
11. Када се над послов ним субјек том отво ри сте чај ни
посту пак или посту пак редов не ликви да ци је, уз захтјев за
отва ра ње рачу на послов ног субјек та у сте ча ју или ликви -
да ци ји сте чај ни или ликви да ци о ни управ ник овла шће ној
орга ни за ци ји при ла же:

- рје ше ње о отва ра њу сте чај ног поступ ка или поступ ка
ликви да ци је и

- кар то не депо но ва них пот пи са лица овла шће них за пот -
пи си ва ње нало га ради рас по ла га ња сред стви ма са рачу на.

11.1. Исто вре ме но са под но ше њем захтје ва за отва ра ње
рачу на послов ног субјек та у сте ча ју или ликви да ци ји сте -
чај ни или ликви да ци о ни управ ник дужан је да овла шће ној
орга ни за ци ји доста ви доказ о затва ра њу свих посто је ћих
рачу на за редов но посло ва ње и дру гих рачу на послов ног
субјек та над којим је отво рен сте чај ни посту пак или посту -
пак редов не ликви да ци је.

12. Уче сни ци су дужни да о наста лим ста ту сним и дру -
гим про мје на ма пода та ка по отво ре ним рачу ни ма писме но
оба ви је сте овла шће не орга ни за ци је код којих има ју отво -
ре не рачу не и доста ве потреб ну доку мен та ци ју у року од
осам дана од дана упи са про мје на у одго ва ра ју ћим реги -
стри ма, одно сно од дана наста лих про мје на које се не упи -
су ју у реги стар.

13. Овла шће не орга ни за ци је ће обез би је ди ти да се у
тре нут ку отва ра ња, затва ра ња, бло ка де и дебло ка де рачу -
на, као и било којих дру гих про мје на пода та ка по рачу ни -
ма послов них субје ка та, ти пода ци након еви ден ти ра ња
код овла шће них орга ни за ци ја одмах еви ден ти ра ју путем
успо ста вље не елек трон ске кому ни ка ци је и у Једин стве ном
реги стру, у скла ду са упут ством које доно си АПИФ.

13.1. Овла шће не орга ни за ци је одго ва ра ју за ажу ри ра -
ност и тач ност доста вље них пода та ка у Једин стве ни реги -
стар.

14. Овла шће не орга ни за ци је затва ра ју рачу не уче сни ка
на осно ву њихо вог захтје ва, у скла ду са про пи си ма који уре -
ђу ју уну тра шњи плат ни про мет и плат не тран сак ци је и
закљу че ним уго во ром или по слу жбе ној дужно сти у скла ду
са про пи си ма који за сво ју посље ди цу има ју затва ра ње рачу -
на.

14.1. Овла шће не орга ни за ци је при је затва ра ња рачу на
за редов но посло ва ње послов ног субјек та затва ра ју све
рачу не орга ни за ци о них дије ло ва и рачу не за посеб не
намје не послов ног субјек та који су отво ре ни у тој овла -
шће ној орга ни за ци ји.

15. Уз захтјев за затва ра ње рачу на за редов но посло ва -
ње ради пре стан ка оба вља ња реги стро ва не дје лат но сти
послов ни субјек ти су дужни овла шће ној орга ни за ци ји при -
ло жи ти:

- рје ше ње о бри са њу из суд ског реги стра, ако је послов -
ни субје кат упи сан у суд ски реги стар,

- одлу ку или дру ги акт о бри са њу послов ног субјек та
из реги стра или еви ден ци је над ле жног орга на,

- рје ше ње над ле жног орга на о уки да њу орга ни за ци о -
них дије ло ва послов ног субјек та,

- извод Репу блич ког заво да за ста ти сти ку о бри са њу из
реги стра послов них субје ка та по дје лат но сти ма,

- потвр ду о одја ви из реги стра код Поре ске упра ве и

- налог за пре нос нов ча них сред ста ва са рачу на који се
затва ра.

16. Овла шће не орга ни за ци је посту па ју са неак тив ним
рачу ни ма пре ма про пи са ним про це ду ра ма, у скла ду са
про пи сом који уре ђу је посло ва ње бана ка, као и закљу че -
ним уго во ром са послов ним субјек том.

17. Ако послов ни субје кат жели затво ри ти глав ни
рачун, доста вља овла шће ној орга ни за ци ји која води глав ни
рачун захтјев и доказ дру ге овла шће не орга ни за ци је, про -
пи са ни тач ком 8. и под тач ком 8.1. овог упут ства.

17.1. Овла шће не орга ни за ци је не могу затво ри ти глав -
ни рачун послов ног субјек та на терет којег су еви ден ти ра -
ни неиз вр ше ни нало зи за при нуд ну напла ту.

17.2. Изу зет но од под тач ке 17.1. овог упут ства, овла -
шће на орга ни за ци ја која води глав ни рачун затво ри ће глав -
ни рачун послов ног субјек та на осно ву про пи са који као

посље ди цу при мје не има ју затва ра ње рачу на, у том слу ча -
ју се нало зи за при нуд ну напла ту еви ден ти ра ју на рачу ну
прав ног сљед бе ни ка или се вра ћа ју нало го дав цу.

17.3. Овла шће не орга ни за ци је мора ју исти дан извр ши -
ти затва ра ње глав ног рачу на и еви ден ти ра ти дру ги редо ван
рачун као глав ни рачун у сво јим еви ден ци ја ма и у Једин -
стве ном реги стру.

18. Сту па њем на сна гу овог упут ства пре ста је да важи
Упут ство о отва ра њу и затва ра њу рачу на за оба вља ње
плат них тран сак ци ја и вође ње еви ден ци је (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 86/02 и 68/04) и Упут ство о
оба ве зи бан ке код отва ра ња бан кар ског рачу на за оба вља -
ње уну тра шњих плат них тран сак ци ја (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 44/00).

19. Ово упут ство сту па на сна гу осмог дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 06.06/020-1293/12  
13. јула 2012. годи не Мини стар, 
Бања Лука Др Зоран Тегел ти ја, с.р.
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На осно ву чла на 14а. став 2. Зако на о поре зу на добит
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 91/06 и 57/12)
и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10 и 24/12), мини стар финан си ја  д о н о  с и  

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е  

О ОДРЕ ЂИ ВА ЊУ ПРО ИЗ ВОД НИХ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ 
У СВР ХУ ОСТВА РЕ ЊА ПРА ВА НА УМА ЊЕ ЊЕ ПОРЕ СКЕ

ОСНО ВИ ЦЕ ПОРЕ ЗА НА ДОБИТ

1. Овим рје ше њем утвр ђу је се спи сак дје лат но сти које
се сма тра ју про из вод ним дје лат но сти ма у свр ху оства ри ва -
ња пра ва на ума ње ње поре ске осно ви це поре за на добит за
ула га ње у опре му, постро је ња и непо крет но сти, те утвр ђи -
ва ње при хо да по осно ву кама та на кре ди те и зај мо ве кори -
шће ним од рези ден та за ула га ње у опре му, постро је ња и
непо крет но сти.

2. Под про из вод ним дје лат но сти ма у сми слу чла на 14а.
Зако на о поре зу на добит сма тра ју се дје лат но сти утвр ђе не
Уред бом о кла си фи ка ци ји дје лат но сти Репу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 119/10): 

а) ОБЛАСТ ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ, ШУМАР СТВА И
РИБО ЛО ВА:

1) гаје ње јед но го ди шњих усје ва,

2) гаје ње више го ди шњих усје ва,

3) гаје ње сад ног мате ри ја ла и укра сних биља ка,

4) узгој живо ти ња,

5) мје шо ви та пољо при вред на про из вод ња,

6) помоћ не дје лат но сти у пољо при вре ди и дје лат но сти
које се оба вља ју након жетве/бер бе пољо при вред них про -
из во да,

7) гаје ње шума и оста ле слич не дје лат но сти у шумар -
ству,

8) сје ча дрве та,

9) рибо лов,

10) аква-кул ту ра;

б) ОБЛАСТ ВАЂЕ ЊА РУДА И КАМЕ НА: 

1) вађе ње каме ног угља и лиг ни та, 

2) вађе ње сиро ве наф те и при род ног гаса,

3) вађе ње руда гво жђа и обо је них мета ла,

4) вађе ње каме на, пије ска, гли не, мине ра ла за хемиј ску
про из вод њу и про из вод њу мине рал них ђубри ва, тре се та,
соли и оста лих руда и каме на;

в) ПРЕ РА ЂИ ВАЧ КА ИНДУ СТРИ ЈА:

1) про из вод ња пре храм бе них про из во да,

2) про из вод ња пића,

3) про из вод ња дуван ских про из во да,

4) про из вод ња тек сти ла,
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5) про из вод ња одје ће,

6) про из вод ња коже и пред ме та од коже и про из вод ња
обу ће,

7) пре ра да дрве та и про из вод ња од дрве та и плу та, 

8) про из вод ња пред ме та од сла ме и пле тар ских мате ри -
ја ла,

9) про из вод ња папи ра и про из во да од папи ра,

10) штам па ње и умно жа ва ње сни мље них запи са,

11) про из вод ња кок са и рафи ни са них нафт них про -
изво да,

12) про из вод ња хеми ка ли ја и хемиј ских про из во да,

13) про из вод ња основ них фар ма це ут ских про из во да и
фар ма це ут ских пре па ра та,

14) про из вод ња про из во да од гуме и пла стич них маса,

15) про из вод ња ста кла и про из во да од ста кла,

16) про из вод ња ватро стал них про из во да,

17) про из вод ња про из во да од пече не гли не за гра ђе ви -
нар ство, 

18) про из вод ња про из во да од пор це ла на и кера ми ке,

19) про из вод ња цемен та, кре ча и гип са,

20) про из вод ња про из во да од бето на, цемен та и гип са,

21) сје че ње, обли ко ва ње и обра да каме на,

22) про из вод ња бру сних про из во да и про из во да од
неме тал них мине ра ла,

23) про из вод ња сиро вог гво жђа, чели ка и феро ле гу ра,

24) про из вод ња ције ви, цри је ва, отво ре них про фи ла и
при па да ју ће опре ме од чели ка и оста лих про из во да при -
мар не пре ра де чели ка,

25) про из вод ња базних пле ме ни тих и оста лих обо је них
мета ла,

26) ливе ње мета ла,

27) про из вод ња гото вих метал них про из во да (про из во -
ди за метал не кон струк ци је, цисте рне, резер во а ри, посу де
од мета ла, пар ни котло ви, оруж је, муни ци ја, сје чи ва, ала ти,
метал не робе за општу намје ну и оста ли гото ви метал ни
про из во ди),

28) кова ње, пре со ва ње, штан цо ва ње и ваља ње мета ла;
мета лур ги ја пра ха,

29) повр шин ска обра да и пре вла че ње мета ла и машин -
ска обра да мета ла,

30) про из вод ња рачу на ра, елек трон ских и оптич ких про -
из во да (елек трон ске ком по нен те и пло че, рачу на ри и пери -
фер на опре ма, кому ни ка ци о на опре ма, еел ктрон ски уре ђа ји
за широ ку потро шњу, инстру мен ти за мје ре ње, испи ти ва ње
и нави га ци ју, сато ви, опре ма за зра че ње, елек тро ме ди цин ска
и елек тро те ра пе ут ска опре ма, оптич ки инстру мен ти и фото -
граф ска опре ма и маг нет ни и оптич ки меди ји),

31) про из вод ња елек трич не опре ме (елек тро мо то ри,
гене ра то ри, тран сфор ма то ри, уре ђа ји за дистри бу ци ју и
кон тро лу елек трич не енер ги је, бате ри је и аку му ла то ри,
жица и елек тро ин ста ла ци о ни мате ри ја ли, елек трич на
опре ма за расвје ту, апа ра ти за дома ћин ство, оста ла еле -
ктрич на опре ма),

32) про из вод ња маши на и опре ме (маши не за општу
намје ну, маши не за пољо при вре ду и шумар ство, маши не
за обра ду мета ла и алат них маши на, оста ле маши не за
оста лу намје ну)

33) про из вод ња мотор них вози ла, 

34) про из вод ња каро се ри је за мотор на вози ла, при ко ли -
ца и полу при ко ли ца, дије ла и при бо ра за мотор на вози ла,

35) изград ња бро до ва и чама ца,

36) про из вод ња жеље знич ких локо мо ти ва и шин ских
вози ла,

37) про из вод ња вазду хо плов них и васи он ских летје ли -
ца и при па да ју ћих пре во зних сред ста ва и опре ме, вој них
бор бе них вози ла и сао бра ћај них сред ста ва,

38) про из вод ња намје шта ја,

39) про из вод ња наки та, бижу те ри је и при па да ју ћих
про из во да, 

40) про из вод ња музич ких про из во да, спорт ске опре ме,
ига ра и игра ча ка,

41) про из вод ња меди цин ских и сто ма то ло шких
инстру ме на та и при бо ра, 

42) про из вод ња метли и чет ки;

г) ПРО ИЗ ВОД ЊА ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ И ГАСА:

1) про из вод ња елек трич не енер ги је, 

2) про из вод ња гаса;

д) СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ ВОДОМ И УПРА ВЉА ЊЕ
ОТПА ДОМ: 

1) при ку пља ње, пре чи шћа ва ње и снаб ди је ва ње водом,

2) при ку пља ње, обра да и одла га ње отпа да,

3) кана ли за ци ја,

4) реци кла жа (пре ра да) мате ри ја ла;

ђ) ГРА ЂЕ ВИ НАР СТВО:

1) изград ња обје ка та висо ко град ње,

2) изград ња обје ка та ниско град ње (путе ви, жеље знич -
ке пру ге, цје во во ди, водо ви за елек трич ну стру ју и теле ко -
му ни ка ци је, објек ти хидро град ње и оста ли објек ти ниско -
град ње,

3) елек тро ин ста ла ци о ни радо ви, уво ђе ње инста ла ци је
водо во да, кана ли за ци је, гаса и инста ла ци је за гри ја ње и
кли ма ти за ци ју,

4) фасад ни и шту ка тор ски радо ви, уград ња сто ла ри је,
поста вља ње под них и зид них обло га, фар бар ски и ста клар -
ски радо ви, и оста ли гра ђе вин ски радо ви и 

5) поди за ње кров них кон струк ци ја и покри ва ње кро во -
ва.

3. Спи сак дје лат но сти из тач ке 2. овог рје ше ња при мје -
њу је се и на утвр ђи ва ње дје лат но сти у свр ху при мје не чла -
на 28. став 2. тач ка е) Зако на о поре зу на добит. 

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу наред ног дана од обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”. 

Број: 06.05/020-1221-3/12
16. јула 2012. годи не Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегел ти ја, с.р.

Јавна установа Завод за запошљавање 
Републике Српске

На основу члана 10. Закона о посредовању у запошља-
вању 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 Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/10),
Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Срп-
ске, на сједници од 14. јуна 2012. године,  д о н и о ј е

И З М Ј Е Н Е  С ТАТ У ТА

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

У члану 22. став 5. тачка 10. Статута ЈУ Завод за запо-
шљавање Републике Српске, број: 06-3356/10, од 19. окто-
бра 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 “Службе-
ном гласнику Републике Српске”.

Број: 06-1482/12 Предсједник
14. јуна 2012. године Управног одбора,
Пале Милан Анђић, с.р.
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