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Члан 11.
Градоначелник има надлежности начелника општине 

утврђене законом којим се уређује систем локалне само-
управе и другим законима.

Члан 12.
(1) Град Лакташи има своју имовину.
(2) Имовину Града Лакташи чини имовина бивше 

Општине Лакташи.
(3) Имовином Града Лакташи управљају органи Града 

Лакташи, у складу са законом.

Члан 13.
Финансирање Града Лакташи, као и поступак и услови 

под којима се Град Лакташи може задуживати, уређују се 
законом.

Члан 14.
Органи Општине Лакташи, до првих избора који ће се 

спроводити за органе општина и градова, вршиће дужност 
органа Града Лакташи.

Члан 15.
(1) Органи Града Лакташи преузимају у радни однос 

функционере, службенике, намјештенике и остале запосле-
не који су у Општинској управи Општине Лакташи оства-
ривали права из радног односа до ступања на снагу овог 
закона.

(2) Функционери и службеници Општине Лакташи који 
су именовани, односно изабрани на мандатни период оста-
ју у мандату до истека мандата органа који их је изабрао, 
односно именовао, осим у случају престанка мандата, у 
складу са законом.

(3) На радно-правни статус запослених у органима Гра-
да Лакташи примјењују се одредбе закона којим се уређује 
систем локалне самоуправе, одредбе закона којим се уређују 
права и дужности из радних односа службеника и намјеште-
ника у органима јединице локалне самоуправе, закона којим 
се уређују статусна питања функционера јединица локалне 
самоуправе, општи прописи о раду и колективни уговор.

Члан 16.
Скупштина града Лакташи дужна је да донесе Статут 

Града Лакташи и усклади друга општа акта са одредбама 
овог закона у року од 60 дана од дана конституисања органа 
Града Лакташи.

Члан 17.
На сва питања која нису уређена овим законом, а одно-

се се на Град Лакташи као јединицу локалне самоуправе, 
примјењују се одредбе закона којим се уређује систем ло-
калне самоуправе и одредбе закона којим се уређују права 
и дужности из радних односа службеника и намјештеника 
у органима јединице локалне самоуправе.

Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-400/22 Потпредсједник
14. априла 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Ден ис Шулић, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о те-
риторијалној организацији Републике Српске, који је На-

родна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет 
првој редовној сједници, одржаној 14. априла 2022. године, 
а Вијеће народа 26. априла 2022. године констатовало да се 
усвојени Закон о измјени и допунама Закона о територијал-
ној организацији Републике Српске не односи на витални 
национални интерес ниједног од конститутивних народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-1788/22 Предсједник
27. априла 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09, 
70/12, 83/14, 106/15, 26/19 и 15/21) у члану 5. послије рије-
чи: “Купрес,” ријеч: “Лакташи,” брише се.

Члан 2.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “Источно Сараје-

во,” додаје се ријеч: “Лакташи,”.

Члан 3.
У члану 25. у ставу 1. послије ријечи: “Зворник,” додаје 

се ријеч: “Лакташи,”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-401/22 Потпредсједник
14. априла 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

787
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПРИВРЕДИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
подстицајима у привреди Републике Српске, који је Народ-
на скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет пр-
вој редовној сједници, одржаној 14. априла 2022. године, а 
Вијеће народа 26. априла 2022. године констатовало да се 
усвојени Закон о измјенама и допунама Закона о подсти-
цајима у привреди Републике Српске не односи на витални 
национални интерес ниједног од конститутивних народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-1792/22 Предсједник
27. априла 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПОДСТИЦАЈИМА У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о подстицајима у привреди Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/19 и 78/20) 
у члану 3. у ставу 1. тачка 3) мијења се и гласи:

“3) плата подразумијева новчану накнаду која се оства-
рује у складу са прописима којима се уређују радни одно-
си,”.
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Члан 6. мијења се и гласи:
“(1) Почетни износ за утврђивање повећања плате рад-

ника (у даљем тексту: почетни износ плате) је висина пла-
те радника за мјесец децембар у календарској години, која 
претходи обрачунском периоду за који се подноси захтјев 
за подстицај.

(2) У случају да је радник код привредног субјекта имао 
умањену плату за мјесец почетног износа плате из става 1. 
овог члана због привремене спријечености за рад у складу 
са прописима о здравственом осигурању, висина плате у 
односу на коју се посматра повећање је његова посљедња 
пуна исплаћена плата прије здравствене спријечености за 
рад.

(3) Привредни субјект може остварити право на подсти-
цај за повећање плате само за раднике са којима је засновао 
радни однос најкасније до првог дана за мјесец почетног 
износа плате из става 1. овог члана.

(4) У случају промјене најниже плате, за раднике који 
су у мјесецу почетног износа плате из става 1. овог члана 
имали плату нижу од важеће најниже плате у Републици 
Српској, за почетни износ плате код обрачуна подстицаја 
узима се висина важеће најниже плате на посљедњи дан 
обрачунског периода за који се подноси захтјев за подсти-
цај”.

Члан 3.
У члану 7. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 4.
У члану 9. у ставу 1. испред ријечи: “Поред” број један 

у обостраној загради брише се.
Став 2. брише се.

Члан 5.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) Привредном субјекту утврђује се право на подсти-

цај појединачно по раднику, у износу који одговара вријед-
ности 70% од плаћених доприноса на повећање плате рад-
ника.

(2) Повећање плате из става 1. овог члана представља 
разлику између висине повећане плате радника и почетног 
износа плате радника.

(3) Износ подстицаја појединачно по раднику не може 
бити виши од 1.000 КМ у обрачунском периоду.

(4) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, када привредни 
субјект чија је претежна дјелатност из области производње 
текстила, одјеће, коже и производа од коже, за раднике који-
ма је почетни износ плате нижи од просјечне бруто плате 
у Републици Српској за претходну годину, према подаци-
ма Републичког завода за статистику, повећа плату изнад 
те просјечне бруто плате, код обрачуна подстицаја плаћени 
доприноси на повећану плату утврђују се као разлика изме-
ђу плаћених доприноса на повећану плату и износа допри-
носа који се плаћају на најнижу плату у Републици Српској 
у обрачунском периоду за који се тражи подстицај.

(5) Укупан износ подстицаја је збир новчаних средста-
ва за све раднике из става 1. овог члана за које привредни 
субјект остварује право на подстицај”.

Члан 6.
У члану 12. у ставу 1. у тачки 2) ријечи: “и да су уз обра-

зац захтјева достављени сви уговори о раду према рјешењу 
одредбе члана 9. став 2. овог закона” бришу се.

У ставу 4. ријеч: “обрачуна” замјењује се са ријечима: 
“почетног износа плате”.

Члан 7.
У члану 15. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Директна улагања од посебног значаја остварују 

се на основу одлуке Владе Републике Српске, а подразу-

мијевају реализацију пројеката којима се постиже сље-
деће:

1) запошљавање најмање 100 радника или инвестиције 
од најмање 10.000.000 КМ у материјална и нематеријална 
средства на територији развијене и средње развијене једи-
нице локалне самоуправе,

2) запошљавање најмање 50 радника или инвестиције 
од најмање 5.000.000 КМ у материјална и нематеријална 
средства на територији неразвијене и изразито неразвијене 
јединице локалне самоуправе”.

Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Влада Републике Српске доноси уредбу којом се 

утврђују посебни услови за остваривање права на подсти-
цај за директна улагања од посебног значаја, критеријуми 
и начин утврђивања износа подстицаја, начин контроле и 
извјештавања, као и друга питања од значаја за вођење по-
ступка додјеле подстицаја за директна улагања од посебног 
значаја”.

Члан 8.
У члану 17. став 12. мијења се и гласи:
“(12) Привредни субјект обавезан је да Министарству 

достави средство обезбјеђења поврата додијељеног под-
стицаја у случају неиспуњавања уговорених обавеза”.

Члан 9.
У члану 19. у ставу 3. ријечи: “у року од 30 дана од дана 

достављања позива за поврат средстава” бришу се.
Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Ако корисник подстицаја не изврши поврат сред-

става, Министарство покреће поступак наплате доставље-
ног средства обезбјеђења, односно обавјештава Правобра-
нилаштво Републике Српске ради покретања судског по-
ступка за поврат додијељеног подстицаја”.

Члан 10.
Послије члана 23. додаје се нови члан 23а, који гласи:

“Члан 23а.
Влада Републике Српске ће у року од три мјесеца од 

дана ступања на снагу овог закона донијети Уредбу о по-
ступку додјеле подстицаја за директна улагања од посебног 
значаја (члан 15. став 6)”.

Члан 11.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јула 2022. године.
Број: 02/1-021-406/22 Потпредсједник
14. априла 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р. 
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о пореском поступку Републике Српске, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет првој 
редовној сједници, одржаној 14. априла 2022. године, а 
Вијеће народа 26. априла 2022. године констатовало да се 
усвојени Закон о измјенама и допунама Закона о пореском 
поступку Републике Српске не односи на витални нацио-
нални интерес ниједног од конститутивних народа у Репу-
блици Српској.

Број: 01-020-1791/22 Предсједник
27. априла 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.


