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11. Када се над пословним субјектом отвори стечајни
поступак или поступак редовне ликвидације, уз захтјев за
отварање рачуна пословног субјекта у стечају или ликвидацији стечајни или ликвидациони управник овлашћеној
организацији прилаже:
- рјешење о отварању стечајног поступка или поступка
ликвидације и
- картоне депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са рачуна.
11.1. Истовремено са подношењем захтјева за отварање
рачуна пословног субјекта у стечају или ликвидацији стечајни или ликвидациони управник дужан је да овлашћеној
организацији достави доказ о затварању свих постојећих
рачуна за редовно пословање и других рачуна пословног
субјекта над којим је отворен стечајни поступак или поступак редовне ликвидације.
12. Учесници су дужни да о насталим статусним и другим промјенама података по отвореним рачунима писмено
обавијесте овлашћене организације код којих имају отворене рачуне и доставе потребну документацију у року од
осам дана од дана уписа промјена у одговарајућим регистрима, односно од дана насталих промјена које се не уписују у регистар.
13. Овлашћене организације ће обезбиједити да се у
тренутку отварања, затварања, блокаде и деблокаде рачуна, као и било којих других промјена података по рачунима пословних субјеката, ти подаци након евидентирања
код овлашћених организација одмах евидентирају путем
успостављене електронске комуникације и у Јединственом
регистру, у складу са упутством које доноси АПИФ.
13.1. Овлашћене организације одговарају за ажурираност и тачност достављених података у Јединствени регистар.
14. Овлашћене организације затварају рачуне учесника
на основу њиховог захтјева, у складу са прописима који уређују унутрашњи платни промет и платне трансакције и
закљученим уговором или по службеној дужности у складу
са прописима који за своју посљедицу имају затварање рачуна.
14.1. Овлашћене организације прије затварања рачуна
за редовно пословање пословног субјекта затварају све
рачуне организационих дијелова и рачуне за посебне
намјене пословног субјекта који су отворени у тој овлашћеној организацији.
15. Уз захтјев за затварање рачуна за редовно пословање ради престанка обављања регистроване дјелатности
пословни субјекти су дужни овлашћеној организацији приложити:
- рјешење о брисању из судског регистра, ако је пословни субјекат уписан у судски регистар,
- одлуку или други акт о брисању пословног субјекта
из регистра или евиденције надлежног органа,
- рјешење надлежног органа о укидању организационих дијелова пословног субјекта,
- извод Републичког завода за статистику о брисању из
регистра пословних субјеката по дјелатностима,
- потврду о одјави из регистра код Пореске управе и
- налог за пренос новчаних средстава са рачуна који се
затвара.
16. Овлашћене организације поступају са неактивним
рачунима према прописаним процедурама, у складу са
прописом који уређује пословање банака, као и закљученим уговором са пословним субјектом.
17. Ако пословни субјекат жели затворити главни
рачун, доставља овлашћеној организацији која води главни
рачун захтјев и доказ друге овлашћене организације, прописани тачком 8. и подтачком 8.1. овог упутства.
17.1. Овлашћене организације не могу затворити главни рачун пословног субјекта на терет којег су евидентирани неизвршени налози за принудну наплату.
17.2. Изузетно од подтачке 17.1. овог упутства, овлашћена организација која води главни рачун затвориће главни рачун пословног субјекта на основу прописа који као
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посљедицу примјене имају затварање рачуна, у том случају се налози за принудну наплату евидентирају на рачуну
правног сљедбеника или се враћају налогодавцу.
17.3. Овлашћене организације морају исти дан извршити затварање главног рачуна и евидентирати други редован
рачун као главни рачун у својим евиденцијама и у Јединственом регистру.
18. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи
Упутство о отварању и затварању рачуна за обављање
платних трансакција и вођење евиденције (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/02 и 68/04) и Упутство о
обавези банке код отварања банкарског рачуна за обављање унутрашњих платних трансакција (“Службени гласник
Републике Српске”, број 44/00).
19. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.06/020-1293/12
13. јула 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

1506
На основу члана 14а. став 2. Закона о порезу на добит
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 91/06 и 57/12)
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10 и 24/12), министар финансија д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОИЗВОДНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
У СВРХУ ОСТВАРЕЊА ПРАВА НА УМАЊЕЊЕ ПОРЕСКЕ
ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

1. Овим рјешењем утврђује се списак дјелатности које
се сматрају производним дјелатностима у сврху остваривања права на умањење пореске основице пореза на добит за
улагање у опрему, постројења и непокретности, те утврђивање прихода по основу камата на кредите и зајмове коришћеним од резидента за улагање у опрему, постројења и
непокретности.
2. Под производним дјелатностима у смислу члана 14а.
Закона о порезу на добит сматрају се дјелатности утврђене
Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 119/10):
а) ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАР СТВА И
РИБОЛОВА:
1) гајење једногодишњих усјева,
2) гајење вишегодишњих усјева,
3) гајење садног материјала и украсних биљака,
4) узгој животиња,
5) мјешовита пољопривредна производња,
6) помоћне дјелатности у пољопривреди и дјелатности
које се обављају након жетве/бербе пољопривредних производа,
7) гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству,
8) сјеча дрвета,
9) риболов,
10) аква-култура;
б) ОБЛАСТ ВАЂЕЊА РУДА И КАМЕНА:
1) вађење каменог угља и лигнита,
2) вађење сирове нафте и природног гаса,
3) вађење руда гвожђа и обојених метала,
4) вађење камена, пијеска, глине, минерала за хемијску
производњу и производњу минералних ђубрива, тресета,
соли и осталих руда и камена;
в) ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА:
1) производња прехрамбених производа,
2) производња пића,
3) производња дуванских производа,
4) производња текстила,
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5) производња одјеће,
6) производња коже и предмета од коже и производња
обуће,
7) прерада дрвета и производња од дрвета и плута,
8) производња предмета од сламе и плетарских материјала,
9) производња папира и производа од папира,
10) штампање и умножавање снимљених записа,
11) производња кокса и рафинисаних нафтних производа,
12) производња хемикалија и хемијских производа,
13) производња основних фармацеутских производа и
фармацеутских препарата,
14) производња производа од гуме и пластичних маса,
15) производња стакла и производа од стакла,
16) производња ватросталних производа,
17) производња производа од печене глине за грађевинарство,
18) производња производа од порцелана и керамике,
19) производња цемента, креча и гипса,
20) производња производа од бетона, цемента и гипса,
21) сјечење, обликовање и обрада камена,
22) производња брусних производа и производа од
неметалних минерала,
23) производња сировог гвожђа, челика и феролегура,
24) производња цијеви, цријева, отворених профила и
припадајуће опреме од челика и осталих производа примарне прераде челика,
25) производња базних племенитих и осталих обојених
метала,
26) ливење метала,
27) производња готових металних производа (производи за металне конструкције, цистерне, резервоари, посуде
од метала, парни котлови, оружје, муниција, сјечива, алати,
металне робе за општу намјену и остали готови метални
производи),
28) ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала;
металургија праха,
29) површинска обрада и превлачење метала и машинска обрада метала,
30) производња рачунара, електронских и оптичких производа (електронске компоненте и плоче, рачунари и периферна опрема, комуникациона опрема, еелктронски уређаји
за широку потрошњу, инструменти за мјерење, испитивање
и навигацију, сатови, опрема за зрачење, електромедицинска
и електротерапеутска опрема, оптички инструменти и фотографска опрема и магнетни и оптички медији),
31) производња електричне опреме (електромотори,
генератори, трансформатори, уређаји за дистрибуцију и
контролу електричне енергије, батерије и акумулатори,
жица и електроинсталациони материјали, електрична
опрема за расвјету, апарати за домаћинство, остала електрична опрема),
32) производња машина и опреме (машине за општу
намјену, машине за пољопривреду и шумарство, машине
за обраду метала и алатних машина, остале машине за
осталу намјену)
33) производња моторних возила,
34) производња каросерије за моторна возила, приколица и полуприколица, дијела и прибора за моторна возила,
35) изградња бродова и чамаца,
36) производња жељезничких локомотива и шинских
возила,
37) производња ваздухопловних и васионских летјелица и припадајућих превозних средстава и опреме, војних
борбених возила и саобраћајних средстава,
38) производња намјештаја,
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39) производња накита, бижутерије и припадајућих
производа,
40) производња музичких производа, спортске опреме,
игара и играчака,
41) производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора,
42) производња метли и четки;
г) ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ГАСА:
1) производња електричне енергије,
2) производња гаса;
д) СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ И УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ:
1) прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом,
2) прикупљање, обрада и одлагање отпада,
3) канализација,
4) рециклажа (прерада) материјала;
ђ) ГРАЂЕВИНАРСТВО:
1) изградња објеката високоградње,
2) изградња објеката нискоградње (путеви, жељезничке пруге, цјевоводи, водови за електричну струју и телекомуникације, објекти хидроградње и остали објекти нискоградње,
3) електроинсталациони радови, увођење инсталације
водовода, канализације, гаса и инсталације за гријање и
климатизацију,
4) фасадни и штукаторски радови, уградња столарије,
постављање подних и зидних облога, фарбарски и стакларски радови, и остали грађевински радови и
5) подизање кровних конструкција и покривање кровова.
3. Списак дјелатности из тачке 2. овог рјешења примјењује се и на утврђивање дјелатности у сврху примјене члана 28. став 2. тачка е) Закона о порезу на добит.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-1221-3/12
16. јула 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

Јавна установа Завод за запошљавање
Републике Српске
На основу члана 10. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени
гласник Републике Српске”, број 30/10) и члана 20. став 1.
тачка 1. Статута ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/10),
Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, на сједници од 14. јуна 2012. године, д о н и о ј е

И З М Ј Е Н Е С Т АТ У Т А
ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У члану 22. став 5. тачка 10. Статута ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, број: 06-3356/10, од 19. октобра 2010. године (“Службени гласник Републике Српске”,
број 131/10) иза ријечи: “радног односа” ставља се тачка
запета, а остали дио текста брише се.
Члан 2.
Измјена Статута ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске на који је Влада Републике Српске дала сагласност
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06-1482/12
14. јуна 2012. године
Пале

Предсједник
Управног одбора,
Милан Анђић, с.р.

