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На основу члана 9. став 2. Уредбе са законском снагом
о Компензационом фонду Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 46/20) и члана 43. став 2.
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
приједлог Управног одбора Компензационог фонда, на 119.
сједници, одржаној 28.4.2021. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА САНИРАЊЕ ПОСЉЕДИЦА
ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се корисници средстава за пружање
директне подршке Компензационог фонда Републике Српске,
услови за додјелу средстава, као и друга питања од значаја за
остваривање права на додјелу средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године.
Члан 2.
Појмови коришћени у овој уредби имају сљедеће значење:
1) пословни субјект је привредно друштво или друго
правно лице,
2) предузетник је физичко лице које је, у складу са
прописима о регистрацији пословања самосталних предузетника, уписано у регистар код надлежног органа, као
и лице које остварује приход по основу самосталног занимања, у складу са прописом којим се уређује порез на доходак,
3) радник је физичко лице које је по основу радног односа, у складу са Законом о раду, запослено код пословног
субјекта или предузетника на пуно радно вријеме, као и
самостални предузетник регистрован у виду основног занимања, ако је обвезник доприноса у складу са прописима
којима је уређена област доприноса и који су регистровани
на дан 31. март 2021. године у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (у даљем тексту:
Јединствени систем),
4) пуно радно вријеме подразумијева да је радник
пријављен у Јединствени систем 40 часова седмично,
5) средства за пружање директне подршке Компензационог фонда Републике Српске (у даљем тексту: средства)
су новчана средства која се додјељују пословним субјектима и предузетницима ради санирања посљедица пандемије
вируса корона за март 2021. године.

Год. XXX

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

Члан 3.
(1) Право на додјелу средстава има пословни субјект
или предузетник који испуњава сљедеће услове:
1) има регистровано сједиште у Републици Српској,
2) обавља дјелатност која је закључцима Републичког
штаба за ванредне ситуације била забрањена у периоду дужем од пет дана, почевши од 4. марта 2021. године.
(2) Поред услова из става 1. овог члана, пословни
субјект или предузетник који послује у оквиру трговачког
центра обавезан је да испуњава и додатни услов који подразумијева да у периоду од 26. марта до 29. марта 2021. године није имао евидентиран промет путем фискалне касе.
Члан 4.
(1) У смислу члана 3. став 1. тачка 2) ове уредбе, право на додјелу средстава има пословни субјект или предузетник који је у марту 2021. године, као претежну или једну
од осталих дјелатности, обављао:
1) угоститељску дјелатност у угоститељским објектима
за исхрану и пиће, укључујући и објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којим се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и слично),
2) дјелатност субјекта који послује у оквиру трговачког
центра (изузев апотека, субјеката чија је претежна дјелатности трговина прехрамбеним производима и субјеката
који послују у пословним просторима који имају посебан
улаз у односу на улаз трговачког центра, без обзира на
врсту дјелатности коју обављају),
3) дјелатност за његу и одржавање тијела, као и услуге
фризера и третмана за уљепшавање,
4) дјелатности у фитнес центрима (фитнес клубови,
боди-билдинг клубови и слични објекти) и скијашким центрима (скијалишта),
5) дјелатност велнес и спа центара, укључујући и базене, уколико то обављају као претежну дјелатност,
6) дјелатност игара на срећу, као и дјелатност организације класичне томболе (изузев приређивања интернет игара и осталих лутријских игара на срећу),
7) извођачку дјелатност, приказивачку дјелатност, музејску дјелатност и дјелатност културно-умјетничких друштава.
(2) Право на додјелу средстава немају правна лица организована као јавне установе које обављају дјелатности из
става 1. овог члана Уредбе.
Члан 5.
(1) Средства се одобравају пословном субјекту или предузетнику за сваког радника који је на дан 31. март 2021.
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године регистрован у Јединствени систем на пуно радно
вријеме, у складу са поднесеном пореском пријавом пореза
на доходак од личних примања и доприноса (образац 1002)
за март 2021. године.
(2) Средства по раднику одобравају се у износу који
представља збир пријављеног пореза и доприноса на лична
примања радника за март 2021. године, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, за пословне субјекте и предузетнике који су по основу закључака Републичког
штаба за ванредне ситуације у потпуности имали забрану
обављања дјелатности у периоду дужем од 15 дана у континуитету, почевши од 4. марта 2021. године, средства по
раднику одобравају се у износу који представља збир његове пријављене плате, пореза и доприноса који се плаћају на
ту плату за март 2021. године.
(4) Изузетно од става 1. овог члана, пословном субјекту
или предузетнику који је дјелатност из члана 4. ове уредбе
обављао у оквиру других објеката (бензинска пумпна станица и слично) средства се одобравају искључиво за раднике који су били распоређени на пословима који се нису
могли обављати, односно на пословима који су се обављали у ограниченом обиму у оквиру дјелатности из члана 4.
ове уредбе.
Члан 6.
Поступак додјеле средстава спроводи министарство у
чијем дјелокругу послова су дјелатности пословног субјекта или предузетника из члана 4. ове уредбе (у даљем тексту:
надлежно министарство).
Члан 7.
(1) Пословни субјект или предузетник дужан је да надлежном министарству поднесе захтјев за додјелу средстава (у даљем тексту: захтјев), најкасније до 31. маја 2021.
године.
(2) Захтјев се може доставити на сљедећи начин:
1) у електронском облику путем електронске поште или
2) у писаном облику путем поште или непосредно предајом Захтјева на протокол надлежног министарства.
(3) У случају достављања Захтјева у електронском
облику, дан достављања електронске поште сматра се даном достављања Захтјева.
(4) Ако се Захтјев достави у електронском облику, пословни субјект или предузетник обавезан је доставити Захтјев и у писаном облику, поштом или непосредно на протокол надлежног министарства.
(5) У случају достављања у електронском облику, Захтјев је потпун када се изврши његово достављање и у писаном облику.
(6) У Захтјеву, пословни субјект или предузетник дужан
је да наведе тачне податке у вези са бројем радника који су
у марту 2021. године били распоређени на пословима које
су обављали у ограниченом обиму или на пословима који
се нису могли обављати због забране обављања дјелатности узроковане пандемијом вируса корона.
(7) Саставни дио Захтјева је Изјава којом овлашћено
лице пословног субјекта или предузетника, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, гарантује за тачност података, као и списак запослених за које се тражи
уплата средстава.
(8) Пословни субјект регистрован као привредно
друштво или друго правно лице који као претежну (основну) дјелатност не обавља једну од дјелатности из члана 4.
ове уредбе дужан је да уз Захтјев достави и копију извода
из судског регистра не старију од шест мјесеци, рачунајући
од дана ступања на снагу ове уредбе.
(9) Претежна (основна) дјелатност подразумијева разред једне дјелатности из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске, која је уписана у Обавјештење о
разврставању по дјелатностима, издато од Агенције за по-
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средничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем
тексту: АПИФ), односно која је уписана у електронском
Регистру пословних субјеката (РПС), који је доступан на
интернет страници АПИФ-а.
(10) Надлежна министарства израђују обрасце Захтјева,
које постављају на своје интернет странице.
Члан 8.
(1) Надлежно министарство испитује:
1) благовременост, a то подразумијева провјеру да ли
је Захтјев достављен у року из члана 7. став 1. ове уредбе,
2) потпуност, a то подразумијева провјеру да ли су у
Захтјеву наведени сви потребни подаци или документи који
су неопходни за одлучивање о Захтјеву,
3) допуштеност, a то подразумијева да је Захтјев поднио
пословни субјект или предузетник који има право на додјелу средстава из ове уредбе.
(2) Ако је Захтјев непотпун, надлежно министарство
упућује позив пословном субјекту или предузетнику да у
року од осам дана од дана достављања позива допуни Захтјев са потребним подацима или документима.
(3) У случају да је Захтјев неблаговремен, недопуштен
или ако пословни субјект, односно предузетник ни послије
позива у складу са ставом 2. овог члана не допуни Захтјев,
Захтјев се одбацује закључком.
Члан 9.
(1) Ако је Захтјев благовремен и потпун, надлежно министарство по службеној дужности провјерава испуњеност
услова из члана 3. ове уредбе, на сљедећи начин:
1) увидом у Регистар пословних субјеката или увидом
у извод из судског регистра у случају из члана 7. став 8. ове
уредбе,
2) увидом у закључке Републичког штаба за ванредне
ситуације, који се односе на забрану обављања дјелатности
у марту 2021. године,
3) увидом у евиденцију промета путем фискалне касе
за пословног субјекта или предузетника из члана 3. став 2.
ове уредбе.
(2) Поред провјера из става 1. овог члана, надлежно министарство може прибавити податке од АПИФ-а, инспекцијских и других надлежних органа, односно затражити од
пословног субјекта или предузетника појашњења, изјаве и
друге документе од значаја за правилно рјешавање по Захтјеву.
Члан 10.
(1) Пореска управа Републике Српске (у даљем тексту:
Пореска управа), а на захтјев надлежног министарства, у
електронском облику доставља податке о:
1) броју регистрованих радника пословног субјекта или
предузетника у Јединственом систему на дан 31. март 2021.
године,
2) износу пореза на доходак и доприноса појединачно
по раднику и збирно за све раднике пословног субјекта или
предузетника за март 2021. године, као и износ пријављене
плате радника за март 2021. године за пословне субјекте
и предузетнике који су имали потпуну забрану обављања
дјелатности дужу од 15 дана, почевши од 4. марта 2021. године,
3) промету путем фискалне касе за пословног субјекта
или предузетника из члана 3. став 2. ове уредбе.
(2) У случају несагласности података о радницима из
Захтјева у односу на податке Пореске управе, за коначно
одлучивање мјеродавни су подаци Пореске управе.
Члан 11.
(1) Уколико су испуњени услови за додјелу средстава
и уколико је радник који је наведен у Захтјеву регистрован
у Јединственом систему, надлежни министар доноси рјешење о додјели средстава у року одређеном прописима из
области управног поступка.
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(2) У рјешењу из става 1. овог члана обавезно се наводи број радника за које пословни субјект или предузетник
остварује право на средства и укупан износ средстава.
(3) Надлежни министар у року одређеном прописима
из области управног поступка доноси рјешење о одбијању
Захтјева уколико се утврди:
1) да пословни субјект или предузетник не испуњава
услове за додјелу средстава из ове уредбе,
2) да је код пословног субјекта или предузетника из
члана 3. став 2. ове уредбе евидентиран промет путем фискалне касе или се на други начин утврди да је пословни
субјект или предузетник прекршио забрану обављања дјелатности у марту 2021. године.
Члан 12.
(1) Одобрена средства из члана 5. став 2. ове уредбе
исплаћују се из средстава Компензационог фонда Републике Српске у корист пословног субјекта или предузетника на рачуне јавних прихода, у складу са Наредбом
о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 5/20 и 13/20), на основу рјешења из члана
11. став 1. ове уредбе.
(2) Одобрена средства из члана 5. став 3. ове уредбе по
основу плате радника за март 2021. године исплаћују се из
средстава Компензационог фонда Републике Српске на текући рачун радника, на основу рјешења из члана 11. став
1. ове уредбе, а одобрена средства из члана 5. став 3. ове
уредбе по основу пореза и доприноса за март 2021. године
исплаћују се из средстава Компензационог фонда Републике Српске у корист пословног субјекта или предузетника на
рачуне јавних прихода, у складу са Наредбом о уплаћивању
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одређених прихода буџета Републике, општина и градова и
фондова.
(3) Из уплаћених средстава по основу пореза и доприноса из ст. 1. и 2. овог члана намириће се обавезе у складу
са Законом о пореском поступку Републике Српске.
Члан 13.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове
уредбе врше Републичка управа за инспекцијске послове
и посебне организационе јединице за обављање инспекцијских послова у градској, односно општинској управи
јединица локалне самоуправе посредством надлежног инспектора, у чијем дјелокругу послова су дјелатности пословног субјекта или предузетника из члана 4. ове уредбе.
Члан 14.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће
се за прекршај пословни субјект ако у Захтјеву наведе нетачне и неистините податке у вези са бројем радника (члан 7.
став 6. ове уредбе).
(2) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће
се предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
(3) За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у пословном субјекту новчаном казном од 1.000
КМ до 3.000 КМ.
Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1254/21
28. априла 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 24. став 5. Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, број 67/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 115/18), министар правде, 15. априла 2021. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗГЛЕДУ И САДРЖАЈУ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се изглед и садржај обрасца захтјева за пружање бесплатне правне помоћи.
Члан 2.
(1) Образац захтјева за пружање бесплатне правне помоћи садржи Захтјев за остваривање права на бесплатну правну
помоћ по основу финансијског критеријума и личног својства или статуса пред надлежним органима са:
1) подацима о подносиоцу Захтјева за остваривање права на бесплатну правну помоћ,
2) основом за остваривање права на бесплатну правну помоћ,
3) подацима о изворима прихода,
4) врстом и садржајем правне помоћи,
5) изјавом о трошковима поступка,
6) овлашћењем за заступање,
7) подацима о испуњености услова за остваривање права на бесплатну правну помоћ,
8) изјавом о тачности датих података.
(2) Образац из ставa 1. овог члана налази се у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.021/020-988/2021
15. априла 2021. године
Бања Лука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

ПРИЛОГ
Подносилац Захтјева ______________________________________ , рођен ________________________ у ________________________
(име, презиме и име родитеља)
(мјесто рођ.)
настањен у ______________________________________________________________ , __________________________ , адреса становања
(мјесто пребивалишта/боравишта)
(општина/град)
______________________, број телефона________________,
(улица и кућни број)

