На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 28/94), доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПОСЕБНИМ РЕПУБЛИЧКИМ ТАКСАМА
Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о посебним републичким таксама,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет петој сједници,
одржаној 17. маја 2006. године - а Вијеће народа 29. маја 2006. године потврдило да
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о посебним републичким таксама није
угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
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Бања Лука

Предсједник
Републике,
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ
РЕПУБЛИЧКИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Закону о посебним републичким таксама (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03-II дио и 14/04) члан 1. мијења се и гласи:
“Члан 1.
Посебну републичку таксу плаћају:
1) правна лица Републике Српске (у даљем тексту: правно лице);
2) пословне јединице које у Републици Српској обављају регистровану дјелатност
правног лица које има сједиште стварне управе и контроле изван Републике Српске (у
даљем тексту: пословна јединица);
3) представништва правних лица која имају сједиште изван Републике Српске (у
даљем тексту: представништво) и
4) домаћа и страна физичка лица која у Републици Српској обављају предузетничку
дјелатност (у даљем тексту: предузетник).”.
Члан 2.
Члан 2. мијења се и гласи:
“Члан 2.
Посебна републичка такса за правна лица и пословне јединице прописује се у
годишњем износу, према дјелатности за коју је добијено одобрење за рад, зависно од тога
од које је дјелатности у претходној пословној години остварен највећи приход.
1) Банкарство, електропривреда, поштанске и телекомуникационе услуге, осигурање
имовине и лица и друго финансијско посредовање, у износу од 5.000 конвертибилних
марака.

2) Трговина, осим трговине на мало прехрамбеним производима, у износу од 2.500
конвертибилних марака.
3) Остале дјелатности и представништва, у износу од 500 конвертибилних марака.
Посебна републичка такса за предузетнике утврђује се у годишњем износу, према
регистрованој дјелатности, и то:
1) угоститељска, трговинска, адвокатска и апотекарска дјелатност, у износу од 250
конвертибилних марака,
2) остале дјелатности, у износу од 50 конвертибилних марака.”.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 1. у тачки 1. послије ријечи: “правно лице” додају се ријечи: “и
пословна јединица”.
У истом ставу у тачки 2. ријечи: “радња која нема својство правног лица” замјењују се
ријечју: “предузетник”.
Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. у тачки 1. послије ријечи: “правно лице” ставља се запета и додају
ријечи: “пословна јединица”, а ријечи: “фирма која нема сједиште на територији
Републике Српске” бришу се.
У истом ставу у тачки 2. ријечи: “радња без својства правног лица” замјењују се
ријечју: “предузетник”.
Члан 5.
Члан 6. мијења се и гласи:
“Члан 6.
Уколико правно лице са сједиштем изван Републике Српске има више пословних
јединица у Републици Српској, у том случају посебна републичка такса се плаћа само за
једну пословну јединицу која обавља дјелатност за коју је прописан највиши износ
посебне републичке таксе.”.
Члан 6.
У члану 7. послије ријечи: “помоћи.” брише се тачка и додају ријечи: “те удружења и
фондације, изузев оних која обављају дјелатности ради стицања добити”.
Члан 7.
У члану 8. у ставу 1. ријечи: “у тој години” замјењују се ријечима: “до рока за уплату
првог дијела посебне републичке таксе”.
У истом члану став 2. мијења се и гласи:
“Ако обвезник из става 1. овог члана по подношењу захтјева за брисање настави са
обављањем дјелатности до истека рока за уплату другог дијела посебне републичке таксе,
дужан је да плати 50% од прописаног износа из члана 2. овог закона, и то у року од пет
дана од дана остваривања промета.”.
Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“Обвезник који је до истека рока за уплату другог дијела посебне републичке таксе
брисан из одговарајућег регистра дужан је да плати 50% од прописаног износа из члана 2.
овог закона.”.
Члан 8.
У члану 9. ријечи: “закона којим се уређује порез на добит предузећа, односно порез на
добит грађана.” замјењују се ријечима: “Закона о Пореској управи.”.

Члан 9.
У члану 10. у ставу 1. послије ријечи: “прекршај” бришу се ријечи: “правно лице -”,
послије ријечи: “таксе” додају се ријечи: “из члана 2. ст. 1. и 2.”. У истом члану у ставу 2.
ријечи: “у правном лицу” замјењују се ријечју: “обвезника”. У истом члану у ставу 3.
ријечи: “радња која нема својство правног лица” бришу се.
Члан 10.
Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске да у року од
30 дана утврди пречишћени текст Закона о посебним републичким таксама.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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