
Питање бр. 1: Послодавац – самостални предузетник, коме је одлуком Општинског 

штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности половином марта 2020. 

године, је запосленим радницима исплатио  плату за мјесец март 2020. године. Поред тога, 

за март мјесец су исплаћене накнаде и лицима по основу уговора о привременим и 

повременим пословима. Да ли послодавац може поднијети Пореској управи Републике 

Српске Изјаву ради уплате пореза и доприноса по основу наведених исплата? 

Одговор: Послодавац може поднијети писмену изјаву са захтјевом за измирење 

обавеза по основу пореза и доприноса на исплаћене плате за март 2020. године из средстава 

Фонда солидарности. На  основу поднесене изјаве из средстава Фонда солидарности за 

обнову Републике Српске, пореским обвезницима, послодавцима, који испуњавају 

прописане услове, биће измирене обавезе по основу пореза и доприноса за март 2020. године 

али само оне обавезе које се односе на примања из радног односа, као и обавезе по основу 

доприноса лица која обављају самосталну дјелатност.  

Обавезе по основу уговора о допунском раду, уговора о дјелу, уговора о 

привременим и повременим послова и других уговора ван радног односа нису обухваћени 

мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести covid-19 изазване 

вирусом sars-cov-2. 

 

Питање бр. 2: Да ли правно лице чије је обављање дјелатности погођено мјерама на 

спрјечавању ширења вируса корона и због тога има потешкоће у пословању има могућност 

да у складу са Уредбом поднесу Пореској управи РС писмену изјаву за одгађање плаћања 

пореских обавеза? 

Одговор: Према Уредби са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe 

економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.   

одгода плаћања се односи на привредне субјекте-правна лица и предузетнике, који усљед 

мјера на спречавању ширења вируса корона имају потешкоће у пословању о чему привредни 

субјекти подносе писмену изјаву Пореској управи Републике Српске. Обавезе које ће на 

основу ове одлуке бити одгађене, порески обвезници ће измирити у ратама до краја 2020. 

године. Форму писмене изјаве можете преузети: 

http://www.poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/Izjava_za_odgodjeno_placanje_poreskih_o

baveza.pdf.  

Одгода плаћања може се поднијети за обавезе по основу пореза на добит, пореза на 

доходак, те накнаде за унапређење општекорисних функција шума и противпожарне 

накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину са 31. марта на 30. јуни 2020. године.  

Уредбом са законском снагом нису обухваћене обавезе по основу доприноса. 

Имајући у виду да је у току пандемија болести COVID-19, те да се предузимају све 

потребне мјере како би се спријечило даље ширење вируса, Пореска управа је омогућила 

пореским обвезницима да наведену изјаву поднесу у електронском облику на сљедећу 

електронску адресу: odgodaplacanja@poreskaupravars.org или факсом на бројеве телефона: 

ПЦ Бања Лука: 051/332-384, ПЦ Приједор: 052/234-691 или 052/240-850, ПЦ Добој: 053/241-

950, ПЦ Бијељина: 055/210-868, ПЦ Зворник: 056/210-780, ПЦ И.Сарајево: 057/321-057 и 

ПЦ Требиње: 059/271-831 

 

Питње бр. 3: Пореском обвезник (правно лице) је одлуком Републичког штаба за 

ванредне ситуације забрањено обављње дјелатности половином марта 2020. године. Плата 

за мјесец март 2020. године исплаћена је 01.04.2020. године када је извршене и уплата пореза 

и обавезних доприноса на плату за тај мјесец. Да ли правно лице има право на уплату пореза 
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и доприноса из средстава Фонда солидарности, имајући у виду да је исплата пореза и 

доприноса већ извршена? 

Одговор: Порески обвезник ће у наведеном случају моћи остварити право на 

рефундацију по основу уплаћеног пореза и доприноса, с тим да уплате може користити као 

аутоматски порески одбитак, јер ће се у евиденцијама Пореске управе створити преплата. 

 

Питање бр. 4: Порески обвезник коме је одлуком Општинског штаба за ванредне 

ситуације забрањено обављање дјелатности извршио је исплату плате за мјесец март 2020. 

године свим запосленим радницима. Међу запосленим којима је извршена исплата се налази 

и једна радница која се налази на породиљском одсуству. 

Да ли послодавац има право на уплату доприноса из средстава Фонда солидарности 

за обнову Републике Српске за радницу која се налази на породиљском одсуству будући да 

рефундацију доприноса за ту радницу врши ЈФ за дјечју заштиту Републике Српске?    

Одговор:У наведеном случају послодавац нема право на уплату доприноса из 

средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске за радницу која се налази на 

породиљском одсуству  јер рефундацију уплаћених пореза и доприноса у том случају врши 

ЈФ за дјечју заштиту Републике Српске.   

 

Питање бр. 5: Порески обвезник коме је одлуком Републичког штаба за ванредне 

ситуације забрањено обављње дјелатности, исплатио је плату 07.04. 2020. године и доставио 

мјесечну пријаву за доприносе, Образац 1002. С обзиром да се мјесечна пријава за порез 

може доставити тек по истеку мјесеца априла, да ли се може поднијети посебно Изјава за 

доприносе а посебно за порезе, или се мора подбијети само једна изјава за доприносе и 

порез? 

Одговор:У наведеном случају се може се доставити посебно Изјава за доприносе, јер 

је пријава за доприносе већ поднесена, а посебно Изјава за порез, коју можете доставити 

накнадно, односно након поднесене мјесечне пријаве за порез, а најкасније до 11.05.2020. 

године. 

 

Питање бр. 6: Порески обвезник коме је одлуком Општинског штаба за ванредне 

ситуацоје забрањено обављање дјелатности извршио је исплату плате за мјесец март 2020. 

године свим запосленим радницима. Међу запосленим којима је извршена исплата се налази 

и један радниик који је привремено неспособан за рад (боловање). 

 Да ли послодавац има право на уплату доприноса из средстава Фонда солидарности 

за радника која се налази на боловању  и за којег у складу са прописима који регулишу 

здравствено осигурање остварује право на накнаду плате из средстава  Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске? 

 

 Одговор: У наведеном случају послодавц има право на уплату доприноса за март 

2020. године из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске за запосленог 

радника који се налази на боловању јер послодавац има обавеза плаћања  пореза и доприноса 

за тог радника. 

 

Питање бр. 7: Да ли право на исплату најниже плате, уплату пореза на доходак и 

доприноса за април 2020. године, из Фонда солидарности за обнову Републике Српске, 

имаји и порески обвезници – послодавци који радницима исплате плату за април 2020. 

године у износу који је већи од најниже плате, која је чланом 13. Уредбе са законском снагом 



о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести COVID-

19 изазване вирусом SARS-CоV-2, предвиђена за исплату ? 

 

Одговор: Да, право на исплату најниже плате, уплату пореза на доходак и доприноса 

за април 2020. године, из Фонда солидарности за обнову Републике Српске, имају и порески 

обвезници - послодавци који радницима исплате плату за април 2020. године у износу који 

је већи од најниже плате, која је чланом 13. Уредбе предвиђена за исплату. 

 

 

Питање бр. 8: Да ли се уплата најниже плате и доприноса за мјесец април 2020. 

године, за запослене за које је испуњен услов за исплату у складу са чланом 13. Уредбе са 

законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих 

усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, врши на рачун пореског 

обвезника или на рачун запослених радника и какав порески третман има износ плате који 

прелази износ најниже плате за тај мјесец? 

 

Одговор: Најнижа плата за април 2020. године ће бити исплаћени из Фонда 

солидарности на текуће рачуне радника, док се доприноси на најнижу плату уплћује на 

прописане рачуне јавних прихода Републике Српске.  

Послодавац може да исплати раднику износ изнад најниже плате (односно до пуне плате) и 

обавезан је да обрачуна на тај износ припадајући порез и доприносе.  

У том погледу, није предвиђена рефундација уплаћених средстава послодавцу, већ 

послодавац који исплати дио плате изнад најниже плате, на тај износ обрачунава и плаћа 

припадајући порез и доприносе. 

 

 

 

 18.05.2020.                                                      Сектор за услуге пореским обвезницима 

 

 

  

  

 

 


