
У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗАКО НА О ИЗМЈЕ НА МА 
И ДОПУ НА МА ЗАКО НА О ПОРЕ ЗУ НА ДОБИТ

Про гла ша вам Закон о измје на ма и допу на ма Зако на о
поре зу на добит, који је Народ на скуп шти на Репу бли ке
Срп ске усво ји ла на Девет на е стој сјед ни ци, одр жа ној 6.
јуна 2012. годи не, а Вије ће наро да 14. јуна 2012. годи не
кон ста то ва ло да усво је ним Зако ном о измје на ма и допу на -
ма Зако на о поре зу на добит није угро жен витал ни наци о -
нал ни инте рес ни јед ног кон сти ту тив ног наро да у Репу -
бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1936/12 Предсједник
15. јуна 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н  

О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НА МА ЗАКО НА 
О ПОРЕ ЗУ НА ДОБИТ

Члан 1.

У Зако ну о поре зу на добит (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, број 91/06) у чла ну 2. у тач ки н) рије чи на
почет ку тач ке н): “Стал но мје сто посло ва ња” замје њу ју се
рије чи ма: “Послов на једи ни ца стра ног прав ног лица (у
даљем тек сту: Стал но мје сто посло ва ња)”.

У истој тач ки у под тач ки 2) тач ка се замје њу је тач ком
са запе том и дода је се нова под тач ка 3), која гла си: 

“3) изу зет но од начи на одре ђи ва ња стал ног мје ста
посло ва ња из тач ке н) подт. 1) и 2), ако уго вор о избје га ва -
њу дво стру ког опо ре зи ва ња на дру га чи ји начин уре ђу је
стал но мје сто посло ва ња у одно су на одред бе овог зако на,
при ми је ни ће се одред бе тог уго во ра.”.

Члан 2. 

У чла ну 3. у ста ву 1. тач ка д) мије ња се и гла си:

“д) стра но лице које оства ру је при ход у Репу бли ци
Срп ској, а које није обу хва ће но т. в) и г) овог ста ва, пла ћа
порез по одбит ку у скла ду са погла вљем VII овог зако на;”.

Посли је ста ва 1. дода је се нови став 2., који гла си:

“(2) Поре ски обве зник из т. а) и б) овог чла на који
закљу чи уго вор о врше њу посло ва са нере зи ден том, а те
посло ве врши путем стал ног мје ста посло ва ња, дужан је
да оба ви је сти Поре ску упра ву Репу бли ке Срп ске о закљу -
че њу и бит ним еле мен ти ма тог уго во ра у року од пет дана
од дана њего вог закљу че ња.”.

Члан 3.

У чла ну 4. у ста ву 2. у тач ки д) тач ка се замје њу је тач -
ком са запе том и дода је се нова тач ка ђ), која гла си:

“ђ) при хо ди оства ре ни од оба вља ња дје лат но сти у вези
са основ ним циљем и основ ном дје лат но шћу хума ни тар -
них орга ни за ци ја и јав них инсти ту ци ја.”. 

Члан 4.

Посли је чла на 14. дода ју се нови чл. 14а. и 14б., који гла -
се: 

“Ума ње ње поре ске осно ви це за ула га ње у про из вод њу
Члан 14а.

(1) Обве зник који на тери то ри ји Репу бли ке Срп ске
извр ши ула га ње у опре му, постро је ња и непо крет но сти за
оба вља ње вла сти те реги стро ва не про из вод не дје лат но сти
има пра во на ума ње ње поре ске осно ви це за ври јед ност
извр ше ног ула га ња.

(2) Мини стар доно си рје ше ње којим утвр ђу је спи сак
дје лат но сти које се сма тра ју про из вод ном дје лат но шћу из
ста ва 1. овог чла на, у року од 60 дана од дана сту па ња на
сна гу овог зако на. 

(3) Опре мом и постро је њем из ста ва 1. овог чла на сма -
трају се опре ма и постро је ња која се непо сред но кори сте у
про це су про из вод ње и пре ра де.

(4) Непо крет но сти ма из ста ва 1. овог чла на сма тра ју се
нови гра ђе вин ски објек ти и земљи ште испод њих који непо -
сред но слу же оба вља њу дје лат но сти из ста ва 2. овог чла на.

(5) Ума ње ње поре ске осно ви це врши се у поре ском
пери о ду у којем су опре ма, постро је ња или непо крет но сти
из ста ва 1. овог чла на ста вље ни у упо тре бу.

(6) Обве зник не може оства ри ти пра во на ума ње ње
поре ске осно ви це за опре му, постро је ња или непо крет но -
сти које је сте као покло ном.

(7) У слу ча ју да су опре ма, постро је ња или непо крет -
но сти из ста ва 1. овог чла на наба вље ни финан сиј ским
лизин гом, поре ска осно ви ца се ума њу је за ври јед ност
отпла ће не глав ни це лизин га у том поре ском пери о ду.

(8) Уко ли ко поре ски обве зник оту ђи или да на кори -
шће ње опре му, постро је ње или непо крет ност при је исте ка
пери о да од три годи не од тре нут ка њихо вог ста вља ња у
упо тре бу, губи пра во из ста ва 1. овог чла на и дужан је да
обра чу на и пла ти порез који би био пла ћен да није кори -
стио пра во на ума ње ње поре ске осно ви це уз при па да ју ћу
кама ту у скла ду са зако ном.

Ума ње ње поре ске осно ви це за запо шља ва ње
Члан 14б.

(1) Поре ски обве зник који у јед ној кален дар ској годи -
ни запо сли нај ма ње 30 нових рад ни ка на нео д ре ђе но врије -
ме има пра во на ума ње ње поре ске осно ви це за износ пла -
ће ног поре за на дохо дак и допри но са за те рад ни ке.

(2) Пра во на ума ње ње поре ске осно ви це из ста ва 1.
овог чла на поре ски обве зник може оства ри ти уко ли ко
запо сли рад ни ке који се нала зе на еви ден ци ји Заво да за
запо шља ва ње Репу бли ке Срп ске.

(3) Пра во на ума ње ње поре ске осно ви це из ста ва 1.
овог чла на оства ру је се на кра ју поре ског пери о да, у годи -
ни у којој су запо сле ни рад ни ци, а након што Поре ска
упра ва утвр ди да се у еви ден ци ји Једин стве ног систе ма
реги стра ци је, напла те и кон тро ле допри но са нала зи 30
рад ни ка више код тог поре ског обве зни ка у одно су на крај
прет ход ног поре ског пери о да.

(4) Ново за по сле ним рад ни ком у сми слу ста ва 1. овог
чла на сма тра се рад ник са којим је закљу чен уго вор о раду
на нео д ре ђе но ври је ме, у сми слу про пи са који ма се уре ђу -
ју рад ни одно си.

(5) Ново за по сле ним рад ни ком у сми слу ста ва 1. овог
чла на не сма тра ју се лица која су била запо сле на у зави -
сном или матич ном прав ном лицу поре ског обве зни ка. 

(6) Уко ли ко поре ски обве зник не задр жи број рад ни ка по
осно ву којих је оства рио пра во на ума ње ње, нај ма ње три
годи не од годи не у којој су запо сле ни, губи пра во из ста ва 1.
овог чла на и дужан је да обра чу на и пла ти порез који би био
пла ћен да није кори стио пра во на ума ње ње поре ске осно ви -
це уз при па да ју ћу кама ту у скла ду са зако ном.”.

Члан 5.

У чла ну 28. у ста ву 2. посли је тач ке ђ) дода је се нова
тач ка е), која гла си:

“е) кама те по кре ди ти ма и зај мо ви ма коришће ним од
рези ден та за ула га ње у опре му, постро је ња и непо крет но -
сти у сми слу чла на 14а. овог зако на.”.

Члан 6. 

У чла ну 45. рије чи: “Зако ном о Поре ској упра ви” замје -
њу ју се рије чи ма: “зако ном којим се уре ђу је поре ски
посту пак и поре ски пре кр ша ји”.

Члан 7. 

У чла ну 46. рије чи: “Закон о Поре ској упра ви” замје -
њу ју се рије чи ма: “закон којим се уре ђу је поре ски посту -
пак и поре ски пре кр ша ји”.

Члан 8.

Посли је чла на 48. дода је се нови члан 48а., који гла си:

“Члан 48а.

Ума ње ње поре ске осно ви це из чла на 14а. овог зако на
не може се оства ри ти за ула га ња у опре му, постро је ња или
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непо крет но сти извр ше на при је сту па ња на сна гу тог чла на,
без обзи ра на моме нат ста вља ња у упо тре бу те опре ме,
постро је ња или непо крет но сти.”.

Члан 9.

Члан 49. бри ше се.

Члан 10.

Овај закон 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”, осим
одред бе чла на 14а., која сту па на сна гу 1. јану а ра 2012.
годи не.

Број: 01-868/12 Предсједник
6. јуна 2012. годи не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.

1268

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Репу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗАКО НА О ИЗМЈЕ НА МА 
И ДОПУ НА МА ЗАКО НА О МУЗЕЈ СКОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

Про гла ша вам Закон о измје на ма и допу на ма Зако на о
музеј ској дје лат но сти, који је Народ на скуп шти на Репу -
бли ке Срп ске усво ји ла на Девет на е стој сјед ни ци, одр жа ној
6. јуна 2012. годи не, а Вије ће наро да 14. јуна 2012. годи не
кон ста то ва ло да усво је ним Зако ном о измје на ма и допу на -
ма Зако на о музеј ској дје лат но сти није угро жен витал ни
наци о нал ни инте рес ни јед ног кон сти ту тив ног наро да у
Репу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1937/12 Предсједник
15. јуна 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НА МА ЗАКО НА 
О МУЗЕЈ СКОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

Члан 1.

У Зако ну о музеј ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, број 89/08), (у даљем тек сту: Закон),
члан 7. мије ња се и гла си: 

“(1) Музеј ском гра ђом сма тра се:

а) мате ри јал но кул тур но насље ђе и

б) нема те ри јал но кул тур но насље ђе.

(2) Мате ри јал но кул тур но насље ђе под ра зу ми је ва оно
што је ство ри ла при ро да или је ство рио човјек сво јим
радом, а то су:

а) про из во ди при ро де:

1) мине ра ли,

2) руде,

3) биљ ни сви јет,

4) живо тињ ски сви јет;

б) про из во ди људ ског рада:

1) ору ђе,

2) оруж је,

3) одјев ни пред ме ти, 

4) укра сни пред ме ти, 

5) про из во ди кућ не ради но сти,

6) про из во ди занат ства,

7) умјет нич ка оства ре ња.

(3) Нема те ри јал но кул тур но насље ђе су зна ња, уми је ћа
и вје шти не које се одно се на при ро ду и човје ка и које пред -
ста вља ју осно в за про из вод њу мате ри јал них кул тур них
доба ра, која се пре но се са гене ра ци је на гене ра ци ју и пру -
жа ју осје ћај иден ти те та и кон ти ну и те та, а са циљем њего -

вог очу ва ња, које зајед ни це, гру пе и поје дин ци пре по зна ју
као дио свог кул тур ног насље ђа.

(4) У скла ду са ста вом 3. овог чла на, нема те ри јал но
кул тур но насље ђе под ра зу ми је ва:

а) језик и говор;

б) усме на пре да ња;

в) књи жев ност и дру ге обли ке језич ког изра жа ва ња;

г) изво ђач ке умјет но сти:

1) музи ка, 

2) пје сме,

3) игре и дру ги изво ђач ки обли ци;

д) дога ђа је о поја ва ма и про це си ма у дру штву који свје -
до че о раз во ју при ро де и дру штва од пра и сто ри је до данас;

ђ) зна ња и дру штве не прак се о оби ча ји ма, вјер ским
оби ча ји ма, обре ди ма и све ча но сти ма и вје шти не сте че не
на осно ву тога;

е) вје шти не које се одно се на тра ди ци о нал не зана те и

ж) ори ги нал не поступ ке и начи не изра де умјет нич ког
дје ла.

(5) Очу ва ње нема те ри јал ног кул тур ног насље ђа спро во -
ди се чува њем запи са о њима, као и под сти ца њем њихо вог
пре но ше ња и њего ва ња у извор ним и дру гим сре ди на ма.

(6) Мини стар, на при је длог Музеј ског савје та, у року
од шест мје се ци, доно си Пра вил ник о биље же њу и начи ну
чува ња запи са о нема те ри јал ној музеј ској гра ђи.”.

Члан 2.

Посли је чла на 7. дода је се нови члан 7а., који гла си:

“Члан 7а.

(1) Ини ци ја ти ву за про гла ше ње поје ди не нема те ри јал -
не музеј ске гра ђе у нема те ри јал но кул тур но добро могу
под ни је ти: ака дем ски истра жи ва чи, све заин те ре со ва не
орга ни за ци је, удру же ња гра ђа на, прав на и физич ка лица.

(2) Поступ ци утвр ђи ва ња и про гла ше ња нема те ри јал не
музеј ске гра ђе у нема те ри јал но кул тур но добро, као и
зашти та тих доба ра, спро во ди се у скла ду са закон ским про -
пи си ма који ма се дефи ни шу кул тур на добра у Репу бли ци.

(3) У слу ча ју да ини ци ја ти ву под не су лица из ста ва 1.
овог чла на, Музеј Репу бли ке Срп ске при пре ма про це ду ре
за утвр ђи ва ње при вре ме не зашти те над нема те ри јал ном
музеј ском гра ђом у скла ду са ста вом 2. овог чла на. 

(4) Мини стар, на при је длог Музеј ског савје та, у року од
шест мје се ци, доно си Пра вил ник о поступ ку за пред ла га ње,
утвр ђи ва ње и про гла ше ње нема те ри јал ног кул тур ног
добра.”.

Члан 3.

Посли је чла на 29. у погла вљу VII - МУЗЕЈ СКИ
САВЈЕТ РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ дода је се нови члан 29а.,
који гла си:

“Члан 29а.

(1) Ради уна пре ђи ва ња ква ли те та музеј ске дје лат но сти,
Вла да фор ми ра Музеј ски савјет као савје то дав но тије ло.

(2) Музеј ски савјет има пет чла но ва.

(3) Музеј ски савјет дје лу је као савје то дав но тије ло.

(4) Чла но ви Музеј ског савје та могу бити нај и стак ну ти -
ји струч ња ци са нај ви шим струч ним и науч ним зва њи ма из
обла сти музеј ске стру ке, раз ли чи тих музеј ских про фи ла из
земље или ино стран ства.

(5) Струк ту ра чла но ва Музеј ског савје та, по пра ви лу,
одра жа ва наци о нал ни састав кон сти ту тив них наро да и оста -
лих.

(6) Чла но ве Музеј ског савје та у поступ ку јав не кон ку -
рен ци је, на при је длог Мини стар ства, име ну је Вла да.

(7) Рок за при ја вљи ва ње кан ди да та за чла но ве Музеј ског
савје та је 15 дана од дана обја вљи ва ња јав ног кон кур са.

(8) Мини стар ство упу ћу је Вла ди при је длог кан ди да та
за чла но ве Музеј ског савје та у року од 60 дана од дана
обја вљи ва ња јав ног кон кур са.
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