Оста ли буџет ски кори сни ци 0 005 900

Аген ци ја за раз вој малих и сред њих 
пред у зе ћа 0 005 910

Гим на зи ја “Филип Вишњић” 0 815 054

Еко ном ска шко ла 0 815 055

Пољо при вред на и меди цин ска шко ла 0 815 056

Тех нич ка шко ла “Михај ло Пупин” 0 815 057

Сред ња струч на шко ла Јања 0 815 059

Народ на библи о те ка “Филип Вишњић” 0 818 035

Музич ка шко ла “Сте ван Сто ја но вић 
Мокра њац” 0 840 011

Општи на Козар ска Дуби ца 007

Скуп шти на општи не 0 007 110

Начел ник општи не 0 007 120

Одје ље ње за општу упра ву и борач ко-
инва лид ску зашти ту 0 007 130

Одје ље ње за финан си је, рачу но вод ство 
и напла ту буџе та 0 007 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 007 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 007 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 007 190

Цен тар за соци јал ни рад 0 007 300

Дје чи ји вртић “Пче ли ца” 0 007 400

Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца 0 007 600

Локал на аген ци ја за раз вој 0 007 910

Општин ска тури стич ка орга ни за ци ја 0 007 920

МСШ  “Нико ла Тесла” 0 815 034

Цен тар за инфор ми са ње и кул ту ру 0 818 006

ЈУ Народ на библи о те ка “Козар ска 
Дуби ца” 0 818 067

Општи на Гра ди шка 008

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 008 110

Каби нет начел ни ка општи не 0 008 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 008 130

Одје ље ње за финан си је 0 008 140

Одје ље ње за при вре ду 0 008 150

Одје ље ње за дру штве не дје лат но сти 0 008 160

Одје ље ње за урба ни зам, гра ђе ње, 
кому нал не и стам бе не посло ве 0 008 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску зашти ту 0 008 180

Оста ла буџет ска потро шња 0 008 190

Одје ље ње за инспек ци је 0 008 220

Мје сне зајед ни це 0 008 230

Цен тар за соци јал ни рад 0 008 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 008 301

Пред школ ска уста но ва “Лепа Радић” 0 008 400

Зави чај ни музеј 0 008 510

Кул тур ни цен тар 0 008 520

Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца 0 008 600

Тури стич ка орга ни за ци ја 0 008 920

Гим на зи ја 0 815 015

Тех нич ка шко ла 0 815 016

Сред ња струч на и тех нич ка шко ла 0 815 017

Народ на библи о те ка 0 818 004
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Општи на Брод 010

Скуп шти на општи не 0 010 110

Каби нет начел ни ка општи не 0 010 120

Одје ље ње за општу упра ву и дру штве не 
дје лат но сти 0 010 130

Одје ље ње за финан си је 0 010 140

Одје ље ње за обно ву при вре де, 
инве сти ци је и раз вој 0 010 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње, 
стам бе но-кому нал не посло ве и еко ло ги ју 0 010 160

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве 0 010 170

Одје ље ње за посло ве кому нал не поли ци је 0 010 180

Мје сне зајед ни це 0 010 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 010 300

Дје чи је обда ни ште “Бели анђео” 0 010 400

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 010 600

Сред ња шко ла “Нико ла Тесла” 0 815 047

Народ на библи о те ка “Бран ко Ћопић” 0 818 048

Општи на Нови Град 011

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 011 110

Каби нет начел ни ка општи не 0 011 120

Слу жба за јав не набав ке и зајед нич ке 
посло ве 0 011 121

Слу жба за инспек циј ске посло ве и 
кому нал ну поли ци ју 0 011 123

Одје ље ње за општу упра ву 0 011 130

Одје ље ње за буџет и финан си је 0 011 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 011 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 011 160

Цен тар за соци јал ни рад 0 011 300

Дје чи је обда ни ште “Пче ли ца Маја” 0 011 400

Кул тур но-обра зов ни цен тар 0 011 500

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 011 600

Гим на зи ја “Петар Кочић” 0 815 035

Сред ња шко ла “Ђуро Рад ма но вић” 0 815 036

Народ на библи о те ка 0 818 012

Општи на Шамац 013

Скуп шти на општи не 0 013 110

Начел ник општи не 0 013 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 013 130

Одје ље ње за финан си је 0 013 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 013 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 013 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 013 190

Мје сне зајед ни це 0 013 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 013 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 013 301

Дје чи је обда ни ште “Радост” 0 013 400

Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца 0 013 600

Тури стич ка орга ни за ци ја 0 013 920

Сред ња шко ла “Нико ла Тесла” 0 815 053

Народ на библи о те ка 0 818 040

Општи на Бра ту нац 015

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 015 110

Одје ље ње за општу упра ву 0 015 130
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Одје ље ње за финан си је 0 015 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 015 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 015 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 015 190

Мје сне зајед ни це 0 015 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 015 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 015 301

Дјечијe обда ни ште “Радост” 0 015 400

Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца 0 015 600

Сред њо школ ски цен тар 0 815 067

ЈУ Народ на библи о те ка, Цен тар за 
кул ту ру 0 818 022

Општи на Чели нац 025

Скуп шти на општи не 0 025 110

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 025 111

Начел ник општи не 0 025 120

Струч на слу жба начел ни ка 0 025 121

Одје ље ње за општу упра ву 0 025 130

Одје ље ње за финан си је, при вре ду и 
дру штве не дје лат но сти 0 025 140

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње, 
стам бе не и кому нал не посло ве 0 025 160

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве и 
кому нал ну поли ци ју 0 025 220

Цен тар за соци јал ни рад 0 025 300

Дје чи ји вртић “Невен” Чели нац 0 025 401

Цен тар за кул ту ру, физич ку кул ту ру, 
обра зо ва ње и инфор ми са ње 0 025 501

Сред ња шко ла Чели нац 0 815 018

Народ на библи о те ка “Иво Андрић” 0 818 050

Општи на Дер вен та 027

Скуп шти на општи не 0 027 110

Начел ник општи не 0 027 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 027 130

Одје ље ње за финан си је 0 027 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 027 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 027 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не 
посло ве 0 027 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску 
зашти ту 0 027 180

Мје сне зајед ни це 0 027 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 027 300

Дје чи је обда ни ште “Трол” 0 027 400

Тери то ри јал на про фе си о нал на 
ватро га сна једи ни ца 0 027 600

Гим на зи ја са тех нич ким шко ла ма 0 815 048

Јав на уста но ва Струч на и тех нич ка 
шко ла Дер вен та 0 815 049

Народ на библи о те ка “Бран ко Ради че вић” 0 818 041

Општи на Добој 028

Скуп шти на општи не 0 028 110

Начел ник општи не 0 028 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 028 130

Одје ље ње за финан си је 0 028 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве ну 
дје лат ност 0 028 150
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Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 028 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не посло ве 0 028 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску зашти ту 0 028 180

Одје ље ње за изград њу, обно ву и раз вој 0 028 190

Мје сне зајед ни це 0 028 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 028 300

Дје чи је обда ни ште “Мај ка Југо ви ћа” 0 028 401

Цен тар за кул ту ру и обра зо ва ње 0 028 510

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 028 600

Гим на зи ја “Јован Дучић” 0 815 038

Еко ном ска и трго вин ска шко ла 0 815 039

Меди цин ска шко ла 0 815 040

Тех нич ка шко ла 0 815 041

Сао бра ћај на и елек тро шко ла 0 815 042

Управ на, уго сти тељ ска и Ш УП шко ла 0 815 043

Народ на библи о те ка 0 818 038

Реги о нал ни музеј 0 818 039

Општи на Фоча 031

Скуп шти на општи не 0 031 110

Адми ни стра тив на слу жба општи не 0 031 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 031 190

Мје сне зајед ни це 0 031 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 031 300

Дје чи је обда ни ште “Чика Јова Змај” 0 031 400

Музеј Ста ре Хер це го ви не 0 031 510

Цен тар за кул ту ру и инфор ми са ње 0 031 520

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 031 600

Тури стич ка орга ни за ци ја 0 031 920

Спорт ска дво ра на 0 031 930

Сред њо школ ски цен тар Фоча 0 815 077

Срп ска цен трал на библи о те ка 
“Про свје та” Фоча 0 818 025

Општи на Пела ги ће во 034

Скуп шти на општи не 0 034 110

Начел ник општи не 0 034 120

Одје ље ње за општу упра ву, про стор но 
уре ђе ње и стам бе но-кому нал не посло ве 0 034 130

Одје ље ње за при вре ду, финан си је и 
дру штве не дје лат но сти 0 034 140

Оста ла буџет ска потро шња 0 034 190

Мје сне зајед ни це 0 034 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 034 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 034 301

Општи на Петр о во 038

Скуп шти на општи не 0 038 110

Адми ни стра тив на слу жба 0 038 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 038 190

Цен тар за соци јал ни рад 0 038 300

Цен тар за кул ту ру 0 038 500

Добро вољ на ватро га сна једи ни ца 0 038 600

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Петр о во 0 038 920

Сред њо школ ски цен тар Петро во 0 815 046

Народ на библи о те ка 0 818 056

Општи на Језе ро 043

Скуп шти на општи не 0 043 110

Начел ник општи не 0 043 120

Адми ни стра тив на слу жба општи не 0 043 130
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Оста ла буџет ска потро шња 0 043 190

Мје сне зајед ни це и насе ље на мје ста 0 043 200

Општи на Осма ци 045

Скуп шти на општи не 0 045 110

Начел ник општи не 0 045 120

Одје ље ње за општу упра ву, про стор но 
уре ђе ње и кому нал не посло ве 0 045 130

Одје ље ње за при вре ду, финан си је и 
дру штве не дје лат но сти 0 045 140

Оста ла буџет ска потро шња 0 045 190

Мје сне зајед ни це 0 045 200

Општи на Риб ник 050

Одје ље ње за при вре ду, финан си је и 
дру штве не дје лат но сти 0 050 100

Начел ник општи не 0 050 120

Оста ла буџет ска потро шња 0 050 190

Мје сне зајед ни це 0 050 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 050 300

Одје ље ње за општу упра ву 0 050 301

ЈУ “Кул тур ни цен тар Риб ник” 0 050 500

СШ Ц “Лазар Ђукић” 0 815 024

Народ на библи о те ка “Риб ник” 0 818 062

Општи на Котор Варош 053

Скуп шти на општи не 0 053 110

Струч на слу жба Скуп шти не 0 053 111

Начел ник општи не 0 053 120

Каби нет начел ни ка 0 053 121

Одје ље ње за општу упра ву 0 053 130

Одје ље ње за финан си је 0 053 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве ну 
дје лат ност 0 053 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 053 160

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве и 
кому нал ну поли ци ју 0 053 220

Цен тар за соци јал ни рад 0 053 300

Дје чи ји вртић “Лари са Ш угић” 0 053 400

СШ Ц “Нико ла Тесла” 0 815 019

Народ на библи о те ка 0 818 051

Општи на Лак та ши 056

Каби нет начел ни ка општи не 0 056 120

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 056 121

Одсјек за имо вин ско-прав не посло ве 0 056 123

Кан це ла ри ја за локал ни еко ном ски 
раз вој и кон тро лу ква ли те та 0 056 124

Одје ље ње за општу упра ву 0 056 130

Одје ље ње за финан си је 0 056 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 056 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 056 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не 
дје лат но сти 0 056 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску 
зашти ту 0 056 180

Оста ла буџет ска потро шња 0 056 190

Мје сне зајед ни це 0 056 200

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве 0 056 220

Одсјек за зајед нич ке посло ве 0 056 240

ЈУ Цен тар за соци јал ни рад, Лак та ши 0 056 300
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ЈУ Цен тар за пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње, Лак та ши 0 056 401

ЈУ Цен тар за кул ту ру и обра зо ва ње, 
Лак та ши 0 056 501

ЈУ Тури стич ка орга ни за ци ја општи не, 
Лак та ши 0 056 510

Оста ли буџет ски кори сни ци 0 056 900

ЈУ Спорт ска дво ра на Лак та ши 0 056 930

ЈУ Народ на библи о те ка “Весе лин 
Масле ша”, Лак та ши 0 818 009

Општи на Лопа ре 059

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 059 110

Струч на слу жба начел ни ка општи не - 
Каби нет начел ни ка општи не 0 059 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 059 130

Одје ље ње за финан си је 0 059 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 059 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње, 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 059 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 059 190

Мје сне зајед ни це 0 059 200

Слу жба за зајед нич ке посло ве 0 059 240

Цен тар за соци јал ни рад 0 059 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 059 301

Дје чи ји вртић 0 059 400

Цен тар за кул ту ру и инфор ми са ње 0 059 500

Ватро га сно дру штво 0 059 600

СШ Ц “Вук Кара џић” 0 815 061

Народ на библи о те ка 0 818 037

Општи на Модри ча 064

Скуп шти на општи не 0 064 110

Начел ник општи не 0 064 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 064 130

Одје ље ње за финан си је 0 064 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 064 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 064 160

Мје сне зајед ни це 0 064 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 064 300

Соци јал на зашти та 0 064 301

Дје чи је обда ни ште “Наша радост” 0 064 400

ОО ТВЈ “Ватро га сно” 0 064 600

Општин ска аген ци ја за раз вој малих и 
сред њих пред у зе ћа 0 064 910

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Модри ча 0 064 920

СШ Ц “Јован Цви јић” 0 815 051

Општи на Вуко са вље 066

Скуп шти на општи не 0 066 110

Начел ник општи не 0 066 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 066 130

Одје ље ње за при вре ду, финан си је и 
дру штве не дје лат но сти 0 066 140

Оста ла буџет ска потро шња 0 066 190

Мје сне зајед ни це 0 066 200

СШ Ц “Нико ла Тесла” 0 815 052
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Општи на Мрко њић Град 067

Скуп шти на општи не 0 067 110

Начел ник општи не 0 067 120

Одје ље ње за општу упра ву и дру штве не 
дје лат но сти 0 067 130

Одје ље ње за при вре ду и финан си је 0 067 140

Одје ље ње за про стор но пла ни ра ње и 
кому нал не посло ве 0 067 160

Одје ље ње за изград њу гра да и упра вља ње 
имо ви ном 0 067 170

Оста ла буџет ска потро шња 0 067 190

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве 0 067 220

Слу жба зајед нич ких посло ва Скуп шти не 
и начел ни ка општи не 0 067 240

Цен тар за соци јал ни рад 0 067 300

Дје чи ји вртић “Миља Ђука но вић” 0 067 400

Гим на зи ја 0 815 021

Машин ска шко ла 0 815 022

Народ на библи о те ка 0 818 010

Општи на Доњи Жабар 072

Скуп шти на општи не 0 072 110

Начел ник општи не 0 072 120

Адми ни стра тив на слу жба општи не 0 072 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 072 190

Мје сне зајед ни це 0 072 200

Општи на При је дор 074

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 074 110

Накна де и гран то ви поли тич ким 
пар ти ја ма, одбор ни ци ма и тро шко ви 
избо ра 0 074 111

Гран то ви мје сним зајед ни ца ма 0 074 112

Струч на слу жба начел ни ка општи не 0 074 120

Про грам алтер на тив ног смје шта ја и 
подршк a поврат ку 0 074 123

Каби нет начел ни ка 0 074 124

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 
и начел ни ка општи не 0 074 125

Пла те и накна де функ ци о не ра и 
запо сле них рад ни ка 0 074 126

Слу жба за инспек циј ски над зор 0 074 127

Слу жба кому нал не поли ци је 0 074 128

Одје ље ње за општу упра ву 0 074 130

Слу жба за цивил ну зашти ту 0 074 131

Одје ље ње за финан си је 0 074 140

Ста ту тар на буџет ска потро шња 0 074 141

Одје ље ње за при вре ду и пољо при вре ду 0 074 150

Сред ства за уна пре ђе ње 
пољо при вре де 0 074 151

Про грам упо тре бе накна да по Зако ну 
о шума ма 0 074 154

Про грам из обла сти обра зо ва ња 0 074 155

Про грам за физич ку кул ту ру 0 074 156

Про грам за здрав стве ну зашти ту 0 074 157

Гран то ви сред њим и основ ним 
шко ла ма 0 074 158

Тро шко ви Коми си је за одре ђи ва ње 
усло ва за изда ва ње одо бре ња 
за рад - при вре да 0 074 159

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 074 160

Про грам за уре ђе ње гра ђе вин ског 
земљи шта 0 074 161
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Тро шко ви Коми си је за пре глед 
про јект не доку мен та ци је и тех нич ког 
при је ма обје ка та - про стор но 0 074 162

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не посло ве 0 074 170

Про грам за општу кому нал ну 
потро шњу и оста ле видо ве кому нал не 
потро шње 0 074 171

Про грам за одр жа ва ње и 
рекон струк ци ју путе ва 0 074 172

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску зашти ту 0 074 180

Оста ли рас хо ди из над ле жно сти 
Одје ље ња за борач ко-инва лид ску 
зашти ту 0 074 181

Оста ла буџет ска потро шња 0 074 190

Про гра ми из обла сти кул тур них 
мани фе ста ци ја 0 074 201

Уче шће у финан си ра њу јав них меди ја 0 074 202

Сред ства за оста ле видо ве соци јал не 
зашти те 0 074 203

Сред ства за раз вој не про јек те и под сти цај 
запо шља ва ња 0 074 204

Сред ства за финан си ра ње саве за, 
удру же ња и оста лих невла ди них 
орга ни за ци ја 0 074 205

Одје ље ње за дру штве не дје лат но сти 0 074 210

Цен тар за соци јал ни рад 0 074 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 074 301

Оста ли видо ви соци јал не зашти те 0 074 302

Јав на уста но ва Дје чи ји вртић “Радост” 0 074 400

Позо ри ште При је дор 0 074 501

“Гале ри ја 96” 0 074 502

Заду жби на “Сре тен Сто ја но вић” 0 074 503

Про грам из обла сти кул тур них 
мани фе ста ци ја 0 074 504

Про грам из обла сти кул тур но-
умјет нич ких дру шта ва 0 074 505

Про грам за подр шку омла ди ни 0 074 506

Про гра ми за невла ди не орга ни за ци је 0 074 507

Про јек ти оста лих удру же ња и фон да ци ја 0 074 508

Сред ства за раз вој не про јек те и под сти цај 
запо шља ва њу 0 074 509

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
При је дор 0 074 510

Општин ска орга ни за ци ја Тери то ри јал на 
ватро га сна једи ни ца 0 074 600

Аген ци ја за еко ном ски раз вој општи не 
При је дор - “Пре да-Пд” 0 074 910

Јав на уста но ва “Цен тар за при ка зи ва ње 
фил мо ва” 0 074 920

Гим на зи ја “Све ти Савa” 0 815 028

Елек тро тех нич ка шко ла 0 815 029

Машин ска шко ла 0 815 030

Пољо при вред но-пре храм бе на шко ла 0 815 031

Уго сти тељ ско-еко ном ска шко ла 0 815 032

Меди цин ско-тех но ло шка и гра ђе вин ска 
шко ла 0 815 033

Народ на библи о те ка “Ћири ло и 
Мето ди је” 0 818 003

Јав на уста но ва “Матич ни музеј Козарe” 
При је дор 0 818 055

Музич ка шко ла “Саво Бала бан” 0 840 002

Спе ци јал на основ на и сред ња шко ла 
“Ђор ђе Нато ше вић” 0 840 014
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Општи на Прња вор 075

Скуп шти на општи не и Струч на 
слу жба Скуп шти не општи не 0 075 110

Каби нет начел ни ка општи не 0 075 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 075 130

Одје ље ње за финан си је 0 075 140

Одје ље ње за локал ни еко ном ски раз вој 
и дру штве не дје лат но сти 0 075 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 075 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не посло ве 
и инве сти ци је 0 075 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску и 
цивил ну зашти ту 0 075 180

Оста ла буџет ска потро шња 0 075 190

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве 0 075 220

Слу жба за зајед нич ке посло ве 0 075 240

Одје ље ње за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство 0 075 250

Цен тар за соци јал ни рад 0 075 300

Дје чи ји вртић “Наша радост” 0 075 400

Ватро га сно дру штво “Прња вор” 0 075 600

Гим на зи ја 0 815 026

Сред ња шко ла 0 815 027

ЈУ Цен тар за кул ту ру 0 818 011

Општи на Рога ти ца 078

Скуп шти на општи не 0 078 110

Адми ни стра тив на слу жба 0 078 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 078 190

Мје сне зајед ни це 0 078 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 078 300

Дје чи је обда ни ште 0 078 400

Цен тар за кул ту ру 0 078 500

Тури стич ка орга ни за ци ја “Рога ти ца” 0 078 920

Сред ња шко ла 0 815 073

Народ на библи о те ка 0 818 060

Општи на Рудо 080

Скуп шти на општи не 0 080 110

Општин ска адми ни стра тив на слу жба 0 080 130

Оста ла буџет ска потро шња 0 080 190

Мје сне зајед ни це 0 080 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 080 300

ЈУ ЦКПД “Про свје та” Рудо 0 080 500

ЈУ Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 080 600

Општин ска раз вој на аген ци ја 0 080 910

Уста но ва за упра вља ње спорт ским 
објек ти ма “Рудо спорт” 0 080 930

Сред њо школ ски цен тар Рудо 0 815 075

Народ на библи о те ка “Про свје та” Рудо 0 818 024

Општи на Оштра Лука 081

Скуп шти на општи не 0 081 110

Начел ник општи не 0 081 120

Адми ни стра тив на слу жба општи не 0 081 130

Општи на Источ на Или џа 085

Скуп шти на општи не 1 085 110

Адми ни стра тив на слу жба општи не 1 085 130

Оста ла буџет ска потро шња 1 085 190

Мје сне зајед ни це 1 085 200

Цен тар за соци јал ни рад 1 085 300
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Општи на Источ но Ново Сара је во 088

Скуп шти на општи не 1 088 110

Адми ни стра тив на слу жба општи не 1 088 130

Оста ла буџет ска потро шња 1 088 190

Мје сне зајед ни це 1 088 200

Цен тар за соци јал ни рад 1 088 300

Кул тур ни цен тар 1 088 500

Општи на Пале 089

Скуп шти на општи не 1 089 110

Адми ни стра тив на слу жба општи не 1 089 130

Про грам под сти ца ја раз во ја 1 089 150

Стам бе но-кому нал ни посло ви 1 089 170

Про грам изград ње и уре ђе ња 
про сто ра 1 089 171

Про грам упо тре бе накна да по Зако ну 
о шума ма 1 089 172

Оста ла буџет ска потро шња 1 089 190

Мје сне зајед ни це 1 089 200

Цен тар за соци јал ни рад 1 089 300

ЈУ Дје чи ји цен тар “Буба-Мара” 1 089 400

Кул тур ни цен тар 1 089 500

Народ на библи о те ка Пале 0 818 016

Општи на Источ ни Ста ри Град 090

Скуп шти на општи не 1 090 110

Адми ни стра тив на слу жба општи не 1 090 130

Оста ла буџет ска потро шња 1 090 190

Мје сне зајед ни це 1 090 200

Народ на библи о те ка Источ ни Ста ри Град 0 818 065

Општи на Трно во 091

Скуп шти на општи не 1 091 110

Начел ник општи не 1 091 120

Адми ни стра тив на слу жба општи не 1 091 130

Оста ла буџет ска потро шња 1 091 190

Мје сне зајед ни це 1 091 200

Цен тар за кул ту ру 1 091 500

Народ на библи о те ка Трно во 0 818 061

Општи на Кне же во 093

Скуп шти на општи не 0 093 110

Начел ник општи не 0 093 120

Одје ље ње за општу упра ву и дру штве не 
дје лат но сти 0 093 130

Одје ље ње за при вре ду и финан си је 0 093 140

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 093 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 093 190

Одје ље ње за инспек циј ске посло ве и 
кому нал ну поли ци ју 0 093 220

Цен тар за соци јал ни рад 0 093 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 093 301

Дје чи је обда ни ште “Радој ка Лакић” 0 093 400

Сред ња струч на шко ла “Јован Дучић” 0 815 020

Народ на библи о те ка 0 818 008

Општи на Соко лац 094

Скуп шти на општи не 1 094 110

Каби нет начел ни ка општи не 1 094 120

Адми ни стра тив на слу жба општи не 1 094 130

Оста ла буџет ска потро шња 1 094 190

Мје сне зајед ни це 1 094 200
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Цен тар за соци јал ни рад 1 094 300

Уста но ва за пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње 1 094 400

Уста но ва за кул ту ру 1 094 500

Народ на библи о те ка Соко лац 0 818 015

Општи на Србац 095

Скуп шти на општи не 0 095 110

Начел ник општи не 0 095 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 095 130

Одје ље ње за финан си је 0 095 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 095 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не дје лат но сти 0 095 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 095 190

Мје сне зајед ни це 0 095 200

Струч на слу жба скуп шти не општи не 0 095 240

Цен тар за соци јал ни рад 0 095 300

Пред школ ска уста но ва “Наша радост” 0 095 400

Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца 0 095 600

Аген ци ја за раз вој малих и сред њих 
пред у зе ћа 0 095 910

Ш Ц “Петар Кочић” 0 815 025

ЈУ Народ на библи о те ка Србац 0 818 066

Општи на Сре бре ни ца 097

Скуп шти на општи не 0 097 110

Струч на слу жба СО 0 097 111

Начел ник општи не 0 097 120

Струч на слу жба начел ни ка и 
зајед нич ких посло ва 0 097 121

Одје ље ње за општу упра ву 0 097 130

Одје ље ње за финан си је 0 097 140

Одје ље ње за при вре ду 0 097 150

Одје ље ње за дру штве не дје лат но сти 
и јав ни сер вис 0 097 160

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 097 170

Оста ла буџет ска потро шња 0 097 190

Цен тар за соци јал ни рад 0 097 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 097 301

Дје чи је обда ни ште “Поле та рац” 0 097 400

Ватро га сна једи ни ца Сре бре ни ца 0 097 600

Сред њо школ ски цен тар Сре бре ни ца 0 815 068

Народ на библи о те ка 0 818 047

Општи на Шеко ви ћи 100

Скуп шти на општи не 0 100 110

Начел ник општи не 0 100 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 100 130

Одје ље ње за при вре ду, финан си је и 
дру штве не дје лат но сти 0 100 140

Оста ла буџет ска потро шња 0 100 190

Мје сне зајед ни це 0 100 200

Јав на уста но ва пред школ ског обра зо ва ња 
и вас пи та ња “Мај ка Јевро си ма” 0 100 400

Сред ња шко ла “Петар Петро вић Његош” 0 815 064

ЈУ Народ на библи о те ка 0 818 014

Општи на Шипо во 102

Слу жба Скуп шти не 0 102 110

Слу жба начел ни ка 0 102 120
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Оста ли буџет ски кори сни ци 0 102 123

Општин ска адми стра тив на слу жба 0 102 130

Инве сти ци је 0 102 170

Оста ла буџет ска потро шња 0 102 190

Цен тар за соци јал ни рад 0 102 300

Дје чи је обда ни ште “Мла дост” 0 102 400

Сред њо школ ски цен тар “Петар Кочић” 0 815 023

Народ на библи о те ка 0 818 001

Општи на Теслић 103

Скуп шти на општи не 0 103 110

Начел ник општи не 0 103 120

Одје ље ње за општу упра ву са 
инспек ци јом и кому нал ном поли ци јом 0 103 130

Одје ље ње за финан си је 0 103 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 103 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 103 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не 
посло ве 0 103 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску 
зашти ту 0 103 180

Оста ла буџет ска потро шња 0 103 190

Слу жба за зајед нич ке посло ве 0 103 240

Цен тар за соци јал ни рад 0 103 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 103 301

Дје чи је обда ни ште “Пал чић” 0 103 400

Ватро га сна једи ни ца 0 103 600

СМШ  “Нико ла Тесла” 0 815 044

СМШ  “Јован Дучић” 0 815 045

Народ на библи о те ка 0 818 002

Општи на Угље вик 109

Адми ни стра тив на слу жба 0 109 130

Мје сне зајед ни це 0 109 200

Цен тар за соци јал ни рад 0 109 300

Тро шко ви соци јал не зашти те 0 109 301

Дје чи ји вртић “Душко Радо вић” 0 109 400

ЈУ Цен тар за кул ту ру “Филип Вишњић” 0 109 500

Про фе си о нал на тери то ри јал на 
ватро га сна једи ни ца 0 109 600

Аген ци ја за раз вој малих и сред њих 
пред у зе ћа 0 109 910

Сред ња шко ла “Михај ло Петро вић Алас” 0 815 060

Народ на библи о те ка 0 818 036

Општи на Вла се ни ца 116

Струч на слу жба Скуп шти не општи не 0 116 110

Струч на слу жба начел ни ка општи не - 
Каби нет начел ни ка општи не 0 116 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 116 130

Одје ље ње за финан си је 0 116 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 116 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње и 
стам бе но-кому нал не посло ве 0 116 160

Оста ла буџет ска потро шња 0 116 190

Цен тар за соци јал ни рад 0 116 300

Уста но ва за пред школ ско обра зо ва ње 
и вас пи та ње “Први кора ци” 0 116 400

СШ Ц “Мило рад Вла чић” 0 815 065

ЈП Народ на библи о те ка 0 818 023
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Општи на Зво р ник 119

Скуп шти на општи не 0 119 110

Начел ник општи не 0 119 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 119 130

Одје ље ње за финан си је 0 119 140

Одје ље ње за при вре ду и дру штве не 
дје лат но сти 0 119 150

Одје ље ње за про стор но уре ђе ње 0 119 160

Одје ље ње за стам бе но-кому нал не 
посло ве 0 119 170

Одје ље ње за борач ко-инва лид ску 
зашти ту 0 119 180

Мје сне зајед ни це 0 119 200

Одје ље ње за инспек циј ски над зор 0 119 220

Кому нал на поли ци ја 0 119 230

Слу жба за раз вој, локал ну само у пра ву, 
зајед нич ке посло ве и упра вља ње 
кадро ви ма 0 119 240

Слу жба за јав не набав ке, раз вој и 
међу на род ну сарад њу 0 119 250

Слу жба цивил не зашти те 0 119 260

Цен тар за соци јал ни рад 0 119 300

Дје чи ји вртић “Наша радост” 0 119 400

Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца 0 119 600

Гим на зи ја и ССШ  “Петар Кочић” 0 815 062

Тех нич ки школ ски цен тар 0 815 063

Народ на библи о те ка и музеј ска зби р ка 0 818 021

Општи на Костај ни ца 135

Скуп шти на општи не 0 135 110

Општин ска избор на коми си ја 0 135 111

Начел ник општи не 0 135 120

Одје ље ње за општу упра ву 0 135 130

Одје ље ње за при вре ду, финан си је и 
дру штве не дје лат но сти 0 135 140

Цен тар за соци јал ни рад 0 135 300

Сред њо школ ски цен тар 0 815 037

Народ на библи о те ка 0 818 007

Град Источ но Сара је во 000

Скуп шти на гра да 1 000 110

Адми ни стра тив на слу жба гра да 1 000 130

Оста ла буџет ска потро шња 1 000 190

Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца 1 000 600

Град ска раз вој на аген ци ја Источ но 
Сара је во 1 000 910

ЈУ Тури стич ка орга ни за ци ја Гра да 
Источ но Сара је во 1 000 920

Сред њо школ ски цен тар Пале 0 815 069

Гим на зи ја и Сред ња струч на шко ла 
Источ на Или џа 0 815 070

Сред ња шко ла “28. јуни” Источ но 
Ново Сара је во 0 815 071

Сред ња шко ла Соко лац 0 815 072

Матич на библи о те ка Источ но Сара је во 0 818 019
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На осно ву чла на 23. став 5. Зако на о нота ри ма (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05,
76/05, 91/06, 37/07, 50/10 и 78/11), мини стар прав де
д оно  с и
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