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2) обезбјеђивања транспарентности наплате јавних
прихода,
3) успостављања основа за праћење и анализирање оптерећења грађана и привредних субјеката плаћањем јавних
прихода,
4) подршке успостављању трајног система унапређивања пословног окружења и повећања конкурентности
привреде,
5) обезбјеђења оптималног пореског оптерећења.
Члан 4.
Регистар успоставља и води Министарство финансија
(у даљем тексту: Министарство), који је јаван и објављује
се на интернет страници Министарства.
Члан 5.
(1) Регистар садржи податке о сваком појединачном пореском и непореском давању, које је утврђено законима у
Републици Српској.
(2) Подаци у Регистру разврстани су по врстама сваког
појединачног пореског и непореског давања.
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На основу члана 13. став 12. Закона о пореском систему
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 62/17) и члана 69. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 44/16), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСПОСТАВЉАЊУ И ВОЂЕЊУ РЕГИСТРА ПОРЕСКИХ
И НЕПОРЕСКИХ ДАВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се успостављање и вођење,
поступак уписа и брисања, те садржај Регистра пореских и
непореских давања Републике Српске.
Члан 2.
Регистар пореских и непореских давања Републике
Српске (у даљем тексту: Регистар) представља службену
евиденцију о свим пореским и непореским давањима која,
у складу са законом и подзаконским актима, представљају
обавезу пореских обвезника у Републици Српској.
Члан 3.
Циљеви успостављања Регистра су заштита пореских
обвезника и јачање правне сигурности путем:
1) заштите начела на којима се заснива порески систем
Републике Српске,

Члан 6.
(1) Регистар садржи сљедеће податке:
1) шифру прихода,
2) назив пореског или непореског давања,
3) закон којим је пореско или непореско давање уведено
у порески систем Републике Српске,
4) подзаконски акт донесен на основу закона којим је
пореско или непореско давање увeдено у порески систем
Републике Српске, а који садржи разраду појединих норми
релевантних за конкретно давање,
5) обвезника плаћања,
6) основицу појединачног давања,
7) стопу или апсолутни износ,
8) корисника прихода од појединачног пореског или непореског давања,
9) рокове плаћања,
10) орган у чијој надлежности је предлагање (обрађивање) прописа којим је уведено свако појединачно пореско
или непореско давање.
(2) Изглед Регистра налази су у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 7.
(1) Почетни регистар пореских и непореских давања
Републике Српске (у даљем тексту: Почетни регистар)
представља преглед свих појединачних врста пореских и
непореских давања која су на снази у Републици Српској,
а успоставља се на основу прописа који су на снази на дан
ступања на снагу овог правилника.
(2) Почетни регистар утврђује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), на приједлог Министарства, у
року који је прописан законом.
(3) Обвезници пореских и непореских давања, надлежна министарства и институције могу доставити примједбе на Почетни регистар у писаној форми или путем електронске поште у року од 60 дана од дана усвајања Почетног
регистра.
Члан 8.
(1) Министарство, у додатном року од 60 дана од дана
протека рока из члана 7. став 3. овог правилника, врши неопходне измјене и допуне Почетног регистра, а на основу
достављених примједаба.
(2) Истеком рока из става 1. овог члана подаци уписани
у Регистар су коначни.
(3) По успостављању Регистра, у смислу става 2. овог
члана, поступак уписа, измјене или брисања података врше
се на начин прописан овим правилником.
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Члан 9.
Министарство врши упис, измјене, допуне или брисање
података из Регистра.
Члан 10.
(1) Измјене и допуне података уписаних у Регистар
врше се на основу писменог захтјева овлашћеног обрађивача или предлагача акта којим је појединачно пореско
или непореско давање уведено у порески систем Републике Српске, мијењано или је брисано из пореског система
Републике Српске.
(2) Овлашћени обрађивач или предлагач акта, уз захтјев
за упис, измјену, допуну или брисање појединог пореског
или непореског давања из Регистра, доставља и акт који је
усвојен од надлежног органа и објављен у “Службеном гласнику Републике Српске”, а којим је појединачно пореско
или непореско давање уведено, измијењено или укинуто из
пореског система Републике Српске.
(3) Захтјев за упис, измјену, допуну или брисање појединог пореског или непореског давања из Регистра доставља се
послије објављивања, а прије ступања на снагу акта, а ради
благовременог ажурирања података уписаних у Регистар.
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Члан 11.
У случају када на основу одлуке Уставног суда Републике Српске буде оглашена неуставна, или незаконита
одредба прописа којом је утврђено одређено пореско или
непореско давање, овлашћени обрађивач или предлагач
дужан је да, одмах по објављивању такве одлуке, поднесе
одговарајући захтјев за брисање из Регистра неуставно или
незаконито прописаног пореског давања.
Члан 12.
Министарство неће извршити упис, измјену, допуну
или брисање из Регистра уколико је захтјев непотпун, односно нису испуњени услови из члана 10. овог правилника.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-629/18
7. марта 2018. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
Прилог 1.
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