6.4.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ванредног стања за територију Републике Српске утврђено
је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена уредба са законском снагом раније ступи на снагу.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1165/20
6. априла 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а након разматрања Информације о мјерама које се
предузимају у вези са спречавањем ширења заразе изазване
вирусом корона, Влада Републике Српске, на 65. сједници,
одржаној 2.4.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ ИЗМИРЕЊА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И
ДОПРИНОСА ЗА МАРТ 2020. ГОДИНЕ

I
Обавезе по основу пореза на доходак и доприноса односе се на плате запослених за март 2020. године и доприноса
за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности
за март 2020. године (у даљем тексту: обавезе по основу
пореза и доприноса).
Средства за измирење обавеза по основу пореза и доприноса обезбиједиће се из средстава Фонда солидарности.
II
Обавезе из тачке I ове oдлуке односе се на плате радника
запослених код послодаваца (правних лица и предузетника)
који су престали са пословањем усљед проглашења мјера на
спречавању ширења вируса корона, а који су радницима исплатили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020.
године и обавезе по основу доприноса лица која остварују
доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглашења мјера на спречавању ширења вируса корона престали са
пословањем, односно којима је забрањен рад.
III
Послодавци и лица која остварују доходак од самосталне дјелатности из тачке II ове одлуке обавезни су доставити Пореској управи мјесечну пријаву пореза по одбитку
- Образац 1002 - о исплаћеним платама након опорезивања (нето платама) и обрачунатим обавезама из тачке I ове
одлуке.
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ком Републичког штаба за ванредне ситуације или градског,
односно општинског штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, сачиниће Министарство привреде и предузетништва Републике Српске и Министарство
финансија Републике Српске и доставити Пореској управи.
VIII
За спровођење ове одлуке задужују се Министарство
финансија, Министарство привреде и предузетништва и
Пореска управа.
IX
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-975/20
2. априла 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

605
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
118/08), а у складу са Одлуком Владе Републике Српске
о прихватању донаторских средстава Владе Републике
Србије, број: 04/1-012-2-3407/19, од 26.12.2019. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 110/19), Влада Републике Српске, на 65. сједници, одржаној 2.4.2020.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА
МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком одобравају се донаторска средства Владе
Републике Србије у износу од 6.192.562,50 КМ Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске.
II
Средства из тачке I ове одлуке Министарство здравља
и социјалне заштите Републике Српске усмјериће ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске за спровођење
мјера за спречавање и сузбијање заразне болести изазване
вирусом корона (SARS-CoV-2).
III
Задужује се Министарство здравља и социјалне заштите да склопи споразум са ЈЗУ Институт за јавно здравство
као крајњим корисником средстава.
IV
За праћење реализације ове одлуке задужују се Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство
финансија.

IV
Пореска управа дужна је након контроле пријава из
тачке III ове одлуке да достави податке о појединачним и
укупним обавезама по основу пореза и доприноса Министарству финансија.

V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

V
Камате на кашњење у плаћању обавеза из тачке I ове
одлуке неће се обрачунавати.

Број: 04/1-012-2-979/20
2. априла 2020. године
Бањалука

VI
Послодавци и лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, а који испуњавају услове прописане овом
одлуком да остваре право из тачке I ове одлуке, подносе
Пореској управи Републике Српске писану изјаву са захтјевом најкасније до 11.5.2020. године за март 2020. године.
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VII
Списак дјелатности које обављају послодавци (правна
лица и предузетници) из тачке II ове одлуке, којима је одлу-

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 12. став 2. и члана 21. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13) и члана 14.
Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске
АД Бања Лука, број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. године, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Бања Лука, на
65. сједници, одржаној 2.4.2020. године, д о н о с и

