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д) новчану накнаду приликом рођења дјетета,
ђ) новчану помоћ породици у случају смрти радника,
е) новчану помоћ у случају смрти члана уже породице,
ж) накнаду по основу обављања функције предсједника 

или повјереника репрезентативне синдикалне организације.
(2) Висина примања из става 1. овог члана утврђује се 

Посебним колективним уговором за запослене у области 
образовања и културе Републике Српске.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Министарство просвјете и културе ће са представници-

ма гранског синдиката сваке године, у току израде буџета, 
водити преговоре о цијени рада за наредну годину, а уса-
глашени акт о цијени рада, у складу са постигнутим дого-
вором, потписују министар просвјете и културе и предсјед-
ник синдиката.

Члан 23.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, 

извршиће се усклађивање подзаконских аката и посебног 
колективног уговора којим је регулисан обрачун и исплата 
плата, те осталих личних примања.

Члан 24.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о платама запослених у области просвјете и културе Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/07, 64/08, 116/09 и 116/12).

Члан 25.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-544/14 Предсједник
10. априла 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о пореском поступку Републике Српске, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет четвр-
тој сједници, одржаној 10. априла 2014. године, а Вијеће 
народа 22. априла 2014. године констатовало да усвојеним 
Законом о измјенама и допунама Закона о пореском по-
ступку Републике Српске није угрожен витални национал-
ни интерес ни једног конститутивног народа у Републици 
Српској.

Број: 01-020-2252/14 Предсједник
23. априла 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 

ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о пореском поступку Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11 
и 67/13) у члану 4. у ставу 3. у тачки в) ријеч: “и” брише се.

У тачки г) послије ријечи: “обвезника” додаје се ријеч: 
“и”.

Послије тачке г) додаје се нова тачка д), која гласи:
“д) пореским администрацијама у Босни и Херцегови-

ни према посебном споразуму”.

Члан 2.
У члану 56. у ставу 1. у тачки б) ријеч: “и” брише се.
У тачки в) послије ријечи: “закона” додаје се ријеч: “и”.
Послије тачке в) додаје се нова тачка г), која гласи:
“г) се пореском обвезнику одобри одгођено плаћање 

пореских обавеза од органа надлежног за утврђивање тих 
обавеза”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-550/14 Предсједник
10. априла 2014. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике 

Српске, члана 182. и члана 186. став 1. Пословника Народ-
не скупштине Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 31/11)  и чл. 15, 17. и 22. Закона о заду-
живању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 71/12), Народна скупшти-
на Републике Српске, на Тридесет четвртој сједници, 
одржаној 10. априла 2014. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ПРЕМА ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ ПУТЕМ 

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ПО ПРОЈЕКТУ 
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ИСТОЧНО 

САРАЈЕВО ФАЗА II-A

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Вла-

ди Републике Аустрије путем UniCredit Bank Austria AG 
по Пројекту модернизације Универзитета Источно Са-
рајево Фаза II-A (у даљем тексту: Пројекат), у износу до 
10.000.000 евра.

II
Циљ Пројекта је модернизација и оспособљавање Уни-

верзитета у Источном Сарајеву за квалитетније извођење 
наставе и укључивање у савремена научна истраживања у 
Европи и свијету.

III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена 

су за набавку, транспорт и испоруку образовне и истра-
живачке опреме, машина и осталих помагала за наставу и 
предавања, као и њихово инсталирање, обуку запослених и 
грађевинске радове.

Реализацијом кредитних средстава из тачке I ове одлуке 
набавиће се опрема за модернизацију Универзитета у Исто-
чном Сарајеву, извршити радови на изградњи студентског 
дома у Фочи са околним уређењем и извршити реконструк-
ција и адаптација Православног богословског факултета у 
Фочи.

IV
Кредитна средства из тачке I ове одлуке одобравају се 

Републици Српској под сљедећим условима:
- отплатa кредита: десет година, почев од датума истека 

периода одгоде плаћања,
- период одгоде плаћања: пет и по година након изда-

вања коначне ситуације или најкасније 31. јануар 2022. го-
дине,

- камата: у износу од 0,00% годишње,


