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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
74. сједници, одржаној 4.6.2020. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА РАДИ САНИРАЊА ПОСЉЕДИЦА
ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА ЗА АПРИЛ
2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се корисници, услови, критеријуми и друга питања од значаја за додјелу средстава за
април 2020. године за пословне субјекте и предузетнике
који су дјелимично престали са радом или имали смањен
обим пословања због болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CоV-2.
Члан 2.
Циљ доношења ове уредбе је пружање подршке ради
очувања запослености код пословних субјеката и предузетника који имају финансијски губитак због болести
COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем тексту:
вирус корона).
Члан 3.
Појмови коришћени у овој уредби имају сљедеће значење:
1) пословни субјекти су привредна друштва и друга
правна лица са сједиштем у Републици Српској и пословне
јединице привредних друштава која немају сједиште на територији Републике Српске,
2) предузетник је физичко лице које је, у складу са
прописима о регистрацији пословања самосталних предузетника, регистровано у виду основног и додатног занимања, 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 уговора о
раду запослено код пословног субјекта или предузетника
и пријављено у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (у даљем тексту: Јединствени систем),
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4) средства за пружање директне подршке Компензационог фонда Републике Српске (у даљем тексту:
средства) су новчана средства која се додјељују за очување запослености и самозапослености код пословних
субјеката и предузетника који су дјелимично престали
са радом или су имали смањен обим пословања у априлу
2020. године.
Члан 4.
(1) Средства се могу одобрити пословним субјектима
и предузетницима који испуњавају услове прописане овом
уредбом.
(2) Пословни субјекти и предузетници право на средства остварују по основу дјелимичног престанка са радом
или смањеног обима пословања.
(3) Право на средства може се остварити искључиво по
једном основу из става 2. овог члана.
(4) Средства се одобравају по запосленом раднику
који због околности узрокованих пандемијом вируса корона није у априлу 2020. године обављао послове утврђене
уговором о раду или друге послове код пословног субјекта
и предузетника или ако није било одсуствовања са рада,
средства се одобравају за број радника који одговара проценту пада пословног прихода.
(5) Средства се одобравају и за предузетника регистрованог у виду основног занимања који нема запослених радника.
(6) Средства по раднику из става 4. овог члана одобравају се у износу који представља збир најниже плате у
Републици Српској за 2020. годину и пореза на доходак и
доприноса који се плаћају на ту плату.
Члан 5.
Средства се не одобравају сљедећим субјектима:
1) банкама, друштвима за осигурање и другим правним
лицима која су регистрована и обављају дјелатност пружања финансијских услуга из Подручја К – Финансијске
дјелатности и дјелатности осигурања у складу са Уредбом
о класификацији дјелатности Републике Српске,
2) пословним субјектима у којима су Република Српска,
односно јединица локалне самоуправе власници капитала
више од 50%, осим правних лица из Подручја Ц – Прерађивачка индустрија, Подручја И – Дјелатности пружања
смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство
и угоститељство и Подручја Р - у дијелу разреда дјелатности који се односи на рад скијалишта у складу са Уредбом
о класификацији дјелатности Републике Српске,
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3) пословним субјектима и предузетницима којима
је по основу одлука Републичког, односно градског или
општинског штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или ако су потпуно престали са радом,
а при чему право на исплату најниже плате и уплату доприноса за април 2020. године остварују у складу са Уредбом
са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање
економских посљедица насталих усљед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2,
4) пословним субјектима и предузетницима који су регистровани послије 29. фебруара 2020. године,
5) пословним субјектима и предузетницима за које се
не може утврдити испуњеност услова из ове уредбе.
Члан 6.
(1) За остваривање права на средства пословни субјекат
и предузетник дужни су да испуне сљедеће опште услове:
1) да имају регистровано сједиште или пословну јединицу на територији Републике Српске,
2) да, ако запошљавају мање од десет радника, нису
смањили број радника за више од 40% у периоду од 29. фебруара 2020. године до 30. априла 2020. године,
3) да, ако запошљавају више од девет радника, нису
смањили број радника за више од 10% у периоду од 29. фебруара 2020. године до 30. априла 2020. године.
(2) Код смањења броја радника из става 1. т. 2) и 3) овог
члана не узимају се у обзир радници којима је истекао уговор о раду на одређено вријеме, радници који су остварили
право на пензију и откази уговора о раду од стране радника.
Члан 7.
(1) Осим општих услова из члана 6. ове уредбе, за
остваривање права на средства пословни субјекат и предузетник дужни су испуњавати и један од сљедећих посебних
услова:
1) да су дјелимично престали са радом или
2) да имају смањен обим пословања.
(2) Дјелимични престанак са радом подразумијева престанак рада одређеног броја радника у једној или више
организационих јединица или дјелатности у априлу 2020.
године због забране обављања дјелатности или посљедица
дјеловања пандемије вируса корона.
(3) Смањен обим пословања подразумијева пад пословног прихода у априлу 2020. године у износу од најмање
20% у односу на просјечан мјесечни пословни приход у
периоду од јануара до априла 2019. године.
(4) За пословне субјекте и предузетнике који нису били
регистровани и пословали у априлу 2019. године пад пословног прихода из априла 2020. године пореди се са оствареним пословним приходом из фебруара 2020. године.
Члан 8.
(1) Поступак додјеле средстава спроводи надлежно министарство, с обзиром на област послова коју обавља.
(2) Надлежно министарство одређује се на основу дјелокруга послова министарстава и дјелатности пословног
субјекта и предузетника за коју је поднесена писана изјава
са захтјевом за средства (у даљем тексту: захтјев) и пријава за израду спискова за додјелу средстава за април 2020.
године (у даљем тексту: пријава), која се достављала електронским путем на интернет страници Регистар штета.
(3) Поступак додјеле средстава окончава се у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 9.
(1) Поступак додјеле средстава за пословне субјекте и
предузетнике који су дјелимично престали са радом или
имају смањен обим пословања, спроводи се на основу захтјева, који су Пореској управи Републике Српске (у даљем
тексту: Пореска управа) поднесени у складу са Уредбом са
законском снагом о пореским мјерама за ублажавање еко-
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номских посљедица насталих усљед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2.
(2) Пореска управа доставља захтјеве надлежном министарству.
(3) Осим података из захтјева, у поступку додјеле средстава користе се и подаци које су пословни субјекти и предузетници навели у пријави.
(4) Ако је пословни субјект и предузетник доставио
више захтјева и пријава, надлежно министарство о достављеним захтјевима одлучује у једном поступку и без доношења закључка о спајању управних ствари у један поступак.
(5) Надлежно министарство позива пословни субјекат
или предузетника да се, у року од осам дана од дана достављања позива, опредијели за један од основа по којем
захтијева средства у случајевима:
1) када се из података наведених у захтјеву и пријави
утврди да се не ради о дјелимичном престанку рада већ о
смањеном обиму пословања,
2) ако су у достављеним захтјевима и пријавама наведени различити основи за остваривање права на средства
(дјелимични престанак рада и смањен обим пословања).
(6) Ако се пословни субјекат или предузетник не опредијели у року из става 5. овог члана, надлежно министарство одбацује захтјев као неуредан.
Члан 10.
(1) Надлежно министарство испитује:
1) благовременост, што подразумијева провјеру да ли
је захтјев достављен у року који је прописан Уредбом са
законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19
изазване вирусом SARS-CоV-2,
2) потпуност, што подразумијева провјеру да ли су уз
захтјев достављени сви подаци или документи који су тражени за одлучивање по захтјеву,
3) допуштеност, што подразумијева провјеру да ли је
захтјев поднијело лице које има право на средства према
овој уредби.
(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 потребним подацима и документима.
(3) У случају да пословни субјекат или предузетник не
изврши допуну захтјева потребним подацима и документима у року из става 2. овог члана, као и ако је захтјев неблаговремен или недопуштен, поступак се окончава у складу
са правилима управног поступка.
Члан 11.
(1) Ако је захтјев благовремен, потпун и допуштен,
надлежно министарство провјерава испуњеност општих и
посебних услова из чл. 6. и 7. ове уредбе.
(2) Општи услов из члана 6. тачка 1) ове уредбе провјерава се на основу података из Регистра пословних субјеката.
(3) Пореска управа ће омогућити надлежним министарствима податке из Јединственог система о броју радника
код пословних субјеката и предузетника на дане 29. фебруар и 30. април 2020. године ради провјере општих услова из
члана 6. став 1. т. 2) и 3) ове уредбе.
(4) Испуњеност посебних услова из члана 7. ове уредбе
надлежно министарство провјера на основу:
1) увида у одлуке Републичког, односно градског или
општинског штаба за ванредне ситуације које се односе на
забрану обављања дјелатности,
2) увида у податке о приходима из 2019. године и 2020.
године који су наведени у пријави,
3) увида у друге податке, односно прибављање изјава и
других докумената од значаја за рјешавање по захтјеву који
се могу захтијевати од пословног субјекта и предузетника,
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4) података прибављених од инспекцијских и других
надлежних органа.
(5) Ако се у контролама од стране инспектора Пореске
управе, инспектора рада и тржишних инспектора утврди
да су у захтјеву, односно пријави наведени нетачни подаци, пословни субјекат или предузетник, осим кривичне и
материјалне одговорности, дужни су и да изврше поврат
додијељених средстава, у складу са спроведеним поступком.
Члан 12.
(1) Надлежно министарство утврђује број радника за
које пословни субјекат или предузетник остварује право на
средства на основу захтјева, пријаве, података прибављених од Пореске управе и других органа, као и испуњености
општих и посебних услова из чл. 6. и 7. ове уредбе.
(2) У случају да се утврди неусаглашеност између броја
радника који се у захтјеву, односно пријави наводе као запослени на дане 29. фебруар и 30. април 2020. године и података о пријављеним радницима у Јединственом систему,
као истинити прихватају се подаци из Јединственог система.
(3) Ако је у захтјеву, односно пријави наведен број радника из члана 4. став 4. ове уредбе, који је процентуално
у односу на укупан број радника већи него што је проценат пада пословног прихода, пословни субјекат или предузетник има право на средства за број радника који процентуално одговара паду пословног прихода.
(4) Када се у случају из става 3. овог члана, приликом
обрачуна, добије децимални број, врши се његово заокруживање на начин да ако је прва децимална цифра пет или
већа, заокружује се на већи број, а ако је мања, заокружује
се на мањи број.
(5) Изузетно од става 3. овог члана, евентуална неусаглашеност између наведеног броја радника из члана 4. став
4. ове уредбе и процента смањења пословног прихода не
разматра се код пословног субјекта и предузетника који
имају мање од десет запослених радника.
Члан 13.
Ако се утврди да пословни субјекат или предузетник
не испуњава неки од општих и посебних услова из чл. 6. и
7. ове уредбе, поступак се окончава у складу са правилима
управног поступка.
Члан 14.
(1) Ако су испуњени општи и посебни услови из чл. 6.
и 7. ове уредбе, надлежно министарство доноси рјешење о
одобравању средстава.
(2) У рјешењу из става 1. овог члана обавезно се наводи број радника за које пословни субјекат или предузетник
остварује право на средства и укупан износ средстава.
Члан 15.
Одобрена средства исплаћују се из средстава Компензационог фонда Републике Српске на број жиро рачуна пословног субјекта или предузетника.
Члан 16.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1414/20
4. јуна 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1102
На основу члана 150а. став 1. Закона о полицији и
унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) и члана 76.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/18), министар унутрашњих
послова, 5. јуна 2020. године, д о н о с и

54

3

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ
СЕЛЕКЦИЈЕ И ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА КАДЕТЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ У ЈЕДИНИЦИ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ
ОБУКУ - ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ

Члан 1.
У Правилнику о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску
обуку - Полицијској академији (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/20) у члану 6. ст. 1. и 2. мијењају
се и гласе:
“(1) Поступак селекције кандидата спроводе комисије
за селекцију, које именује министар из реда запослених у
Министарству, а то су:
1) Централна комисија за селекцију кандидата (у даљем
тексту: Централна комисија),
2) Комисија за спровођење практичног дијела тестирања (моторичке способности),
3) Комисија за спровођење теста опште информисаности,
4) Комисија за спровођење усменог дијела тестирања
(интервју).
(2) Министар може да именује више комисија за спровођење тестирања моторичких способности.”.
Члан 2.
У члану 10. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Комисију из става 1. овог члана рјешењем именује
министар из реда запослених у Министарству.”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: С/М-020-5/20
5. јуна 2020. године
Бањалука

Министар,
Мр Драган Лукач, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 198. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 6/12, 110/16 и 62/18) и на основу члана 53. став 1. Правилника о дигиталном геодетском плану (“Службени гласник Републике Српске”, број 43/04), директор Републичке
управе за геодетеске и имовинско-правне послове Бања
Лука д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ БАЗА ПОДАТАКА ДИГИТАЛНОГ
КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА У СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ

1. Стављају се у службену употребу базе података дигиталног катастарског плана општине Србац за: катастарску општину Каоци, размјере 1:5000, катастарску општину
Пријебљези, размјере 1:2500, и катастарску општину Разбој Љевчански, размјере 1:2500.
2. Даном ступања на снагу базе података дигиталног катастарског плана за катастарске општине наведене у тачки
1. стављају се ван службене употребе катастарски планови
у аналогном облику.
3. Површине парцела преузимају се из катастарског
операта.
4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.04/951-696/20
20. маја 2020. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

