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Члан 2.
У члану 7. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који
гласе:
“Посебну републичку таксу за 2014. годину не плаћају
обвезници који су претрпјели штету изазвану поплавама у
Републици Српској у мају 2014. године, а уколико су таксу
уплатили, сматраће се претплатом у смислу одредаба закона којим се уређује порески поступак.
Под штетом из става 2. овог члана подразумијева се
штета у смислу одредаба закона којим се уређује Фонд солидарности за обнову Републике Српске.”.
Члан 3.
У члану 9. ријечи: “Закона о Пореској управи” замјењују
се ријечима: “законом којим се уређује порески поступак”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-880/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

770
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ НАЧИНИМА ИЗМИРЕЊА
ПОРЕСКОГ ДУГА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
посебним начинима измирења пореског дуга, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а
Вијеће народа 19. јуна 2014. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о посебним
начинима измирења пореског дуга није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3175/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ
НАЧИНИМА ИЗМИРЕЊА ПОРЕСКОГ ДУГА

Члан 1.
У Закону о посебним начинима измирења пореског
дуга (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/13) у
члану 5. испред ријечи: “Порески дуг” додаје се број: “1” у
обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Изузетно од става 1. тачка а) овог члана, порески
дуг се може измирити одгађањем плаћања тог дуга у једнаким мјесечним ануитетима најдуже до 60 мјесеци уз грејспериод до годину дана.”.
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ски обвезници који су претрпјели штету изазвану поплавама у Републици Српској у мају 2014. године.
(2) Под штетом у смислу става 1. овог члана сматра се
штета дефинисана одредбама закона којим се уређује Фонд
солидарности за обнову Републике Српске.
(3) Одгађање плаћања пореског дуга из става 1. овог
члана може се одобрити пореском обвезнику којем је порески дуг утврђен пореском пријавом или пореским рјешењем уз испуњење сљедећих услова:
а) да је порески дуг доспио за плаћање најкасније до 30.
јуна 2014. године,
б) да је порески дуг обезбијеђен у складу са чланом 6.
ст. 2. и 3. овог закона најкасније до истека грејс-периода,
в) да су измирене појединачне доспјеле обавезе по
основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
запослене којима у периоду трајања одгоде доспијева неко
од права из пензијског и инвалидског осигурања и
г) да порески обвезник посједује доказ о претрпљеној
штети изазваној поплавама у Републици Српској у мају
2014. године.
(4) Порески обвезници из става 1. овог члана остварују право на одгођено плаћање пореског дуга у мјесечним
ануитетима најдуже до 60 мјесеци уз грејс-период до годину дана, који почиње тећи од дана достављања рјешења
којим је одобрено одгађање плаћања пореског дуга.”.
Члан 4.
У члану 7. у ставу 1. послије ријечи: “Поступак одгађања плаћања” додају се ријечи: “пореског дуга из члана
5. став 1. тачка а) и став 2. овог закона”.
У ставу 2. у тачки в) ријеч: “и” на крају текста брише се
и додаје се запета.
У тачки г) послије ријечи: “годину” додаје се ријеч: “и”.
Послије тачке г) додаје се нова тачка д), која гласи:
“д) доказ од надлежног органа о претрпљеној штети за
обвезнике из члана 6а. став 1. овог закона”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Изузетно од става 2. овог члана, порески обвезници
из члана 6а. став 1. овог закона доказ о обезбјеђењу дуга
могу доставити најкасније до истека грејс-периода, а ако не
доставе до тог рока, министар, односно директор Пореске
управе укида рјешење којим је том обвезнику одобрено одгођено плаћање.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 5.
У члану 8. послије става 9. додаје се нови став 10, који
гласи:
“(10) Изузетно од ст. 4. и 8. овог члана, Министарство,
односно Пореска управа не обрачунава камату у грејс-периоду на дуг чије је плаћање одгођено у складу са чланом
6а. овог закона.”.
Члан 6.
Послије члана 9. додаје се нови члан 9а, који гласи:

Члан 3.
Послије члана 6. додаје се нови члан 6а, који гласи:

“Члан 9а.
(1) Порески обвезници који су остварили право на одгођено плаћање пореског дуга у складу са чланом 5. став 1.
тачка а) овог закона, а претрпјели су штету изазвану поплавама у Републици Српској у мају 2014. године, могу остварити право на одгођено плаћање пореског дуга на начин из
члана 5. став 2. овог закона ако поднесу захтјев за укидање
рјешења о одгођеном плаћању пореског дуга.
(2) У случају из става 1. овог члана Министарство, односно Пореска управа укида важеће рјешење, а даљи поступак спроводи се у складу са чл. 7. и 8. овог закона.”.

“Члан 6а.
(1) Право на измирење пореског дуга на начин прописан чланом 5. став 2. овог закона могу остварити сви поре-

Члан 7.
У члану 11. у ставу 1. послије броја: “5.” додају се ријечи: “став 1.”.

Члан 2.
У члану 6. у ставу 1. послије броја: “5.” додају се ријечи: “став 1.”.
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Члан 8.
У члану 21. у ставу 1. послије броја: “5” додају се ријечи: “став 1.”, а ријечи: “30. јуна 2014.” замјењују се ријечима: “31. децембра 2014.”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Под главним дугом у смислу става 1. овог члана
сматра се и дуг чије је плаћање одгођено актима Министарства, односно Пореске управе.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-881/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

771
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о буџетском систему Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а Вијеће
народа 19. јуна 2014. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допунама Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3176/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ
СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 121/12) у члану 8.
у тачки г) подт. 1. и 4. бришу се, а подт. 2. и 3. постају подт.
1. и 2.
У тачки ђ) подтачка 1) мијења се и гласи:
“1) концесионе накнаде за уступљено право за концесије које додјељује Влада Републике Српске,”.
Члан 2.
У члану 9. послије тачке б) додаје се нова тачка в), која
гласи:
“в) изузетно од расподјеле из тачке б) овог члана, порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична примања дијели се између буџета Републике и буџета
подручја од посебне бриге Републике, која су као таква
одређена законом којим се уређује Фонд солидарности за
обнову Републике Српске, у сразмјери 50 : 50,”.
Т. в) до е) постају т. г) до ж).
Досадашња тачка д), која постаје тачка ђ), мијења се и
гласи:
“ђ) концесионе накнаде за коришћење, за концесије које
додјељује Влада Републике Српске, дијеле се између буџета Републике и буџета општина и градова на чијој територији се обавља концесиона дјелатност у сразмјери:
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1) 30 : 70 за развијене јединице локалне самоуправе,
2) 30 : 70 за средње развијене јединице локалне самоуправе,
3) 20 : 80 за неразвијене јединице локалне самоуправе,
4) 10 : 90 за изразито неразвијене јединице локалне самоуправе,”.
Послије досадашње тачке е), која постаје тачка ж), додају се нове т. з) и и), које гласе:
“з) приходи од пореза на употребу, држање и ношење
добара:
1) порез на употребу моторних возила који се дијели
између буџета Републике и Фонда солидарности за обнову
Републике Српске у сразмјери 70 : 30,
2) порез на регистровано оружје који се дијели између
буџета Републике и Фонда солидарности за обнову Републике Српске у сразмјери 75 : 25 и
и) приходи од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије који се дијеле
између буџета општина и градова и Фонда солидарности за
обнову Републике Српске у сразмјери 50 : 50.”.
Члан 3.
У члану 11. послије тачке ж) додају се нове т. з) и и),
које гласе:
“з) концесионе накнаде за уступљено право за концесије које додјељују јединице локалне самоуправе;
и) концесионе накнаде за коришћење за концесије које
додјељују јединице локалне самоуправе;”.
Досадашња тачка з) постаје тачка ј).
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-883/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

772
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЗАДУЖИВАЊУ, ДУГУ И ГАРАНЦИЈАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о допунама Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесетој посебној сједници, одржаној 15. јуна 2014. године, а Вијеће
народа 19. јуна 2014. године констатовало да усвојеним Законом о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3177/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАДУЖИВАЊУ, ДУГУ И
ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
71/12) у члану 15. послије става 2. додаје се нови став 3,
који гласи:

