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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА
О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ
ДОБАРА

Проглашавам Закон о измјенама Закона о порезима
на употребу, држање и ношење добара, 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 Закона о порезима на употребу, држање
и ношење добара није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3173/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА УПОТРЕБУ,
ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

Члан 1.
У Закону о порезима на употребу, држање и ношење
добара (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/01
и 35/07) члан 4. мијења се и гласи:
“Порез из члана 2. овог закона плаћа се према радној
запремини мотора, и то за:
1) Путничке аутомобиле и комби возила
до 1.150 ccm ............................................................45 КМ,
преко 1.150 ccm до 1.300 ccm ...............................60 КМ,
преко 1.300 ccm до 1.600 ccm ...............................70 КМ,
преко 1.600 ccm до 2.000 ccm .............................100 КМ,
преко 2.000 ccm до 2.500 ccm .............................250 КМ,
преко 2.500 ccm до 3.000 ccm .............................900 КМ,
преко 3.000 ccm .................................................1.300 КМ;
2) Мотоцикле
до 125 ccm ...............................................................15 КМ,
преко 125 ccm до 250 ccm .....................................25 КМ,
преко 250 ccm до 500 ccm .....................................50 КМ,
преко 500 ccm до 750 ccm ...................................250 КМ,
преко 750 ccm до 1.100 ccm ................................300 КМ,
преко 1.100 ccm ....................................................600 КМ.
Порез из става 1. овог члана умањује се 5% за сваку навршену годину старости возила, с тим што укупно умањење
не може прећи 50% од прописане висине пореза.”.
Члан 2.
Члан 24. мијења се и гласи:
“Порез на регистровано оружје за које је издат оружни
лист за држање и ношење оружја (оружје за лов и спорт),
одобрење за држање трофејног оружја или одобрење за држање оружја плаћа се у годишњем износу, и то за:
1) ловачки карабин комбиновано оружје .............60 КМ,
2) ловачку пушку ....................................................50 КМ,
3) малокалибарски пиштољ ..................................60 КМ,
4) малокалибарски револвер .................................50 КМ,
5) малокалибарску пушку .....................................60 КМ,
6) лук .......................................................................30 КМ,
7) самострел............................................................30 КМ,
8) свако трофејно оружје независно од врсте ......30 КМ.
Порез на оружје за које је издат оружни лист за држање
оружја за личну безбједност, односно дозвола за ношење
оружја за личну безбједност плаћа се у годишњем износу,
и то за:
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1) оружје за које је издат оружни лист за држање
оружја за личну безбједност .................................50 КМ,
2) оружје за које је издата дозвола за ношење
оружја за личну безбједност .............................. 50 КМ.”.
Члан 3.
Члан 27. мијења се и гласи:
“Средства од пореза на употребу чамаца, пловећих постројења и јахти и пореза на употребу ваздухоплова и летјелица наплаћена у складу са овим законом у цијелости
представљају приход буџета Републике Српске.
Средства од пореза на употребу моторних возила,
наплаћена у складу са овим законом, дијеле се између буџета Републике и Фонда солидарности за обнову Републике у
омјеру 70 : 30.
Средства од пореза на регистровано оружје, наплаћена
у складу са овим законом, дијеле се између буџета Републике Српске и Фонда солидарности за обнову Републике
Српске у омјеру 75 : 25.
У погледу плаћања пореза, камате, принудне наплате и
других питања која нису уређена овим законом сходно се
примјењују одредбе закона којим се уређује порески поступак.”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-879/14
15. јуна 2014. године
Бања Лука

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

769
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 ДОПУНИ
ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ РЕПУБЛИЧКИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о посебним републичким таксама, 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 допуни Закона о посебним републичким таксама није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3174/14
19. јуна 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 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, 14/04, 41/05 и 51/06) у члану 2. став 2. мијења
се и гласи:
“Посебна републичка такса за предузетнике утврђује се
у годишњем износу, према регистрованој дјелатности, зависно од које је дјелатности у претходној пословној години
остварен највећи приход, и то:
1) угоститељска, трговинска, адвокатска, нотарска и
апотекарска дјелатност, у износу од 250 конвертибилних
марака,
2) остале дјелатности, у износу од 50 конвертибилних
марака.”.

