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На основу члана 15. ст. 8. и 9. Закона о унутрашњем
дугу Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 1/12), члана 15. тачка г) и члана 43. став 2.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на сједници од 18. јула 2012. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О ИЗМИРЕЊУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА ПУТЕМ
ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и поступак за измирење доспјелих пореских обавеза насталих до 31. децембра
2007. године путем обвезница Републике Српске емитованих за измирење обавеза по унутрашњем дугу, односно
општих обавеза и материјалне и нематеријалне штете
настале у периоду ратних дејстава (у даљем тексту: обвезница).
Члан 2.
(1) Право на измирење пореских обавеза насталих до
31. децембра 2007. године има власник обвезница које су
емитоване у складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске.
(2) Право из става 1. овог члана односи се и на обвезнице које су емитоване прије ступања на снагу ове уредбе, а емитоване су у складу са Законом о утврђивању и
начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске.
Члан 3.
Пореске обавезе које могу бити измирене у складу са
чланом 2. ове уредбе су пореске обавезе чија је наплата у
надлежности Републике Српске, у складу са чланом 2. став
1. т. а) и б) Закона о пореском поступку Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 102/11) и у
складу са т. I и II Одлуке о одговорности за контролу и
наплату акцизе и пореза на промет (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број 89/05).
Члан 4.
(1) Пореске обавезе се измирују обвезницама по номиналној вриједности у току периода одгоде плаћања, прије
доспијећа отплате главнице, а по истеку овог периода
пореске обавезе се могу измирити обвезницама само у
износима који одговарају износу неотплаћеног главног
дуга по обвезницама.

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

(2) Измирење пореских обавеза путем обвезница Републике Српске спроводи се на основу рјешења о измирењу
пореских обавеза путем обвезница Републике Српске (у
даљем тексту: рјешење), које доноси министар финансија.
Члан 5.
(1) Власник обвезница подноси захтјев Министарству
финансија за измирење доспјелих пореских обавеза насталих до 31. децембра 2007. године путем обвезница.
(2) У захтјеву из става 1. овог члана наводе се сви идентификациони подаци о власнику обвезница, који се односе
на:
а) пуни назив правног лица,
б) сједиште правног лица,
в) јединствени матични број,
г) јединствени идентификациони број,
д) број трансакционог рачуна правног лица и назив
банке код које је рачун отворен,
ђ) име и презиме особе која заступа правно лице и
е) број контакт-телефона.
(3) За предузетника и друга физичка лица достављају
се сљедећи подаци:
а) име, име једног родитеља, презиме,
б) јединствени матични број,
в) адреса становања,
г) текући рачун физичког лица и назив банке код које је
рачун отворен,
д) број контакт-телефона,
ђ) назив под којим се обавља или се обављала самостална дјелатност и
е) јединствени идентификациони број под којим се
води евиденција обавеза у Пореској управи Републике
Српске (у даљем тексту: Пореска управа).
(4) Уз захтјев из става 1. овог члана власник обвезница
подноси увјерење Пореске управе о износу доспјелих обавеза насталих до 31. децембра 2007. године по врстама
пореских обавеза, које су неизмирене до момента издавања
увјерења и потврду о стању на рачуну власника обвезница
Централног регистра хартија од вриједности а. д. Бања
Лука (у даљем тексту: Централни регистар).
(5) Уз захтјев из става 1. овог члана потребно је доставити и доказ о уплати административне таксе за рјешења у
износу од 10 КМ, по тарифном броју 3. у складу са Законом о административним таксама (“Службени гласник
Републике Српске”, број 100/11).
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(6) У увјерењу Пореске управе из става 4. овог члана
износи доспјелих пореских обавеза наводе се тако да су
подијељени на износ који се односи на главни дио дуга и
износ на основу камате за сваку врсту обавезе.
(7) Под појмом доспјеле пореске обавезе настале до 31.
децембра 2007. године подразумијева се износ неизмиреног дуга по врстама пореских обавеза.

Члан 8.
У случају да предмет измирења пореске обавезе буду
приходи који у цијелости или дјелимично припадају буџетима општина и градова, или припадају фондовима који се
финансирају из намјенских доприноса, њихово измирење
је предмет споразумног регулисања између Владе Републике Српске и корисника наведених прихода.

Члан 6.
(1) Рјешење из члана 4. став 2. ове уредбе доноси се у
четири примјерка и које, поред облика и саставних дијелова утврђених прописом којим се уређује управни поступак,
садржи и сљедеће податке:
а) пуни назив правног лица,
б) сједиште правног лица,
в) јединствени матични број,
г) јединствени идентификациони број,
д) количина и локална ознака обвезница које се користе
за измирење пореске обавезе,
ђ) износ вриједности по обвезницама која се може
користити за измирење пореза,
е) износ пореза који се измирују,
ж) матични број под којим се води Република Српска
као емитент и
з) налог за пренос обвезница са наведеног власника на
емитента.
(2) За предузетнике и друга физичка лица рјешење из
става 1. овог члана доноси се у четири примјерка и садржи
сљедеће податке:
а) име, име једног родитеља, презиме,
б) јединствени матични број,
в) адреса становања,
г) назив под којим се обавља или се обављала самостална дјелатност,
д) количина и локална ознака обвезница које се користе
за измирење пореске обавезе,
ђ) износ вриједности по обвезницама која се може
користити за измирење пореза,
е) износ пореза који се измирују,
ж) матични број под којим се води Република Српска
као емитент и
з) налог за пренос обвезница са наведеног власника на
емитента.
(3) Министарство финансија примјерак рјешења из ст.
1. или 2. овог члана доставља Централном регистру, који
врши пренос власништва над обвезницама са физичког
или правног лица на Републику Српску.
(4) Централни регистар издаје потврду о обављеном
преносу и доставља је у три примјерка Министарству
финансија.
(5) Министарство финансија примјерак рјешења из ст.
1. или 2. овог члана и потврде из става 4. овог члана доставља Пореској управи на евидентирање измирења пореских
обавеза.
(6) Пореска управа након евидентирања измирења
издаје потврду о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске и доставља је у два примјерка
Министарству финансија.
(7) Све трошкове који настају у процесу доношења и
реализације рјешења из члана 4. став 2. ове уредбе измирује подносилац захтјева током процеса реализације, а прије
окончања поступка.

Члан 9.
Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство финансија.

Члан 7.
Министарство финансија, по обављеној процедури из
члана 6. ове уредбе, сву релевантну документацију о обављеној процедури доставља пореском обвезнику чијим
обвезницама су измирене пореске обавезе.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/09
и 38/10).
Члан 11.
Ова урeдба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1802/12
18. јула 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 29. Закона о територијалној организацији Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 69/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од
18. јула 2012. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА КОЈА ЧИНЕ ПОДРУЧЈЕ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
У Уредби о насељеним мјестима која чине подручје
јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/10 и 26/11) у члану 14. ријечи: “Приђел Горњи” замјењују се ријечима: “Придјел Горњи”, а
ријечи: “Приђел Доњи” замјењују се ријечима: “Придјел
Доњи”.
Члан 2.
У члану 25. ријечи: “Градина Доња” замјењују се ријечима: “Доња Градина”.
Члан 3.
У члану 30. ријеч: “Косијерово” замјењује се ријечју:
“Косјерово”.
Члан 4.
У члану 31. послије ријечи: “Јабланица,” ријеч: “Ковачица,” брише се, послије ријечи: “Корај,” додаје се ријеч:
“Косци,”, послије ријечи: “Мртвица,” додаје се ријеч:
“Нахвиоци,” и послије ријечи: “Тобут” запета и ријеч:
“Цвиљевина” бришу се.
Члан 5.
У члану 44. послије ријечи: “мјеста:” ријеч: “Васиљевци,” брише се, послије ријечи: “Порјечина” бришу се запета и додаје ријеч: “и”, а послије ријечи: “Сочковац” ријечи:
“и Ступари” бришу се.
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1785/12
18. јула 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

