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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 Двадесет деветој 
сједници, одржаној 18. јула 2013. године, а Вијеће народа 
29. јула 2013. године констатовало да усвојеним Законом 
о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Ре-
публике Српске није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2433/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 

ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о пореском поступку Републике Српске (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 102/11 и 108/11) у 
члану 2. тачка а) мијења се и гласи:

“а) порез је свака обавеза плаћања коју је порески обве-
зник дужан да плати у корист буџета Републике Српске, 
буџета градова, општина и фондова, која представља при-
нудно давање, а обухвата порезе, доприносе, таксе и нак-
наде,”.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 3. у тачки а) послије ријечи: “управ-

ним организацијама” додају се запета и ријечи: “органима 
јединица локалне самоуправе”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Пореска управа дужна је омогућити Министарству 

несметан и континуиран приступ пореским картицама по-
реских обвезника, као и другим службеним евиденцијама 
које води, а Министарство је те податке дужно чувати као 
службену тајну.”.

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7.

Члан 3.
У члану 12. у ставу 1. послије ријечи: “писаној” додају 

се ријечи: “или електронској”.
У ставу 2. послије ријечи: “усменог” додају се ријечи: 

“или писменог”.

Члан 4.
У члану 14. у тачки б) ријeчи: “и пријава” бришу се.

Члан 5.
У члану 15. у ставу 2. у тачки ђ) запета на крају текста 

замјењује се ријечју: “и”, а тачка е) брише се.

Члан 6.
У члану 16. у ставу 2. послије ријечи: “закључак” до-

дају се ријечи: “пореска пријава, порески рачун,”.

Члан 7.
У члану 18. став 5. брише се.
Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Изузетно од става 3. овог члана, порески акти се 

могу доставити пореском обвезнику и у електронској фор-
ми, у складу са прописима којима се уређује електронско 
пословање.”.

Члан 8.
Послије члана 19. додају се нови чл. 19а, 19б. и 19в, 

који гласе:

“Утврђивање пореске основице процјеном
Члан 19а.

(1) У случају да се чињенице на основу којих се утврђује 
пореска основица не могу утврдити доказним средствима 
из члана 19. овог закона, Пореска управа може утврдити 
пореску основицу процјеном.

(2) Пореска управа по слободној оцјени, а водећи ра-
чуна о ефикасности и ефективности поступка, одлучује 
који ће начин или више њих користити за процјену пореске 
основице.

(3) Министар, на приједлог директора Пореске управе, 
доноси правилник којим се уређују услови, начин и посту-
пак утврђивања пореске основице процјеном.

Начин утврђивања пореске основице процјеном
Члан 19б.

(1) Процјена пореске основице врши се:
а) процјеном на бази расположиве уредне пословне 

документације о пословању у одређеном периоду краћем 
од периода опорезивања (дневном, недјељном или мјесеч-
ном), тако што се на основу података о том дијелу посло-
вања процјењује пореска основица за период за који се 
утврђује порез,

б) процјеном на бази података и чињеница о остваре-
ном промету (дневном, недјељном или мјесечном) утврђе-
ним увиђајем или контролом, тако што се на основу тих по-
датака и чињеница процјењује пореска основица за период 
за који се утврђује порез,

в) упоређивањем са подацима других пореских обве-
зника који обављају исту или сличну дјелатност на истој 
или сличној локацији, под приближно једнаким условима и

г) на основу расположиве уредне пословне документа-
ције, ако она постоји, а није прокњижена.

Утврђивање основице пореза на доходак процјеном
Члан 19в.

(1) Изузетно од члана 19б. овог закона, утврђивање 
пореске основице процјеном користи се код утврђивања 
основице пореза на доходак, као разлика између вријед-
ности имовине пореског обвезника на крају и на почетку 
календарске године умањена за износ пријављеног дохотка 
и за вриједност имовине прибављене средствима стеченим 
насљеђем, поклоном или на други законит бестеретан на-
чин, као и за износ прихода који подлијежу опорезивању 
порезом на доходак, а који не улазе у опорезивање го-
дишњим порезом на доходак, за коју тај порески обвезник, 
односно друго лице истиче и о томе пружи одговарајуће 
материјалне доказе.

(2) Имовину из става 1. овог члана чине:
а) непокретности (стан, кућа, пословна зграда и просто-

рије, гаража, земљиште и слично),
б) акције и удјели у правном лицу,
в) опрема за обављање самосталне дјелатности,
г) моторна возила, пловни објекти и ваздухоплови,
д) штедни улози и готов новац и
ђ) друга имовинска права.
(3) Вриједност имовине на почетку календарске године 

чини збир укупне вриједности имовине на дан 1. јануара 
календарске године.

(4) Вриједност имовине на крају календарске године 
чини збир укупне вриједности имовине са стањем на дан 31. 
децембра календарске године, увећана за вриједност имови-
не утврђену од Пореске управе, која је у календарској години 
стечена теретно и отуђена теретно или бестеретно, као и за 
средства која је порески обвезник употријебио за куповину 
имовине, на име трећих лица у календарској години.
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(5) Уколико порески обвезник, односно друго лице 

истиче да су одређена имовина, односно средства стечена 
насљеђем, поклоном или на други законит бестеретан начин, 
дужни су да о томе пруже одговарајуће материјалне доказе.

(6) Пореска основица утврђена у складу са овим чла-
ном представља непријављени приход.

(7) Непријављени приход опорезује се као остали при-
ходи, у складу са законом којим се уређује порез на дохо-
дак, без признавања нормираних трошкова.”.

Члан 9.
У члану 20. у ставу 2. послије ријечи: “законом” додају 

се запета и ријечи: “и другим прописима којима се уређује 
поступак регистрације пословних субјеката у Републици 
Српској”.

У ставу 4. послије ријечи: “регистрацију” на крају те-
кста, додају се запета и ријечи: “уколико није другачије од-
ређено посебним прописима”.

У ставу 5. послије ријечи: “подзаконским актом” до-
дајеу се запета и ријечи: “уколико није другачије одређено 
посебним прописима”.

Став 7. брише се.
Став 9. брише се.

Члан 10.
У члану 22. у ставу 1. тачка в) мијења се и гласи:
“в) физичко лице које нема пребивалиште или бора-

виште у Босни и Херцеговини, а остварује приходе у Ре-
публици,”.

У ставу 1. тачка г) мијења се и гласи:
“г) физичко лице које обавља самосталну дјелатност,”.

Члан 11.
У члану 24. послије става 5. додаје се нови став 6, који 

гласи:
“(6) Одредбе ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана примјењују се 

у случају да другачије није одређено посебним прописима.”.

Члан 12.
Послије члана 25. додаје се нови члан 25а, који гласи:

“Пријава непокретности у фискални регистар 
непокретности

Члан 25а.
(1) Пореска управа успоставља и води фискални реги-

стар непокретности у складу са овим законом и прописима 
којима се уређује порез на непокретности.

(2) Порески обвезници пријављују непокретности у 
фискални регистар на основу пријава за регистрацију не-
покретности.

(3) У случају да порески обвезник не поднесе пријаву за 
регистрацију непокретности Пореска управа по службеној 
дужности региструје непокретност.”.

Члан 13.
У члану 26. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Уплатиоци доприноса који нису наведени у ст. 1. и 

2. овог члана подносе пријаву за регистрацију у Јединстве-
ни систем у року од осам дана од дана настанка обавезе 
плаћања доприноса.”.

Досадашњи став 3. постаје став 4.
У ставу 3. ријечи: “запослено лице” бришу се, а ријеч: 

“послодавац” замјењује се ријечима: “уплатилац доприноса”.

Члан 14.
У члану 28. у ставу 1. ријеч: “Суд” замјењује се ријечи-

ма: “Агенција надлежна за поступак регистрације послов-
них субјеката”.

Члан 15.
У члану 29. ријечи: “потврду о регистрацији од Поре-

ске управе” замјењују се ријечима: “доказ о регистрацији 
пореског обвезника”.

Члан 16.
Члан 32. мијења се и гласи:
“(1) Порески обвезник може измијенити претходно 

поднесену пореску пријаву ради отклањања грешке или 
пропуста у поднесеној пријави најкасније у року од три 
мјесеца од истека године у којој се пријава подноси.

(2) Поднесена пореска пријава не може се мијењати 
послије окончања поступка пореске контроле периода за 
који је пореска пријава поднесена.”.

Члан 17.
Члан 38. мијења се и гласи:
“(1) Повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се:
а) чланови породице пореског обвезника и
б) лице које контролише обвезника, лице које контро-

лише обвезник или лице које је под заједничком контролом 
са обвезником.

(2) Чланови породице пореског обвезника из става 1. 
тачка а) овог члана су супружник пореског обвезника, срод-
ници по крви у правој линији, браћа и сестре, усвојеници 
и њихови потомци који живе у заједничком домаћинству са 
пореским обвезником.

(3) Контрола из става 1. тачка б) овог члана значи вла-
сништво, директно или путем једног или више правних 
лица, од најмање 50% вриједности имовине или најмање 
50% гласова акционара правног лица које је у питању на на-
чин да се сматра да лице посједује све акције које директно 
или индиректно посједују чланови његове породице.

(4) Повезано лице одговара за обавезе пореског обве-
зника у случајевима када је утврђено да се пореска обавеза 
не може наплатити од пореског обвезника ни на један од 
законом прописаних начина.”.

Члан 18.
Послије назива главе: “VI - ПОСТУПАК ПЛАЋАЊА 

ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА” додаје се назив одјељка: “1. Ре-
довна наплата пореских обавеза”.

Члан 19.
У члану 43. у ставу 1. послије ријечи: “посредством 

банке” додају се ријечи: “преносом новчаних средстава”.
У ставу 2. ријеч: “измирење” замјењује се ријечима: 

“плаћање у сврху измирења”.
У ставу 2. тачка в) мијења се и гласи:
“в) претварањем пореског дуга у власнички удио у 

складу са посебним законом,”.

Члан 20.
Назив главе: “VII РЕДОВНА НАПЛАТА ПОРЕСКЕ 

ОБАВЕЗЕ” и чл. 48, 49. и 50. бришу се.

Члан 21.
У члану 51. став 1. мијења се и гласи:
“На износ пореских обавеза које нису плаћане у про-

писаном року порески обвезник дужан је да плати камату 
која се обрачунава по стопи од 0,03% дневно укључујући и 
обавезе за које је одобрено одгађање плаћања у складу са 
одредбама посебног закона.”.

Члан 22.
Послије члана 53. назив главе: “VIII ПРИНУДНА 

НАПЛАТА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ” замјењује се називом 
одјељка: “2. Принудна наплата пореских обавеза”.

Члан 23.
У члану 54. у ставу 5. ријечи: “пореског дуга” замјењују 

се ријечима: “пореске обавезе, назначење акта који се при-
нудно извршава”.

Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) Жалбом на рјешење о принудној наплати не може 

се оспоравати законитост акта који се извршава.”.
Досадашњи став 7. постаје став 8.
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У ставу 7. ријечи: “пореске обавезе у смислу члана 48. 
овог закона” замјењују се ријечима: “пореског дуга или 
претварања пореског дуга у власнички удио у складу са 
одредбама посебног закона”.

Члан 24.
У члану 56. у ставу 1. тачка в) мијења се и гласи:
“в) се пореском обвезнику одобри одгођено плаћање 

пореског дуга или се одобри претварање пореског дуга у 
власнички удио у складу са одредбама посебног закона”.

Члан 25.
У члану 60. на почетку текста испред ријечи: “Принуд-

на наплата” додаје се број: “1” у обостраној загради.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
“(2) У случају да дужник пореског обвезника не уплати 

на рачун принудне наплате новчано потраживање за које је 
одређен пренос из става 1. тачке в) овог члана, а исплати 
га пореском обвезнику, Пореска управа рјешењем одређује 
принудну наплату пореских обавеза из имовине дужника 
пореског обвезника у висини пренесеног потраживања.

(3) Влада уредбом утврђује распоред и намјену сред-
става од трошкова принудне наплате.”.

Члан 26.
У члану 70. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Рок из става 1. овог члана прекида се даном от-

почињања поступка утврђивања пореске обавезе и траје 
непрекидно, без обзира на дужину трајања управног по-
ступка, управног спора или других поступака чији исход 
може бити понављање првостепеног поступка утврђивања 
пореске обавезе рјешењем Пореске управе.”.

Члан 27.
У члану 80. у тачки з) ријеч: “и” брише се и додаје се 

запета.
Послије тачке з) додаје се нова тачка и), која гласи:
“и) поднесу извјештај надлежном тужилаштву у слу-

чају да у поступку контроле постоје основи сумње у извр-
шење кривичног дјела и”.

Досадашња тачка и) постаје тачка ј).

Члан 28.
У члану 94. у став 1. у тачки а) ријечи у загради: “и члан 

17. став 4.” бришу се.

Члан 29.
Послије члана 103. додају се нови чл. 103а. и 103б, који 

гласе:

“Члан 103а.
(1) У року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 

закона Влада ће донијети Уредбу о распореду и намјени 
средстава од трошкова поступка принудне наплате (члан 
60. став 3).

(2) У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 
закона министар ће донијети правилник којим се уређују 
услови, начин и поступак утврђивања пореске основице 
процјеном (члан 19а. став 3).

Члан 103б.
На поступке одгађања плаћања пореског дуга започете 

у складу са Законом о пореском поступку Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11 и 
108/11) примјењују се одредбе посебног закона којим се 
уређује начин измирења пореског дуга.”.

Члан 30.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1674/13 Предсједник
18. јулa 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1196
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 O ИЗMJEНAMA И ДOПУНAMA 

ЗAКOНA O ИЗВРШНOM ПOСTУПКУ

Проглашавам Закон о измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o 
извршнoм пoступку, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Двадесет деветој сједници, одржаној 
18. јула 2013. године, а Вијеће народа 29. јула 2013. годи-
не констатовало да усвојеним Законом о измjeнaмa и дo-
пунaмa Зaкoнa o извршнoм пoступку није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-2432/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

ЗAКOН
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНAMA ЗAКOНA O 

ИЗВРШНOM ПOСTУПКУ

Члaн 1.
У Закону о извршном поступку (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10 и 
57/12) у члану 29. у ставу 2. послије ријечи: “енергије” за-
пета и ријечи: “РТВ таксе” бришу се.

Члан 2.
У члaну 50. послије стaвa 5. дoдaje сe нoви стaв 6, кojи 

глaси:
“(6) Приjeдлoг зa нaстaвaк пoступкa пoднoси сe у рoку 

oд 30 дaнa oд дaнa извршнoсти oдлукe пaрничнoг судa 
схoднo oдрeдби члaнa 25. ст. 1, 2, 4. и 5. oвoг зaкoнa. Aкo 
трaжилaц извршeњa у oвoм рoку нe стaви приjeдлoг зa 
нaстaвaк извршeњa, суд ћe oбустaвити извршни пoступaк.”.

Члaн 3.
У члaну 55. послије стaвa 3. дoдaje сe нoви стaв 4, кojи 

глaси:
“(4) Прoтив рjeшeњa кojим сe прихвaтa или oдбиja 

приjeдлoг зa прoтивизвршeњe мoжe се изjaвити жaлбa.”.

Члaн 4.
У члaну 63. у стaву 3. ријечи: “или се из других разлога 

не може спровести” бришу се.

Члaн 5.
Назив члaна и члан 87. миjeњaју сe и глaсе:
“Прeтпoстaвкe зa oдржaвaњe рoчиштa
(1) Рoчиштe зa jaвнo нaдмeтaњe oдржaће сe када суд 

утврди дa су испуњени услови у складу са законом.
(2) Aкo првoм рoчишту нe присуствује ниjeдaн пoнуђaч, 

смaтрaћe сe да прoдaja није успjeла и суд ћe зaкaзaти другo 
рoчиштe у рoку oд 30 дaнa.

(3) Нa зaхтjeв лица кojе имa прaвo првeнствeнoг нaми-
рeњa суд ћe зaкључкoм oдрeдити дa сe рoчиштe зa прoдajу 
oдгoди aкo учeствуje сaмo jeдaн пoнуђaч. Oдгoдa из oвих 
рaзлoгa мoжe сe трaжити сaмo jeднoм у тoку пoступкa.”.

Члaн 6.
У члaну 88. послије риjeчи: “њeгoв супружник” дoдajу 

сe риjeчи: “aкo ниje сувлaсник”.

Члaн 7.
У члaну 89. стaв 10. бришe сe.

Члaн 8.
У члaну 90. стaв 2. миjeњa сe и глaси:


