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ПИТАЊЕ:
Народни посланик Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на
Десетој сједници одржаној 2. марта 2016. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
Као што вам је познато, регистрација мотоцикала у Републици Српској, у зависности од
кубикаже, износи од 800 до перко 1000 марака, док је та регистрација у Брчко-Дистрикту, и у
Федерацији БиХ од 300 до 400 марака.
Овим су грађани Републике Српске доведени у неравноправан положај, велики број
мотоцикала се не региструје, угрожена је безбједност саобраћаја, и велики број мотоцикала
се региструје и плаћају се даџбине у Брчко Дистрикту, и у Федерацији БиХ, па тако постоје
особе у Брчко-Дистрикут на које је регистровано преко 50 мотоцикала. Ако је неко хтио са
великим цијенама које су оптеретиле грађане Републике Српске да постигне неку буџетску
уштеду, постигао је буџетски дефицит, јер су људи отишли из Републике Српске. Поред
неравноправности сматрам да би била и буџетска корист да се ова ставка исправи и да се
направи јединствена цијена.
Да ли ће Министарство финансија подузети кораке у овом правцу и кад?
ОДГОВОР:
Број: 06.07/012-516-1/16
Датум: 22.04.2016. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Ненад Стевандић, је на Десетој сједници Народне скупштине Републике
Српске, поставио сљедеће посланичко питање:
„Као што вам је познато, регистрација мотоцикала у Републици Српској, у зависности од
кубикаже, износи од 800 до преко 1000 марака, док је та регистрација у Брчко-Дистрикту, и у
Федерацији БиХ од 300 до 400 марака.
Овим су грађани Републике Српске доведени у неравноправан положај, велики број
мотоцикала се не региструје, угрожена је безбиједност саобраћаја, и велики број мотоцикала
се региструје и плаћају се дажбине у Брчко Дистрикту, и у Федерацији БиХ, па тако постоје
особе у Брчко-Дистрикту на које је регистровано преко 50 мотоцикала. Ако је неко хтио
великим цијенама које су оптеретиле грађане Републике Српске да постигне неку буџетску
уштеду, постигао је буџетски дефицит, јер су људи отишли из Републике Српске. Поред
неравноправности, сматрам да би била и буџетска корист да се ова ставка исправи и да се
направи јединствена цијена.
Да ли ће Министарство финансија подузети кораке у овом правцу и кад“
У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике
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Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
Министарство финансија Републике Српске запримило је Иницијативу за измјену Закона о
порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник Републике Српске“, бр.
37/01, 35/07 и 52/14), са циљем смањења пореза на употребу и држање мотоцикала, који се
плаћа годишње у износима прописаним чланом 4. став 1. тачка 2. овог закона.
Након тога, представници министарства су одржали састанак са подносиоцима предметне
Иницијативе, те се приступило свеобухватној анализи стања у области опорезивања употебе
и држања мотоцикала. Након извршене анализе, а имајући у виду предметну Иницијативу,
Министарство ће приступити рјешавању овог питања на начин који ће највише допринијети
једнакости у опорезивању уз истовремену заштиту јавног интереса.
С поштовањем,
МИНИСТАР
др Зоран Тегелтија
02.03.2016
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Стручна расправа
Активности
Активности предсједника
ЕУ активности
Активности радних тијела
Активности службе
Међународна сарадња
Календар активности
Календар рада
Галерија
Архива аудио и видео записа
Фото галерија
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