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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
порезу на добит, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Деветнаестој сједници, одржаној 6.
јуна 2012. године, а Вијеће народа 14. јуна 2012. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о порезу на добит није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1936/12
15. јуна 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ

Члан 1.
У Закону о порезу на добит (“Службени гласник Републике Српске”, број 91/06) у члану 2. у тачки н) ријечи на
почетку тачке н): “Стално мјесто пословања” замјењују се
ријечима: “Пословна јединица страног правног лица (у
даљем тексту: Стално мјесто пословања)”.
У истој тачки у подтачки 2) тачка се замјењује тачком
са запетом и додаје се нова подтачка 3), која гласи:
“3) изузетно од начина одређивања сталног мјеста
пословања из тачке н) подт. 1) и 2), ако уговор о избјегавању двоструког опорезивања на другачији начин уређује
стално мјесто пословања у односу на одредбе овог закона,
примијениће се одредбе тог уговора.”.
Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. тачка д) мијења се и гласи:
“д) страно лице које остварује приход у Републици
Српској, а које није обухваћено т. в) и г) овог става, плаћа
порез по одбитку у складу са поглављем VII овог закона;”.
Послије става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
“(2) Порески обвезник из т. а) и б) овог члана који
закључи уговор о вршењу послова са нерезидентом, а те
послове врши путем сталног мјеста пословања, дужан је
да обавијести Пореску управу Републике Српске о закључењу и битним елементима тог уговора у року од пет дана
од дана његовог закључења.”.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 2. у тачки д) тачка се замјењује тачком са запетом и додаје се нова тачка ђ), која гласи:
“ђ) приходи остварени од обављања дјелатности у вези
са основним циљем и основном дјелатношћу хуманитарних организација и јавних институција.”.
Члан 4.
Послије члана 14. додају се нови чл. 14а. и 14б., који гласе:
“Умањење пореске основице за улагање у производњу
Члан 14а.
(1) Обвезник који на територији Републике Српске
изврши улагање у опрему, постројења и непокретности за
обављање властите регистроване производне дјелатности
има право на умањење пореске основице за вриједност
извршеног улагања.
(2) Министар доноси рјешење којим утврђује списак
дјелатности које се сматрају производном дјелатношћу из
става 1. овог члана, у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог закона.
(3) Опремом и постројењем из става 1. овог члана сматрају се опрема и постројења која се непосредно користе у
процесу производње и прераде.
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(4) Непокретностима из става 1. овог члана сматрају се
нови грађевински објекти и земљиште испод њих који непосредно служе обављању дјелатности из става 2. овог члана.
(5) Умањење пореске основице врши се у пореском
периоду у којем су опрема, постројења или непокретности
из става 1. овог члана стављени у употребу.
(6) Обвезник не може остварити право на умањење
пореске основице за опрему, постројења или непокретности које је стекао поклоном.
(7) У случају да су опрема, постројења или непокретности из става 1. овог члана набављени финансијским
лизингом, пореска основица се умањује за вриједност
отплаћене главнице лизинга у том пореском периоду.
(8) Уколико порески обвезник отуђи или да на коришћење опрему, постројење или непокретност прије истека
периода од три године од тренутка њиховог стављања у
употребу, губи право из става 1. овог члана и дужан је да
обрачуна и плати порез који би био плаћен да није користио право на умањење пореске основице уз припадајућу
камату у складу са законом.
Умањење пореске основице за запошљавање
Члан 14б.
(1) Порески обвезник који у једној календарској години запосли најмање 30 нових радника на неодређено вријеме има право на умањење пореске основице за износ плаћеног пореза на доходак и доприноса за те раднике.
(2) Право на умањење пореске основице из става 1.
овог члана порески обвезник може остварити уколико
запосли раднике који се налазе на евиденцији Завода за
запошљавање Републике Српске.
(3) Право на умањење пореске основице из става 1.
овог члана остварује се на крају пореског периода, у години у којој су запослени радници, а након што Пореска
управа утврди да се у евиденцији Јединственог система
регистрације, наплате и контроле доприноса налази 30
радника више код тог пореског обвезника у односу на крај
претходног пореског периода.
(4) Новозапосленим радником у смислу става 1. овог
члана сматра се радник са којим је закључен уговор о раду
на неодређено вријеме, у смислу прописа којима се уређују радни односи.
(5) Новозапосленим радником у смислу става 1. овог
члана не сматрају се лица која су била запослена у зависном или матичном правном лицу пореског обвезника.
(6) Уколико порески обвезник не задржи број радника по
основу којих је остварио право на умањење, најмање три
године од године у којој су запослени, губи право из става 1.
овог члана и дужан је да обрачуна и плати порез који би био
плаћен да није користио право на умањење пореске основице уз припадајућу камату у складу са законом.”.
Члан 5.
У члану 28. у ставу 2. послије тачке ђ) додаје се нова
тачка е), која гласи:
“е) камате по кредитима и зајмовима коришћеним од
резидента за улагање у опрему, постројења и непокретности у смислу члана 14а. овог закона.”.
Члан 6.
У члану 45. ријечи: “Законом о Пореској управи” замјењују се ријечима: “законом којим се уређује порески
поступак и порески прекршаји”.
Члан 7.
У члану 46. ријечи: “Закон о Пореској управи” замјењују се ријечима: “закон којим се уређује порески поступак и порески прекршаји”.
Члан 8.
Послије члана 48. додаје се нови члан 48а., који гласи:
“Члан 48а.
Умањење пореске основице из члана 14а. овог закона
не може се остварити за улагања у опрему, постројења или
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непокретности извршена прије ступања на снагу тог члана,
без обзира на моменат стављања у употребу те опреме,
постројења или непокретности.”.
Члан 9.
Члан 49. брише се.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, осим
одредбе члана 14а., која ступа на снагу 1. јануара 2012.
године.
Број: 01-868/12
6. јуна 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1268
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
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МУЗЕЈСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
музејској дјелатности, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Деветнаестој сједници, одржаној
6. јуна 2012. године, а Вијеће народа 14. јуна 2012. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о музејској дјелатности није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-1937/12
15. јуна 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О МУЗЕЈСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Закону о музејској дјелатности (“Службени гласник
Републике Српске”, број 89/08), (у даљем тексту: Закон),
члан 7. мијења се и гласи:
“(1) Музејском грађом сматра се:
а) материјално културно насљеђе и
б) нематеријално културно насљеђе.
(2) Материјално културно насљеђе подразумијева оно
што је створила природа или је створио човјек својим
радом, а то су:
а) производи природе:
1) минерали,
2) руде,
3) биљни свијет,
4) животињски свијет;
б) производи људског рада:
1) оруђе,
2) оружје,
3) одјевни предмети,
4) украсни предмети,
5) производи кућне радиности,
6) производи занатства,
7) умјетничка остварења.
(3) Нематеријално културно насљеђе су знања, умијећа
и вјештине које се односе на природу и човјека и које представљају основ за производњу материјалних културних
добара, која се преносе са генерације на генерацију и пружају осјећај идентитета и континуитета, а са циљем њего-
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вог очувања, које заједнице, групе и појединци препознају
као дио свог културног насљеђа.
(4) У складу са ставом 3. овог члана, нематеријално
културно насљеђе подразумијева:
а) језик и говор;
б) усмена предања;
в) књижевност и друге облике језичког изражавања;
г) извођачке умјетности:
1) музика,
2) пјесме,
3) игре и други извођачки облици;
д) догађаје о појавама и процесима у друштву који свједоче о развоју природе и друштва од праисторије до данас;
ђ) знања и друштвене праксе о обичајима, вјерским
обичајима, обредима и свечаностима и вјештине стечене
на основу тога;
е) вјештине које се односе на традиционалне занате и
ж) оригиналне поступке и начине израде умјетничког
дјела.
(5) Очување нематеријалног културног насљеђа спроводи се чувањем записа о њима, као и подстицањем њиховог
преношења и његовања у изворним и другим срединама.
(6) Министар, на приједлог Музејског савјета, у року
од шест мјесеци, доноси Правилник о биљежењу и начину
чувања записа о нематеријалној музејској грађи.”.
Члан 2.
Послије члана 7. додаје се нови члан 7а., који гласи:
“Члан 7а.
(1) Иницијативу за проглашење поједине нематеријалне музејске грађе у нематеријално културно добро могу
поднијети: академски истраживачи, све заинтересоване
организације, удружења грађана, правна и физичка лица.
(2) Поступци утврђивања и проглашења нематеријалне
музејске грађе у нематеријално културно добро, као и
заштита тих добара, спроводи се у складу са законским прописима којима се дефинишу културна добра у Републици.
(3) У случају да иницијативу поднесу лица из става 1.
овог члана, Музеј Републике Српске припрема процедуре
за утврђивање привремене заштите над нематеријалном
музејском грађом у складу са ставом 2. овог члана.
(4) Министар, на приједлог Музејског савјета, у року од
шест мјесеци, доноси Правилник о поступку за предлагање,
утврђивање и проглашење нематеријалног културног
добра.”.
Члан 3.
Послије члана 29. у поглављу VII - МУЗЕЈСКИ
САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ додаје се нови члан 29а.,
који гласи:
“Члан 29а.
(1) Ради унапређивања квалитета музејске дјелатности,
Влада формира Музејски савјет као савјетодавно тијело.
(2) Музејски савјет има пет чланова.
(3) Музејски савјет дјелује као савјетодавно тијело.
(4) Чланови Музејског савјета могу бити најистакнутији стручњаци са највишим стручним и научним звањима из
области музејске струке, различитих музејских профила из
земље или иностранства.
(5) Структура чланова Музејског савјета, по правилу,
одражава национални састав конститутивних народа и осталих.
(6) Чланове Музејског савјета у поступку јавне конкуренције, на приједлог Министарства, именује Влада.
(7) Рок за пријављивање кандидата за чланове Музејског
савјета је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
(8) Министарство упућује Влади приједлог кандидата
за чланове Музејског савјета у року од 60 дана од дана
објављивања јавног конкурса.

