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Ступање на снагу

Члан 72.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 02/1-021-1054/20 Предсједник
2. децембра 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2329
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 ДОПУНИ 
ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ РЕПУБЛИЧКИМ 

ТАКСАМА 

Проглашавам Закон о допуни Закона о посебним репу-
бличким таксама, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Тринаестој редовној сједници, одржа-
ној 2. децембра 2020. године, а Вијеће народа 10. децембра 
2020. године констатовало да се Закон о допуни Закона о 
посебним републичким таксама не односи на витални на-
ционални интерес ни једног од конститутивних народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-4228/20 Предсједник
10. децембра 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ 

РЕПУБЛИЧКИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о посебним републичким таксама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 
60/03 - II дио, 14/04, 41/05, 51/06 и 52/14) послије члана 5. 
додаје се нови члан 5а, који гласи:

“Члан 5а.
(1) Посебна републичка такса за 2021. годину умањује 

се за 30% од износа прописаних у чл. 2. и 4. овог закона. 
(2) Посебна републичка такса за 2022. годину умањује 

се за 60% од износа прописаних у чл. 2. и 4. овог закона.”.

Члан 2. 
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

Број: 02/1-021-1050/20 Предсједник
2. децембра 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2330
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 КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
комуналним таксама, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Тринаестој редовној сједници, одржаној 
2. децембра 2020. године, а Вијеће народа 10. децембра 2020. 
године констатовало да се Закон о измјенама и допунама За-

кона о комуналним таксама не односи на витални национал-
ни интерес ни једног од конститутивних народа у Републици 
Српској.

Број: 01-020-4229/20 Предсједник
10. децембра 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о комуналним таксама (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 4/12) у члану 3. у ставу 1. т. б), г), 
д), ђ), е) и ж) бришу се.

Досадашње т. в), з) и и) постају т. б), в) и г). 

Члан 2.
У члану 4. у ставу 3. слово: “з” замјењује се словом: “в”, 

а слово: “и” замјењује се словом: “г”.

Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. тачка д) мијења се и гласи:
“д) удружења од јавног интереса за Републику Српску, 

а којима је то својство признато у складу са актом којим 
се уређује додјела и престанак статуса удружења од јавног 
интереса,”.

У тачки ђ) тачка на крају текста замјењује се запетом и 
додају се ријечи:
“особе са инвалидитетом које имају 80% инвалидитета и 
особе са тјелесним оштећењем од 70-100%, родитељ или 
старатељ који има статус лица које се стара о лицу са ин-
валидитетом, односно лице којем је рјешењем тај статус 
утврђен.”, 
а послије тачке ђ) додају се нове т. е) и з), које гласе:

“е) предузетници који, у смислу закона којим се уређује 
порез на доходак, имају статус малог предузетника,

з) обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од реги-
страције.”.

Члан 4.
Члан 10. мијења се и гласи:
“Комунална такса из члана 3. тачка г) овог закона 

утврђује се у годишњем износу, а комуналне таксе из члана 
3. т. а), б) и в) овог закона утврђују се сразмјерно времену 
коришћења права, предмета или услуга.”.

Члан 5.
У члану 11. у ставу 1. слово: “з” замјењује се словом: 

“в”.

Члан 6.
У члану 12. у ставу 1. слово: “и” замјењује се словом: 

“г”.
У истом члану у ставу 3. слово: “и” замјењује се сло-

вом: “г”.

Члан 7.
У члану 13. у ставу 2. слово: “з” замјењује се словом: 

“в”, а слово: “и” замјењује се словом: “г”.

Члан 8.
Послије члана 14. додаје се нови члан 14а, који гласи:

“Члан 14а.
Јединице локалне самоуправе ускладиће своје одлуке о 

комуналним таксама са одредбама овог закона у року од 90 
дана од дана његовог ступања на снагу.”.
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Члан 9.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. године.

Број: 02/1-021-1051/20 Предсједник
2. децембра 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2331
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 АДМИНИСТРАТИВНИМ 
ТАКСАМА 

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
административним таксама, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Тринаестој редовној сједници, 
одржаној 2. децембра 2020. године, а Вијеће народа 10. де-
цембра 2020. године констатовало да се Закон о измјенама и 
допунама Закона о административним таксама не односи на 
витални национални интерес ни једног од конститутивних 
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4230/20 Предсједник
10. децембра 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о административним таксама (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 100/11, 103/11 и 67/13) у члану 
3. у ставу 1. након ријечи: “такса” запета и ријечи: “која се 
налази у прилогу и саставни је дио овог закона” бришу се.

Члан 2.
Послије члана 3. додаје се нови члан 3а, који гласи:

“Члан 3а.
Влада Републике Српске доноси уредбу којом се пропи-

сује Тарифа републичких административних такса.”.

Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
“(1) За списе и радње у поступку пред јединицама ло-

калне самоуправе плаћају се таксе чији се износ утврђује 
одлуком и тарифом коју доносе јединице локалне само-
управе на основу овог закона.

(2) Таксе које се плаћају на основу тарифе из става 1. 
овог члана приход су буџета јединице локалне самоуправе.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, за списе и радње 
у вези са регистрацијом предузетника плаћају се таксе у 
сљедећим износима:

а) за оснивање - 30 КМ,
б) за промјене података уписаних у регистар - 20 КМ,
в) за престанак обављања дјелатности - 10 КМ,
г) за припремне радње - 10 КМ,
д) за резервацију пословног имена која обухвата реги-

страцију и брисање - 15 КМ.
(4) Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 

електронским путем, износ таксе из става 3. овог члана 
умањују се за 50%.

(5) Таксе из става 3. овог члана приход су јединица ло-
калне самоуправе.”.

Члан 4.
У члану 14. у ставу 1. у тачки ф) ријеч: “и” на крају 

текста замјењује се запетом.
У тачки х) тачка на крају текста замјењује се запетом и 

додају се нове т. ц) и ч), које гласе:
“ц) захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве,
ч) изводе, увјерења или потврде.”.

Члан 5.
Послије члана 24. додају се нови чл. 24а. и 24б, који 

гласе:
“Члан 24а.

(1) Влада Републике Српске ће у року од шест мјесеци 
од дана ступања на снагу овог закона донијети Уредбу о 
Тарифи републичких административних такса.

(2) До доношења подзаконског акта из става 1. овог чла-
на примјењиваће се прописи који су важили до дана сту-
пања на снагу овог закона, ако са њим нису у супротности.

Члан 24б.
Скупштине јединица локалне самоуправе ускладиће 

своје одлуке о административним таксама са одредбама 
овог закона у року од 120 од дана његовог ступања на сна-
гу, а номинални износ такса за истовјетне списе и радње 
не могу се утврдити у износу већем од износа прописаног 
Тарифом републичких административних такса.”.

Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1052/20 Предсједник
2. децембра 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2332
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 ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК 

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о по-
резу на доходак, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Тринаестој редовној сједници, одржаној 2. децем-
бра 2020. године, а Вијеће народа 10. децембра 2020. године 
констатовало да се Закон о измјенама и допунама Закона о по-
резу на доходак не односи на витални национални интерес ни 
једног од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4231/20 Предсједник
10. децембра 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ 

НА ДОХОДАК

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) у члану 8. у ста-
ву 4. у тачки 13) ријеч: “и” на крају текста замјењује се запетом.

У ставу 4. у тачки 14) послије ријечи: “сврхе” додају се 
запета и нове т. 15), 16) и 17), које гласе:

“15) насљеђе, 
16) поклон учињен између сродника по крви у правој 

линији, брачних и ванбрачних супружника, браће и сеста-
ра, усвојеника и усвојиоца, 

17) поклони укупне вриједности до 10.000 КМ на го-
дишњем нивоу”.


