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дуг без угрожавања своје ликвидности и измирења обавеза
према запосленима.
(3) Повезаност пореског дужника са другим лицем
утврђује се у складу са законом којим се уређује порески
поступак.
(4) Након доношења одлуке из става 1. овог члана, органи управљања пореског дужника сазивају скупштину
акционара, односно чланова ради доношења одлуке о повећању капитала претварањем пореског дуга у власнички
удио у складу са прописима који уређују ову област.
Члан 14.
(1) На основу захтјева пореског дужника, а након доношења одлуке из члана 13. став 1. овог закона, министар
доноси рјешење о измирењу дуга претварањем пореског
дуга у власнички удио у том пореском дужнику са тачно
утврђеним износом претвореног пореског дуга, удјела Републике у капиталу по основу претварања, односно удјела
ванбуџетских фондова и локалних заједница у капиталу.
(2) Уз захтјев за измирење пореског дуга претварањем
у власнички удио из става 1. овог члана, порески дужник
доставља одлуку о докапитализацији.
(3) Рјешење о измирењу дуга претварањем у власнички
удио Министарство доставља пореском дужнику који га
предаје надлежном регистарском суду са другим исправама
неопходним за упис повећања основног капитала у складу са прописом којим се уређује регистрација пословних
субјеката.
(4) Рјешење из става 1. овог члана порески дужник доставља и Централном регистру хартија од вриједности (у
даљем тексту: Централни регистар) ради уписа власништва
над акцијама у складу са прописом којим се уређује тржиште хартија од вриједности, о чему Централни регистар
издаје потврду.
(6) Рјешење о регистрацији и потврду Централног регистра порески дужник доставља Министарству у року од
пет дана од дана преузимања од надлежног органа.
Члан 15.
Претварање пореског дуга у власнички удио врши се
примјеном књиговодствене вриједности (билансни курс),
а на основу података из финансијског извјештаја пореског
дужника за посљедњу завршену пословну годину.
Члан 16.
Повјерилац у поступку претварања пореског дуга у власнички удио за цјелокупан порески дуг је Министарство, у
име Владе.
Члан 17.
Припадност јавног прихода у претвореном пореском
дугу утврђује се у складу са прописом којим се уређује
буџетски систем у Републици Српској.
Члан 18.
(1) Акције, односно члански удјели које Република Српска стиче у поступку измирења пореског дуга претварањем
улазе у портфељ Акцијског фонда Републике Српске а. д.
Бања Лука у складу са дугом по основу пореза који припадају буџету Републике Српске.
(2) Акције, односно члански удјели које стичу ванбуџетски фондови и јединице локалне самоуправе по основу својих потраживања припадају њима.
Члан 19.
(1) Промјене у пореским евиденцијама врше се на
основу рјешења из члана 14. став 1. овог закона које Министарство, уз потврду из Централног регистра, доставља
Пореској управи.
(2) Након извршених промјена у пореским евиденцијама, Пореска управа издаје увјерење о коначном стању обавеза након извршеног измирења пореског дуга, које доставља пореском дужнику.
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Члан 20.
Претварање пореског дуга у власнички удио код акционарских друштава врши се само у случају да скупштина акционара донесе одлуку о стицању акција са правом гласа без
обавезе објављивања понуде за преузимање у складу са прописом којим се уређује преузимање акционарских друштава.
Члан 21.
(1) Измирење пореског дуга на начин прописан чланом
5. тачка в) овог закона измирењем главног пореског дуга
уз отпис камате могу остварити сви порески дужници уколико до 30. јуна 2014. године измире у цијелости главни
порески дуг доспио за плаћање најкасније до 30. јуна 2013.
године.
(2) У случају измирења пореског дуга предвиђеног у
ставу 1. овог члана пореском дужнику отписује се цјелокупан износ обрачунате камате на тај дуг.
(3) Порески дужници који нису измирили у цијелости
главни дуг у року из става 1. овог члана не могу остварити
право на отпис камате из става 2. овог члана.
Члан 22.
(1) Поступак за остваривање права из члана 21. став 2.
овог закона покреће се захтјевом пореског дужника.
(2) О захтјеву из става 1. овог члана одлучује Пореска
управа у складу са законом којим се уређује порески и
општи управни поступак.
(3) Након доношења рјешења којим се утврђује да су
испуњени услови из члана 21. овог закона и којим се одобрава отпис камата, Пореска управа је дужна, без одлагања,
извршити одговарајућа књижења у пореским евиденцијама
и пореској картици тог пореског дужника.
Члан 23.
Надзор над примјеном одредаба овог закона врше Министарство и Пореска управа.
Члан 24.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1673/13
18. јулa 2013. године
Бања Лука

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

1185
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 КЛАСИФИКАЦИЈИ
ДЈЕЛАТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о класификацији дјелатности Републике Српске, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Двадесет деветој сједници, одржаној
18. јула 2013. године, а Вијеће народа 29. јула 2013. године
констатовало да усвојеним Законом о класификацији дјелатности Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2418/13
1. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Mилорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се појам, садржај и примјена
класификације дјелатности Републике Српске.
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Члан 2.
Одредбе овог закона и прописа који се доносе на основу
њега усклађене су са прописима о класификацији дјелатности донесеним на нивоу Босне и Херцеговине.
Члан 3.
Класификација дјелатности Републике Српске (у даљем
тексту: класификација дјелатности) је обавезан општи
стандард који се користи при евидентирању, прикупљању,
обради, анализи и објављивању података по дјелатностима
значајним за праћење економских, социјалних и демографских кретања.
Члан 4.
Класификација дјелатности примјењује се:
a) у доношењу и праћењу мјера економске и социјалне
политике,
б) у статистици и евиденцији,
в) у прикупљању, обради и објављивању података према дјелатностима,
г) у научноистраживачком и аналитичком раду и
д) за упис дјелатности у судске, административне и статистичке регистре, те регистре посебних намјена.
Члан 5.
(1) У складу са класификацијом дјелатности разврставају се: привредна друштва и други облици организовања и
удруживања који по закону, или на основу одлуке законом
овлашћеног органа, имају својство правног лица, органи
управе и органи јединица локалне самоуправе, политичке,
синдикалне и друге организације (у даљем тексту: пословни субјекти) и пословне јединице у њиховом саставу.
(2) У одговарајући ниво класификације дјелатности
разврставају се и предузетници по дјелатностима којe обављају.
Члан 6.
Разврставање по дјелатностима и промјене у разврставању на основу класификације дјелатности врше се у
складу са законским и подзаконским прописима којима се
уређују регистрација и разврставање пословних субјеката и
предузетника по дјелатностима у Републици Српској.
Члан 7.
Класификација дјелатности уређује се уредбом коју доноси Влада Републике Српске у складу са овим законом.
Члан 8.
Саставни дио Уредбе из члана 7. овог закона чине:
а) Класификација дјелатности са хијерархијским нивоима груписања, називима и описима дјелатности и
б) Класификација дјелатности - скраћена листа назива
дјелатности.
Члан 9.
Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство финансија.
Члан 10.
Влада Републике Српске ће, у року од 90 дана од дана
ступању на снагу овог закона, донијети Уредбу о класификацији дјелатности Републике Српске, којом ће се замијенити Уредба о класификацији дјелатности Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 9/13 и
33/13).
Члан 11.
Подзаконски акти донесени на основу Закона о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 74/10) примјењиваће се до доношења подзаконских аката на основу овог закона или посебних
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прописа којима се уређују регистрација и разврставање пословних субјеката и предузетника по дјелатностима у Републици Српској.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, број 74/10).
Члан 13.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. децембра 2013. године.
Број: 01-1656/13
18. јулa 2013. године
Бања Лука

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

1186
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Закона
о класификацији дјелатности Републике Српске, Народна
скупштина Републике Српске, на Двадесет деветој сједници, одржаној 18. јула 2013. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да припреми и у 2014. години предложи нови Закон о класификацији дјелатности Републике
Српске, који ће садржати прецизну класификацију дјелатности са хијерархијским начинима груписања, називима и
описима дјелатности и скраћену листу назива дјелатности,
како би се законом, а не подзаконским актима уредила ова
област.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1657/13
18. јулa 2013. године
Бања Лука

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

1187
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08
и 110/08) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 20. сједници, одржаној 18.07.2013. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња и реконструкција регионалног пута Р-477, дионица Мраковица-Подградци, па се у ту сврху може извршити потпуна
експропријација некретнина означених као:
Град Приједор:
- дио к.ч. бр. 3000/1, Салеши, њива 4. класе у површини
од 3087 м², уписана у ПЛ 586 КО Козарац, посјед Јусуфагић
(Едхем) Сабит са 1/1 дијела,
- дио к.ч. бр. 36/2, Козара, шума 1. класе у површини
од 5611617 м², уписана у ПЛ 351 КО Козарац, посјед ЈПШ
“Шуме РС” а.д. Соколац, ШГ Приједор са 1/1 дијела,
- дио к.ч. бр. 3064, Козарац-Мраковица, некатегорисани
пут у површини од 86661 м² и дио к.ч. бр. 1, Бабина Коса,
некатегорисани пут у површини од 8470 м², обе уписане у
ПЛ 345 КО Козарац, посјед Добро у општој употреби - Путеви са 1/1 дијела,
- дио к.ч. бр. 36/1, Козара, шума 1. класе у површини од
10828425 м²,

