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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА НА КОЈИ ЈЕ ОДОБРЕНО ОДГОЂЕНО ПЛАЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА 

Обавјештавају се порески обвезници који обављају дјелатности којима је забрањен и 

ограничен рад, смањена пословна активност у условима ванредне ситуације и ванредног стања 

и који имају одобрено одгођено плаћање пореског дуга, а у складу са Законом о одгођеном 

плаћању („Службени гласник РС“, број 94/15) да у складу са Уредбом о пореским мјерама за 

ублажавање економских посљедица насталих усљед појаве корона вируса број 01-020-1180/20 

од 10. априла 2020., могу поднијети захтјев за продужење рока на који је одобрено одгођено 

плаћање пореског дуга. 

Према Уредби, пореским обвезницима који имају одобрено одгођено плаћање, за вријеме 

трајања ванредне ситуације и ванредног стања продужава се вријеме плаћања, те се за тај 

период неће обрачунати камата, почев од рате која је доспијевала у марту 2020. године. 

Уколико се ради о рјешењу ПУРС којим је одобрено одгођено плаћање пореског дуга на износ 

мањи од 30.000 КМ, захтјев за продужење рока на који је одобрено одгођено плаћање 

пореског дуга подноси се Пореској управи РС. Форма захтјева са изјавом може се преузети на 

сљедећем линку. 

Потписан и овјерен захтјев са изјавом потребно је да пошаљете на сљедећу електронску адресу 

odgodaplacanja@poreskaupravars.org или факсом на сљедеће 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 

ПЦ Требиње: 059/271-831 

Уколико се ради о рјешењу Министарства финансија РС којим је одобрено одгођено плаћање 

пореског дуга на износ већи од 30.000 КМ, захтјев за продужење рока на који је одобрено 

одгођено плаћање пореског дуга се подноси Министарству финансија РС. Форма захтјева са 

изјавом може се преузети на сљедећем линку. 

Потписан и овјерен захтјев са изјавом потребно је да пошаљете на сљедећу електронску адресу 

n.caric@mf.vladars.net или факсом на сљедећи број телефона: 051/339 655. 

Бања Лука, 21.04.2020. године 

ДИРЕКТОР ПУРС 

ГОРАН МАРИЧИЋ 
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