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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”.
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Члан 2.

У члану 36. у ставу 1. ријечи: “са или без накнаде” за-
мјењују се ријечима: “уз новчану или неновчану накнаду”. 

Члан 3.
Послије члана 36. додаје се нови члан 36а, који гласи:

“Члан 36а.
Капиталним добитком, односно губитком не сматра се 

разлика настала: 
1) на имовини стеченој насљеђем,
2) преносом права на имовини који се врши између 

брачних и ванбрачних супружника и сродника по крви у 
првом насљедном реду,

3) преносом права на имовини који се врши између раз-
ведених брачних супружника, а у непосредној је вези са раз-
водом,

4) преносом права на имовини коју је порески обвезник 
имао у свом власништву непрекидно најмање седам година 
прије извршеног преноса.”.

Члан 4. 
У члану 38. став 2. мијења се и гласи: 
“(2) У сврху одређивања капиталног добитка и капиталног 

губитка путем размјене за друго право продајном цијеном сма-
тра се тржишна цијена права коју обвезник даје у размјену.”.

Члан 5. 
У члану 39. у ставу 2. ријечи: “у случају преноса без 

накнаде или путем размјене, као и” бришу се.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
“(3) У случају преноса права и имовине стечене покло-

ном, набавном цијеном сматра се цијена по којој је то право 
или имовину стекао правни претходник пореског обвезни-
ка (поклонодавац).”.

Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају ст. 4, 5, 6, 7, 
8, 9. и 10.

Члан 6.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

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

Број: 02/1-021-1053/20 Предсједник
2. децембра 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2333
На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 96/05) и члана 
43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Срп-
ске, на 99. сједници, одржаној 3.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА 

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I
Прихватају се донаторска средства Владе Републике 

Србије у износу од 20.000.000,00 евра (39.116.600,00 КМ), 
одобрена Републици Српској у оквиру механизма сарадње 
по Споразуму о успостављању специјалних паралелних 
односа између Републике Српске и Републике Србије 
за санирање посљедица изазваних пандемијом SARS - 
Covid-19.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3368/20 Предсједник
3. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2334
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и Одлуке Народне скупштине Републике Српске о прихва-
тању задужења Републике Српске према Европској инвести-
ционој банци (“Службени гласник Републике Српске”, број 
1/17) по Пројекту Додатно финансирање по Пројекту болнице 
у Републици Српској / Б ЕИБ 31.526, Влада Републике Српске, 
на 99. сједници, одржаној 3.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ДИЈЕЛА ПРЕОСТАЛИХ СРЕДСТАВА 

СУФИНАНСИРАЊА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПО 
ПРОЈЕКТУ ЈАЧАЊА СЕКТОРА ЗДРАВСТВА - ФАЗА 
2 (ХСЕП 2) - ЦЕБ ЛД 1747 НА ПРОЈЕКАТ ДОДАТНО 

ФИНАНСИРАЊЕ ПО ПРОЈЕКТУ БОЛНИЦЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ / Б ЕИБ 31.526

I
Одобрава се преусмјеравање дијела преосталих сред-

става суфинансирања Владе Републике Српске по Пројек-
ту јачања сектора здравства - фаза 2 - ХСЕП 2 (ЦЕБ ЛД 
1747) са рачуна: Министарство финансија Републике 
Српске-РПНЗ-ХСЕП-Влада у износу од 1.395.815,29 КМ 
на рачун: Министарство финансија РПНЗ-Пројекат бол-
ница Републике Српске–Влада с циљем кофинансирања 
Пројекта Додатно финансирање по Пројекту болнице / Б 
ЕИБ 31.526.

II
Одобрава се преусмјеравање дијела преосталих сред-

става суфинансирања Владе Републике Српске по Пројек-
ту јачања сектора здравства - фаза 2 - ХСЕП 2 (ЦЕБ ЛД 
1747) са рачуна: Министарство финансија Републике 
Српске-РПНЗ-ХСЕП-ОПШТИНА у износу од 1.198,92 
КМ на рачун: Министарство финансија РПНЗ-Пројекат 
болница Републике Српске-Влада с циљем кофинанси-
рања Пројекта Додатно финансирање по Пројекту болни-
це / Б ЕИБ 31.526.

III
Средства ће се користити за плаћање трошкова банкар-

ских услуга, трошкова пореза и доприноса за консултанте, 
трошкове ПДВ-а и друге евентуалне трошкове који настану 
с циљем реализације наведеног пројекта, а који нису плати-
ви из средстава кредита.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3394/20 Предсједник
3. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2335
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 3. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2020. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 112/19 и 61/20), Влада Републике Српске, на 
99. сједници, одржаној 3.12.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА 

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе 

(организациони код 0813) на План утрошка средстава за 


