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ОБАВЈЕШТЕЊЕ  
ЗА ИСПЛАТУ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ И ДОПРИНОСА НА НАЈНИЖУ ПЛАТУ ЗА АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ  

Обавјештавају се правна лица и предузетници који обављају дјелатности којима је одлуком 

Штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом 

као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировима и слично) 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 писану изјаву са 

захтјевом за исплату најниже плате за април 2020. године најкасније до 10. јуна 2020. године.  

На основу члана 13. те Уредбе запосленим код правних лица и предузетника и носиоцима 

самосталне дјелатности који ту дјелатност обављају као основну, и који се налазе на списку 

правних лица и предузетника којима је забрањено обављање дјелатности и списку правних лица 

и предузетника који су престали са радом усљед посљедица дјеловања пандемије, из средстава 

Фонда солидарности за обнову Републике Српске биће исплаћен износ најниже плате утврђен 

Одлуком Владе Републике Српске о износу најниже плате, број 04/-1-012-23600/19 („Службени 

гласник РС“, број 3/20), те ће бити уплаћени доприноси на исту за април 2020. године.  

Писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате, Списак радника за исплату најниже плате 

и Упутство за попуњавање изјаве са захтјевом можете преузети на сљедећим линковима: 

Писмена изјава, Списак радника и Упутство за попуњавање.  

Потписану и овјерену изјаву потребно је да пошаљете на сљедеће електронске адресе или 

факсом на сљедеће бројеве телефона:  

PCBanjaLuka@poreskaupravars.org      ПЦ Бања Лука: 051/332-384  

PCPrijedor@poreskaupravars.org      ПЦ Приједор: 052/234-691 или 052/240-850  

PCDoboj@poreskaupravars.org       ПЦ Добој: 053/241-950  

PCBijeljina@poreskaupravars.org      ПЦ Бијељина: 055/210-868  

PCZvornik@poreskaupravars.org      ПЦ Зворник: 056/210-780  

PCIstocnoSarajevo@poreskaupravars.org    ПЦ И.Сарајево: 057/321-057 

PCTrebinje@poreskaupravars.org      ПЦ Требиње: 059/271-831  

Бања Лука, 30.04.2020. године  
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