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зацији или статусу доставе измјене на Обрасцу Регистра
буџетских корисника ради ажурирања података у Регистру.
(2) Буџетски корисници уз Образац из става 1. овог члана дужни су да доставе документацију која потврђује настале промјене у складу са Правилником о критеријумима
за стицање статуса буџетског корисника.
(3) Регистар буџетских корисника води и ажурира Министарство финансија.
Члан 22.
(1) У случају да овај закон садржи другачија рјешења у
односу на друге законе Републике Српске, у предмету извршења Буџета примјењују се одредбе овог закона.
(2) Уколико су другим законима прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планираних износа
по овом закону или по Одлуци о усвајању Буџета Републике Српске за 2016. годину, примјењују се одредбе и планирани износи утврђени овим законом и Одлуком о усвајању
Буџета Републике Српске за 2016. годину.
Члан 23.
Пренос средстава из Буџета у Буџет заједничких институција Босне и Херцеговине може се вршити искључиво на
основу одобрења Народне скупштине Републике Српске.
Члан 24.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице буџетског корисника ако:
1) приходе буџета не обрачуна, не књижи и не уплати на
одговарајући рачун и у прописаном року (члан 3),
2) властите приходе користи супротно или без одобрења
интерног плана и програма Владе или Буџета (члан 3),
3) користи средства за набавку нефинансијске имовине у сталним средствима и буџетска средства за субвенције и грантове без добијања сагласности Владе на план
утрошка тих средстава или прије спровођења процедуре
прописане Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (члан 5),
4) новчана средства буџетског корисника не користи
руководећи се начелима рационалности и штедње (члан 6),
5) сачини обрасце за трезорско пословање буџетских
корисника на основу невјеродостојних књиговодствених
исправа или непостојећих пословних промјена (члан 11),
6) не унесе вјеродостојне податке у систем трезора, односно помоћне књиге и главну књигу трезора (члан 12),
7) исплату плата и осталих личних примања не врши на
рачуне запослених (члан 15),
8) се у поступку набавке имовине, робе, материјала и
услуга не придржава процедура из модула набавки (члан
19) и
9) у року од 15 дана од дана настанка промјене у организацији и статусу не спроведе поступак регистровања у
Министарству финансија (члан 21).
Члан 25.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се
за прекршај одговорно лице у Министарству финансија ако
се не придржава одредбе члана 17. овог закона.
Члан 26.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1663/15
23. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Др Ненад Стевандић, с.р.

1915
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ
ДОПРИНОСУ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Проглашавам Закон о посебном доприносу за солидарност, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петнаестој сједници, одржаној 23. децембра 2015.
године, а Вијеће народа 30. децембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о посебном доприносу за солидарност није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4269/15
30. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ПОСЕБНОМ ДОПРИНОСУ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Члан 1.
Овим законом уређују се посебан допринос за солидарност, обвезници, основица, начин обрачунавања, пријављивања, плаћања и наплате посебног доприноса за солидарност.
Члан 2.
Циљ овог закона је обезбјеђивање средстава за ублажавање посљедица елементарних непогода у Републици
Српској.
Члан 3.
Посебан допринос за солидарност представља намјенска средства која се обезбјеђују из нето дохотка од личних
примања физичких лица и осталог дохотка физичких лица,
а која се користе за санирање штете од елементарних непогода у Републици Српској.
Члан 4.
(1) Обвезници посебног доприноса за солидарност су:
1) физичка лица која остварују доходак од личних примања или остали доходак већи од 500 КМ мјесечно, а који
су обвезници пореза на доходак за које исплатилац дохотка
приликом сваке исплате плаћа аконтативни порез на доходак (порез по одбитку) у смислу одредаба Закона о порезу
на доходак и
2) физичка лица која остварују доходак по основу чланства у управним и надзорним одборима, одборима за ревизију, савјетима и комисијама, а на који се плаћа порез на
доходак у смислу одредаба Закона о порезу на доходак.
(2) Основица посебног доприноса за солидарност за
обвезике из става 1. тачка 1) овог члана је нето доходак од
личних примања или нето остали доходак на који се плаћа
порез по одбитку.
(3) Основица посебног доприноса за обвезнике из става
1. тачка 2) овог члана је нето доходак од накнада за чланство у управним, надзорним одборима, одборима за ревизију, савјетима и комисијама.
Члан 5.
(1) Посебан допринос за солидарност не плаћа се на
доходак од личних примања и остали доходак који је на
основу Закона о порезу на доходак ослобођен од плаћања
пореза на доходак.
(2) Посебан допринос за солидарност не плаћа се на
доходак од самосталне дјелатности, доходак на капитални
добитак, доходак из страних извора, доходак од капитала,
доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, као и на остали доходак
од стипендија, поклона и доходак који представља разлику
вриједности стечене имовине и доказане висине средстава
за њено стицање.
(3) Посебан допринос за солидарност не утиче на пореску основицу пореза на доходак и обавезних доприноса.

6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 6.
(1) Посебан допринос за солидарност обрачунава се у
висини од 0,4% од нето дохотка и у цијелости пада на терет
физичког лица које остварује тај доходак.
(2) Посебан допринос на нето доходак од накнада за
чланство у управним и надзорним одборима, одборима за
ревизију, савјетима и комисијама обрачунава се и плаћа се
у висини од 5% од нето накнаде и у цијелости пада на терет
физичког лица које остварује овај доходак.
(3) Нето доходак у смислу ст. 1. и 2. овог члана представља износ дохотка, након опорезивања порезом на доходак
и обавезним доприносима.
Члан 7.
(1) Обрачун и уплату посебног доприноса за солидарност из члана 6. ст. 1. и 2. овог закона врши исплатилац
у моменту исплате сваког појединачног дохотка на који се
плаћа посебан допринос за солидарност.
(2) Уплатилац посебног доприноса пријављује Пореској управи Републике Српске обрачунати износ посебног
доприноса до десетог у мјесецу за претходни мјесец на
Обрасцу 1002 Мјесечне обавјештајне пријаве.
Члан 8.
Посебан допринос за солидарност представља приход
Фонда солидарности за обнову Републике Српске и уплаћује се на рачун Фонда.
Члан 9.
(1) На питања која нису уређена овим законом, као и на
значење појмова употријебљених у овом закону, сходно се
примјењују одредбе Закона о порезу на доходак.
(2) На поступак пријављивања, обрачуна, плаћања,
контроле, редовне и принудне наплате посебног доприноса за солидарност сходно се примјењују прописи којима се
уређује порески поступак.
Члан 10.
Принудну наплату посебног доприноса за солидарност
врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 11.
Надзор над примјеном одредаба овог закона врши Министарство финансија, а инспекцијски надзор врши Пореска управа Републике Српске.
Члан 12.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.
Број: 02/1-021-1665/15
23. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Др Ненад Стевандић, с.р.

1916
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 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 Петнаестој сједници, одржаној 23. децембра 2015. године, а Вијеће народа 30.
децембра 2015. 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: 01-020-4270/15
30. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.
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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,
35/07 и 52/14) у члану 4. у ставу 1. тачка 1) мијења се и гласи:
“1) Путничке аутомобиле и комби возила
до 1.150 ccm .................................................................30 КМ,
преко 1.150 ccm до 1.300 ccm.....................................40 КМ,
преко 1.300 ccm до 1.600 ccm.....................................50 КМ,
преко 1.600 ccm до 2.000 ccm.....................................75 КМ,
преко 2.000 ccm до 2.500 ccm...................................200 КМ,
преко 2.500 ccm до 3.000 ccm...................................650 КМ,
преко 3.000 ccm ................................................... 1.000 КМ,”.
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 ................40 КМ,
2) ловачку пушку .........................................................30 КМ,
3) малокалибарски пиштољ .......................................40 КМ,
4) малокалибарски револвер ......................................30 КМ,
5) малокалибарску пушку ..........................................40 КМ,
6) лук ............................................................................20 КМ,
7) самострел.................................................................20 КМ,
8) свако трофејно оружје независно од врсте ...........20 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:
1) оружје за које је издат оружни лист за држање
оружја за личну безбједност ......................................15 КМ,
2) оружје за које је издата дозвола за ношење
оружја за личну безбједност ................................... 10 КМ.”.
Члан 3.
Члан 27. мијења се и гласи:
“Расподјела средстава наплаћених у складу са овим законом врши се у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
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: 02/1-021-1666/15
23. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Др Ненад Стевандић, с.р.

1917
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој посебној сједници, одржаној
23. децембра 2015. године, донијела је с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Економску политику Републике Српске за 2016. годину.

