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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У 
ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о под-
стицајима у привреди Републике Српске, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Једанаестој ре-
довној сједници, одржаној 22. јула 2020. године, а Вијеће 
народа 30. јула 2020. године констатовало да се Закон о 
измјени и допунама Закона о подстицајима у привреди Ре-
публике Српске не односи на витални национални интерес 
ни једног од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2226/20 Предсједник
31. јула 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА 

У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о подстицајима у привреди Републике Срп-

ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/19) 
послије члана 5. додаје се нови члан 5а, који гласи:

“Члан 5а.
Подстицајна средства за развој привреде не одобра-

вају се привредним субјектима у којима је Република 
Српска, односно јединица локалне самоуправе власник 
капитала више од 50%, осим правних лица чија је прете-
жна дјелатност из Подручја Ц - Прерађивачка индустрија 
и Подручја И - Дјелатности пружања смјештаја, припреме 
и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство, у 
складу са Уредбом о класификацији дјелатности Републи-
ке Српске.”.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
“(1) Повећање плате утврђује се доводећи у везу висину 

плате која је радницима код привредног субјекта исплаћена 
за март 2019. године са висином плате коју радници имају 
послије ступања на снагу овог закона.

(2) У случају да су радници код привредног субјекта 
имали умањену плату због привремене спријечености за 
рад у складу са прописима о здравственом осигурању за 
март 2019. године, висина плате у односу на коју се посма-
тра повећање је њихова посљедња пуна исплаћена плата 
прије здравствене спријечености за рад.

(3) Ако су радници засновали радни однос код привред-
ног субјекта током марта 2019. године, висина плате у од-
носу на коју се посматра повећање је њихова плата за април 
2019. године.

(4) Висина плате радника за март 2019. године, односно 
висина плате за одговарајуће мјесеце у случајевима из ст. 2. 
и 3. овог члана, представља почетни износ за утврђивање 
повећања плате радника (у даљем тексту: почетни износ 
плате).

(5) У случају промјене најниже плате, за раднике који 
су у мјесецима из ст. од 1. до 3. овог члана имали плату 
нижу од важеће најниже плате у Републици Српској почет-
ни износ плате једнак је висини важеће најниже плате.

(6) Привредни субјект може остварити право на под-
стицај за повећање плате само за раднике са којима је по 
основу уговора о раду засновао радни однос најкасније до 
првог дана обрачунског периода, који претходи периоду за 
који се тражи подстицај.

(7) За раднике који су засновали радни однос послије 
марта 2019. године почетни износ плате је просјечна виси-
на плате у обрачунском периоду, који претходи мјесецу у 
којем је остварено право на подстицај за те раднике.

(8) У случају из става 7. овог члана, за радника чија је 
просјечна висина плате у обрачунском периоду нижа од 
важеће најниже плате у Републици Српској почетни износ 
плате једнак је висини важеће најниже плате.

(9) Ст. од 5. до 8. овог члана примјењују се од обрачун-
ског периода који почиње 1. јула 2020. године.”.

Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. у тачки 3) послије ријечи: “си-

стем,” додају се ријечи: “које су настале до посљедњег дана 
обрачунског периода за који се подноси захтјев за подсти-
цај за повећање плате радника,”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”, осим чла-
на 2. овог закона, који ступа на снагу 1. јула 2020. године.
Број: 02/1-021-675/20 Предсједник
22. јула 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1544
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 ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА 
О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени Закона о јединственом 
регистру финансијских извјештаја Републике Српске, који 
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Једа-
наестој редовној сједници, одржаној 22. јула 2020. године, 
а Вијеће народа 30. јула 2020. године констатовало да се 
Закон о измјени Закона о јединственом регистру финан-
сијских извјештаја Републике Српске не односи на витални 
национални интерес ни једног од конститутивних народа у 
Републици Српској.
Број: 01-020-2229/20 Предсједник
31. јула 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Јединственом регистру финансијских извје-

штаја Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 74/10 и 94/15) члан 12. брише се.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-678/20 Предсједник
22. јула 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1545
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 ЗАКОНА О 

ОБАВЕЗНИМ ОСИГУРАЊИМА У САОБРАЋАЈУ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о обавезним 
осигурањима у саобраћају, који је Народна скупштина Ре-


