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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
Влада ће у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона донијети Уредбу о условима и поступку
додјеле подстицајних средстава инвеститору који у Републици производи аудио-визуелно дјело (члан 17. став 8).
Члан 60.
Директор Центра ће у року од шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона донијети правилнике:
1) о начину вођења Регистра субјеката који се баве производњом, прометом и приказивањем аудио-визуелног дјела у Републици Српској (члан 18. став 2),
2) о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о продукцијским кућама које снимају на територији Републике
Српске (члан 23. став 3),
3) о поступку утврђивања критеријумa за одређивање
категорија подобности, изгледа и садржине ознаке категорије аудио-визуелног дјела (члан 29. став 7),
4) о критеријумима и поступку за избор пројеката у аудио-визуелној дјелатности који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Српске (члан 50. став 9).
Члан 61.
До доношења подзаконских прописа из чл. 59. и 60.
овог закона примјењиваће се подзаконски прописи донесени на основу раније важећег закона ако нису у супротности
са овим законом.
Члан 62.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о кинематографији Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 37/09).
Члан 63.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-580/22
1. јуна 2022. године
Бањалука

Потпредсједник
Народне скупштине,
Денис Шулић, с.р.

14.6.2022.

У тачки 12) послије ријечи: “’Службеном гласнику Републике Српске’” додају се запета и нова тачка 13), која
гласи:
“13) лица која су запослена код послодавца са сједиштем у Републици Српској, пријављена у Јединствени
систем регистрације, контроле и наплате доприноса и од
стране тог послодавца упућена на рад у иностранство, док
траје упућивање”.
Члан 2.
Послије члана 16. додаје се нови члан 16а, који гласи:
“Члан 16а.
Основица доприноса за лица из члана 3. став 1. тачка
13) овог закона је најнижа плата у Републици која је утврђена за мјесец за који се доприноси обрачунавају”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-575/22
1. јуна 2022. године
Бањалука

Потпредсједник
Народне скупштине,
Денис Шулић, с.р.

1099
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике
Српске, доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Проглашавам Закон о измјени Закона о порезу на доходак, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет другој редовној сједници, одржаној 1. јуна
2022. године, а Вијеће народа 10. јуна 2022. године констатовало да се усвојени Закон о измјени Закона о порезу на
доходак не односи на витални национални интерес ниједног од конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2506/22
10. јуна 2022. године
Бањалука

1098

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН

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 ДОПРИНОСИМА

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о
доприносима, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет другој редовној сједници, одржаној 1. јуна 2022. године, а Вијеће народа 10. јуна 2022. године констатовало да се усвојени Закон о измјени и допунама
Закона о доприносима не односи на витални национални
интерес ниједног од конститутивних народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-2507/22
10. јуна 2022. године
Бањалука

56

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20,
49/21 и 119/21) у члану 8. у ставу 2. у тачки 11) ријечи: “4,5
КМ” замјењују се ријечима: “0,75% просјечне нето плате у
Републици за претходну годину према посљедњем податку
Републичког завода за статистику,”.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-574/22
1. јуна 2022. године
Бањалука

Потпредсједник
Народне скупштине,
Денис Шулић, с.р.

1100
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике
Српске, д о н о с и м

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

УКАЗ

Члан 1.
У Закону о доприносима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17, 112/19, 49/21 и 119/21) у члану 3. у
ставу 1. у тачки 5) ријечи: “рад или” бришу се.

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о
републичкој управи, који је Народна скупштина Републи-

