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2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 
98/03, 115/05, 117/05, 48/11), на приједлог Владе Републи-
ке Српске, а након мишљења предсједника Народне скуп-
штине Републике Српске, предсједник Републике Српске, 
10.4.2020. године,  д о н о с и

УРЕДБУ СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ
О ПОРЕСКИМ МЈЕРАМА ЗА УБЛАЖАВАЊE 

ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЉЕД 
БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

Члан 1.
Овом уредбом са законском снагом утврђују се пореске 

мјере за вријеме ванредног стања ради ублажавања економ-
ских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изаз-
ване вирусом SARS-CoV-2 с циљем смањења неликвидно-
сти пореских обвезника узроковане наведеним стањем.

Члан 2.
(1) Пореске мјере обухватају продужење рока за под-

ношење годишњих пријава, продужење рока за измирење 
пореских обавеза, одлагање укидања рјешења о одгођеном 
плаћању пореских обавеза и друге мјере.

(2) За пореске обвезнике који су у складу са чланом 34. 
став 3. и чланом 38. Закона о порезу на добит (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 94/15, 1/17 и 58/19) обаве-
зни да поднесу пореску пријаву за 2019. годину најкасни-
је до 31. марта текуће године за претходну годину рок за 
подношење годишње пореске пријаве за порез на добит за 
2019. годину продужава се до 30. априла 2020. године.

Члан 3.
За пореске обвезнике који су у складу са чланом 60. За-

кона о порезу на доходак (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) обавезни да подне-
су пореску пријаву за 2019. годину најкасније до 31. марта 
текуће године за претходну годину рок за подношење го-
дишње пореске пријаве за порез на доходак за 2019. годину 
продужава се до 30. априла 2020. године.

Члан 4.
За уплатиоце доприноса из члана 4. тачка 3) Закона о 

доприносима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
114/17 и 112/19), који су дужни да најкасније до 31. мар-

та текуће године Пореској управи доставе годишњи обра-
чун доприноса за 2019. годину, а који представља пријаву 
обавезе доприноса, рок за подношење годишњег обрачуна 
доприноса продужава се до 30. априла 2020. године.

Члан 5.
За обвезнике комуналне таксе из члана 12. став 2. За-

кона о комуналним таксама (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 4/12), који су дужни пријавити обавезу 
плаћања таксе најкасније до 31. марта текуће године за 
2020. годину, рок за подношење пореске пријаве продужава 
се до 30. априла 2020. године.

Члан 6.
За обвезнике посебне републичке таксе из члана 5. тач-

ка 2) Закона о посебним републичким таксама (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 
60-II/03, 14/04, 41/05, 51/06 и 52/14), који су дужни прија-
вити обавезу плаћања таксе најкасније до 31. марта текуће 
године за 2020. годину, рок за подношење пореске пријаве 
продужава се до 30. априла 2020. године.

Члан 7.
За пореске обвезнике из члана 23. Закона о порезима 

на употребу, држање и ношење добара (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 37/01, 35/07, 52/14, 110/15, 44/16 и 
66/18), који су у обавези да пореску пријаву за регистрова-
но оружје за 2020. годину поднесу најкасније до 31. марта 
текуће године, рок за подношење пореске пријаве за реги-
стровано оружје за 2020. годину продужава се до 30. априла 
2020. године.

Члан 8.
(1) Рок за плаћање пореза на добит за 2019. годину, 

утврђен на основу годишње пореске пријаве за порез на до-
бит за 2019. годину, продужава се до 30. јуна 2020. године.

(2) Рок за плаћање накнаде за унапређење општекори-
сних функција шума, утврђене на основу пореске пријаве 
за остале накнаде, продужава се до 30. јуна 2020. године.

(3) Рок за плаћање противпожарне накнаде, утврђене на 
основу пореске пријаве за остале накнаде које доспијевају 
за плаћање, продужава се до 30. јуна 2020. године.

(4) Рок за плаћање пореза на доходак, по годишњој по-
реској пријави за порез на доходак за 2019. годину, проду-
жава се до 30. јуна 2020. године.

(5) Порески обвезници који имају потешкоће у посло-
вању, а обавезе из ст. 1. до 4. овог члана не измире до 30. 
јуна 2020. године, могу Пореској управи поднијети захтјев 
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за плаћање ових обавеза у ратама до краја 2020. године, уз 
који прилажу изјаву о потешкоћама у пословању.

(6) Захтјев и изјава из става 5. овог члана подносe се 
најкасније до 30. јуна 2020. године.

(7) Камате на обавезе плаћене у ратама не обрачунавају се.

Члан 9.
(1) Пореска управа издаће пореске рачуне за порез на 

непокретности најкасније до 30. јуна 2020. године.
(2) Рок за плаћање првог дијела пореза на непокретност 

за 2020. годину продужава се до 30. септембра 2020. годи-
не, а рок за плаћање другог дијела пореза продужава се до 
31. децембра 2020. године.

Члан 10.
За пореске обвезнике којим је у складу са чланом 21. 

Закона о порезу на доходак (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) за 2020. годи-
ну одобрен статус малог предузетника годишњи порез не 
може бити мањи од 240 КМ.

Члан 11.
(1) Пореским обвезницима који обављају дјелатности 

којим је забрањен и ограничен рад, те смањена послов-
на активност у условима ванредне ситуације и ванредног 
стања и који имају одобрено одгођено плаћање пореског 
дуга у складу са Законом о одгођеном плаћању пореског 
дуга (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/15) 
Министарство финансија, односно Пореска управа за 
вријеме ванредне ситуације и ванредног стања по службе-
ној дужности не укида рјешење о одгођеном плаћању по-
реског дуга.

(2) За вријеме трајања ванредне ситуације и ванредног 
стања продужава се вријеме за које је пореском обвезнику 
из става 1. овог члана одобрено одгођено плаћање пореског 
дуга, те се за тај период не обрачунава камата, почевши од 
рате која је доспијевала у марту 2020. године.

(3) За остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана по-
рески обвезници који усљед мјера за спречавање ширења 
вируса корона имају потешкоће у пословању дужни су да 
Пореској управи Републике Српске, односно Министар-
ству финансија поднесу, уз захтјев, и писмену изјаву о по-
тешкоћама у пословању.

Члан 12.
(1) За исплаћене плате, средства за плаћање пореза и 

доприноса у складу са Законом о доприносима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 112/19) и Законом о 
порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) за март 2020. године посло-
даваца, правних лица и предузетника и обавезе по основу 
доприноса лица која остварују доходак од самосталне дје-
латности којима је одлуком Републичког штаба за ванред-
не ситуације, градског штаба за ванредне ситуације или 
општинског штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: 
штаб за ванредне ситуације) забрањено обављање дјелат-
ности обезбиједиће се из средстава Фонда солидарности за 
обнову Републике Српске, намијењених за санирање посље-
дица изазваних вирусом корона у Републици Српској.

(2) Послодавци и лица која остварују доходак од само-
сталне дјелатности, а који испуњавају услове прописане 
овим чланом, подносе Пореској управи Републике Српске 
писмену изјаву са захтјевом за санирање посљедица изазва-
них вирусом корона најкасније до 11. маја 2020. године за 
март 2020. године.

(3) Пореска управа Републике Српске на основу мјесеч-
не пријаве пореза по одбитку, изјаве пореског обвезника 
и списка правних лица и предузетника којима је одлуком 
штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелат-
ности доставља Министарству финансија податке о поједи-
начним и укупним обавезама по основу пореза и доприноса 
за март 2020. године.

(4) Камата на кашњење у плаћању обавеза из овог члана 
не обрачунава се.

Члан 13.
(1) Запосленим код правних лица и предузетника који-

ма је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено 
обављање дјелатности или који су престали са радом као 
посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, не-
достатак сировина и слично) исплатиће се износ најниже 
плате, утврђен Одлуком Владе Републике Српске о износу 
најниже плате, број: 04/1-012-2-3600/19 (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 3/20), и на ту најнижу плату 
обрачуна ће  се и уплатити доприноси за април 2020. го-
дине.

(2) Носиоцима самосталне дјелатности који ту дјелат-
ност обављају као основну, а којима је одлуком штаба за 
ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или 
који су престали са радом као посљедица дјеловања панде-
мије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично), 
исплатиће се износ најниже плате, утврђен Одлуком Владе 
Републике Српске о износу најниже плате, број: 04/-012-2-
3600/19 (“Службени гласник Републике Српске”, број 3/20), 
и на ту најнижу плату обрачунаће се и уплатити доприноси 
за април 2020. године.

(3) Средства за исплату износа из ст. 1. и 2. овог члана 
обезбиједиће се из средстава Фонда солидарности за обно-
ву Републике Српске. 

(4) Послодавци и носиоци самосталне дјелатности,  
који испуњавају услове прописане овим чланом, подносе 
Пореској управи Републике Српске писмену изјаву са зах-
тјевом за исплату најниже плате најкасније до 10. јуна 2020. 
године за април 2020. године.

(5) Пореска управа Републике Српске, на основу по-
датака из мјесечне пријаве пореза по одбитку и изјаве са 
захтјевом, као  и на основу податка из члана 14. ове уредбе, 
доставља Министарству финансија појединачно за сваког 
пореског обвезника податке о укупним платама након опо-
резивања и укупним обавезама по основу пореза и допри-
носа.

(6) Камата на кашњење у плаћању обавеза из овог члана 
не обрачунава се.

Члан 14.
Надлежна министарства дужна су да утврде списак 

правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за 
ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности и 
списак правних лица и предузетника који су престали са 
радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено 
тржиште, недостатак сировина, недостатак радне снаге и 
слично) и доставе их Пореској управи Републике Српске у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове уредбе. 

Члан 15. 
Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе Одлу-

ка о привременој одгоди плаћања пореских обавеза (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 28/20) и Одлука о 
начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 
2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
32/20).

Члан 16.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике 
Српске чим она буде у могућности да се састане.

Број: 01-020-1180/20 Предсједник
10. априла 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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