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На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка 

2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 
98/03, 115/05, 117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републи-
ке Српске, а након мишљења предсједника Народне скуп-
штине Републике Српске, предсједник Републике Српске, 
6.4.2020. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О ЗАБРАНИ ИЗАЗИВАЊА 

ПАНИКЕ И НЕРЕДА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 1.
Овом уредбом са законском снагом прописују се забрана 

нарушавања јавног реда и мира изазивањем панике и нереда 
за вријеме ванредног стања за Републику Српску и прекр-
шајне санкције које се изричу починиоцима прекршаја.

Члан 2.
(1) Забрањује се изношење или преношење лажних 

вијести или тврђења којима се изазива паника или теже на-
рушава јавни ред или мир или онемогућава или значајније 
омета спровођење одлука и мјера државних органа, других 
институција и организација који врше јавна овлашћења.

(2) Забрана из става 1. овог члана односи се и на радње 
учињене путем средстава јавног информисања, друштве-
них мрежа или других сличних средстава.

Члан 3.
(1) За прекршај из члана 2. ове уредбе казниће се фи-

зичко лице новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
(2) За прекршај из члана 2. ове уредбе казниће се прав-

но лице новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ.
(3) Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекр-

шај из члана 2. ове уредбе новчаном казном од 1.000 КМ до 
3.000 КМ.

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике 
Српске чим она буде у могућности да се састане.

Број: 01-020-1162/20 Предсједник
6. априла 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка 

2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 
15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 
98/03, 115/05, 117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републи-
ке Српске, а након мишљења предсједника Народне скуп-
штине Републике Српске, предсједник Републике Српске, 
6.4.2020. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О РОКОВИМА И 

ПОСТУПАЊУ У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРИЈЕМЕ 
ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

Члан 1.
Овом уредбом са законском снагом прописује се посту-

пање у вези са примјеном рокова у свим судским поступци-
ма у Републици Српској због проглашења ванредног стања.

Члан 2.
(1) Рокови за подношење тужбе у парничном поступку, 

приједлога за покретање ванпарничног поступка или по-
ступка извршења исправа и других поднесака који су веза-
ни роком престају тећи за вријеме ванредног стања.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, рокови не престају 
тећи у хитним поступцима прописаним овом уредбом са 
законском снагом.

(3) Хитним поступцима у парничној материји, ванпар-
ничној материји и извршној материји сматрају се:

1) поступци из породично-правних односа родитеља и 
дјеце, вршења родитељског права и дужности, односно ли-
шења родитељског права и обавеза издржавања,

2) поступци за заштиту од дискриминације и злоста-
вљања на раду,

3) поступци задржавања душевно болесних лица у 
здравственој установи,

4) статусни поступци у вези са примјеном Закона о при-
вредним друштвима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19),

5) поступци уписа пословних субјеката у Регистар по-
словних субјеката,

6) поступци у којима се одлучује о приједлозима за 
одређивање привремених и судских мјера обезбјеђења,

7) поступци извршења извршних исправа у вези са по-
родично-правним односима,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

www.slglasnik.org

Понедјељак, 6. април 2020. године
БАЊА ЛУКА

Број 32 Год. XXIX

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



 

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 32 6.4.2020.

8) поступци за одлагање и обуставе запљене новчаних 
потраживања на рачунима извршеника код банке.

Члан 3.
(1) Рокови за подношење приједлога оштећеног за 

кривично гоњење у кривичном поступку и за подношење 
захтјева за покретање прекршајног поступка од оштећеног 
престају тећи за вријеме ванредног стања.

(2) У кривичном и прекршајном поступку рокови за 
изјављивање жалби на одлуке којима се поступак оконча-
ва, за изјављивање ванредних правних лијекова и за преду-
зимање других процесних радњи престају тећи за вријеме 
ванредног стања.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, рокови не престају 
тећи у хитним поступцима прописаним овом уредбом са 
законском снагом.

(4) Хитним поступцима у кривичној материји сматрају се:
1) поступци у којима је одређен притвор или се тражи 

одређивање притвора,
2) поступци који се воде за кривична дјела из чл. 194. 

и 195. Кривичног законика Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 64/17),

3) поступци који се воде за кривична дјела извршена 
за вријеме ванредног стања и у вези са ванредним стањем,

4) поступци у којима постоји опасност од застарјелости 
кривичног гоњења.

(5) Хитним поступцима у прекршајној материји сма-
трају се:

1) поступци покренути у смислу члана 175. Закона о пре-
кршајима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 63/14, 110/16 и 100/17) од овлашћених органа,

2) поступци покренути за прекршаје који се изврше за 
вријеме ванредног стања и у вези са ванредним стањем.

Члан 4.
(1) Рокови у управним споровима који се односе на 

предузимање процесних радњи и испуњење њихових мате-
ријалних обавеза престају тећи за вријеме ванредног стања.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, рокови не престају 
тећи у хитним поступцима прописаним овом уредбом са 
законском снагом.

(3) У управним споровима усмена расправа неће се 
спроводити, осим у хитним поступцима прописаним овом 
уредбом за законском снагом.

(4) Хитним поступцима у управним споровима сма-
трају се:

1) поступци у којима постоји опасност по живот и здра-
вље људи, јавни ред и мир и јавну безбједност,

2) поступци у којима је потребно заштитити имовину 
веће вриједност,

3) поступци који се спроводе ради хитног и ефикасног 
функционисања републичких органа управе, републичких 
управних организација и органа јединице локалне само-
управе у општини или граду.

Члан 5.
Рокови за изјављивање редовних и ванредних правних 

лијекова, приједлога за враћање у пређашње стање или за 
предузимање других процесних радњи у парничним, ван-
парничним и извршним поступцима и управним споро-
вима из ове уредбе са законском снагом престају тећи за 
вријеме ванредног стања.

Члан 6.
Рокови застарјелости, прописани законима из грађан-

скоправне области, не теку за вријеме ванредног стања.

Члан 7.
Лично достављање поднесака и писмена, када је то про-

писано посебним законом не врши се, осим у хитним по-
ступцима прописаним овом уредбом са законском снагом.

Члан 8.
Судија или предсједник вијећа може из разлога из члана 

1. ове уредбе са законском снагом на рочишту ограничити 
или привремено, дјелимично или у цијелости искључити 
присуство јавности.

Члан 9.
Престанком важења ове уредбе са законском снагом 

настављају да теку сви рокови који су престали тећи сту-
пањем на снагу ове уредбе са законском снагом и у њих се 
урачунава вријеме које је протекло прије ступања на снагу 
ове уредбе са законском снагом.

Члан 10.
Ова уредба са законском снагом ступа на снагу наред-

ног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”, а поднијеће се на потврду Народној скуп-
штини Републике Српске чим она буде у могућности да се 
састане.

Број: 01-020-1164/20 Предсједник
6. априла 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка 2. 

на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске и члана 109. 
став 1. Устава Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 
21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 
117/05 и 48/11), предсједник Републике Српске, 6.4.2020. 
године, доноси  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ УРЕДБЕ 
СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О ЗАБРАНИ ИЗАЗИВАЊА 

ПАНИКЕ И НЕРЕДА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

I
У поступку доношења Уредбе са законском снагом о 

забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног 
стања утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози 
да наведена уредба са законском снагом раније ступи на 
снагу.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике 
Српске чим она буде у могућности да се састане.

Број: 01-020-1163/20 Предсједник
6. априла 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

603
На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка 2. 

на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске и члана 109. 
став 1. Устава Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 
21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 
117/05 и 48/11), предсједник Републике Српске, 6.4.2020. 
године, доноси  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ УРЕДБЕ СА 
ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О РОКОВИМА И ПОСТУПАЊУ 
У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ 

СТАЊА ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У поступку доношења Уредбе са законском снагом о 

роковима и поступању у судским поступцима за вријеме 
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ванредног стања за територију Републике Српске утврђено 
је да постоје нарочито оправдани разлози да наведена уред-
ба са законском снагом раније ступи на снагу.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике 
Српске чим она буде у могућности да се састане.

Број: 01-020-1165/20 Предсједник
6. априла 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

604
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а након разматрања Информације о мјерама које се 
предузимају у вези са спречавањем ширења заразе изазване 
вирусом корона, Влада Републике Српске, на 65. сједници, 
одржаној 2.4.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИЗМИРЕЊА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И 

ДОПРИНОСА ЗА МАРТ 2020. ГОДИНЕ

I
Обавезе по основу пореза на доходак и доприноса одно-

се се на плате запослених за март 2020. године и доприноса 
за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности 
за март 2020. године (у даљем тексту: обавезе по основу 
пореза и доприноса).

Средства за измирење обавеза по основу пореза и до-
приноса обезбиједиће се из средстава Фонда солидарности.

II
Обавезе из тачке I ове oдлуке односе се на плате радника 

запослених код послодаваца (правних лица и предузетника) 
који су престали са пословањем усљед проглашења мјера на 
спречавању ширења вируса корона, а који су радницима ис-
платили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020. 
године и обавезе по основу доприноса лица која остварују 
доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглаше-
ња мјера на спречавању ширења вируса корона престали са 
пословањем, односно којима је забрањен рад.

III
Послодавци и лица која остварују доходак од самостал-

не дјелатности из тачке II ове одлуке обавезни су доста-
вити Пореској управи мјесечну пријаву пореза по одбитку 
- Образац 1002 -  о исплаћеним платама након опорезива-
ња (нето платама) и обрачунатим обавезама из тачке I ове 
одлуке.

IV
Пореска управа дужна је након контроле пријава из 

тачке III ове одлуке да достави податке о појединачним и 
укупним обавезама по основу пореза и доприноса Мини-
старству финансија.

V
Камате на кашњење у плаћању обавеза из тачке I ове 

одлуке неће се обрачунавати.

VI
Послодавци и лица која остварују доходак од самостал-

не дјелатности, а који испуњавају услове прописане овом 
одлуком да остваре право из тачке I ове одлуке, подносе 
Пореској управи Републике Српске писану изјаву са захтје-
вом најкасније до 11.5.2020. године за март 2020. године.

VII
Списак дјелатности које обављају послодавци (правна 

лица и предузетници) из тачке II ове одлуке, којима је одлу-

ком Републичког штаба за ванредне ситуације или градског, 
односно општинског штаба за ванредне ситуације забрање-
но обављање дјелатности, сачиниће Министарство привре-
де и предузетништва Републике Српске и Министарство 
финансија Републике Српске и доставити Пореској управи.

VIII
За спровођење ове одлуке задужују се Министарство 

финансија, Министарство привреде и предузетништва и 
Пореска управа.

IX
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-975/20 Предсједник
2. априла 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

605
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
118/08), а у складу са Одлуком Владе Републике Српске 
о прихватању донаторских средстава Владе Републике 
Србије, број: 04/1-012-2-3407/19, од 26.12.2019. године 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 110/19), Вла-
да Републике Српске, на 65. сједници, одржаној 2.4.2020. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА 

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком одобравају се донаторска средства Владе 

Републике Србије у износу од 6.192.562,50 КМ Министар-
ству здравља и социјалне заштите Републике Српске.

II
Средства из тачке I ове одлуке Министарство здравља 

и социјалне заштите Републике Српске усмјериће ЈЗУ Ин-
ститут за јавно здравство Републике Српске за спровођење 
мјера за спречавање и сузбијање заразне болести изазване 
вирусом корона (SARS-CoV-2).

III
Задужује се Министарство здравља и социјалне зашти-

те да склопи споразум са ЈЗУ Институт за јавно здравство 
као крајњим корисником средстава.

IV
За праћење реализације ове одлуке задужују се Ми-

нистарство здравља и социјалне заштите и Министарство 
финансија.

V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-979/20 Предсједник
2. априла 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

606
На основу члана 12. став 2. и члана 21. Закона о Ин-

вестиционо-развојној банци Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13) и члана 14. 
Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 
АД Бања Лука, број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. годи-
не, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Инве-
стиционо-развојне банке Републике Српске, Бања Лука, на 
65. сједници, одржаној 2.4.2020. године,  д о н о с и



 

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 32 6.4.2020.

ОДЛУКУ
I

Овом одлуком прописују се привремене мјере које се 
односе на обавезе корисника - физичких лица којима су 
средства пласирана путем финансијских посредника или 
директно из фондова којим управља Инвестиционо-развој-
на банка Републике Српске а.д. Бања Лука, а у сврху спре-
чавања штетних економских посљедица пандемије вируса 
корона на крајње кориснике.

II
Корисницима - физичким лицима који упуте захтјев 

директно или путем финансијског посредника Инвести-
ционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бањалука 
одобриће се мораторијум или грејс-период у трајању од 
три до шест мјесеци, уз продужење рока отплате за исти 
период.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Инвестиционо-

развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.

IV
Ова одлука ступa на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-976/20 Предсједник
2. априла 2020. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

607
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком о измјени Плана докапита-
лизације фондова којима управља Инвестиционо-развојна 
банка Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-
954/20, од 19.3.2020. године, Влада Републике Српске, на 
65. сједници, одржаној 2.4.2020. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СА РАЧУНА ПОСЕБНИХ 

НАМЈЕНА

I
Овом одлуком одобрава се исплата средстава Фонду 

становања Републике Српске а.д. Бања Лука, у износу од 
13.400.000,00 КМ, за реализацију Привредно-развојног 
програма, а у складу са Одлуком о измјени Плана докапи-
тализације фондова којима управља Инвестиционо-развој-
на банка Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-
2-954/20, од 19.3.2020. године.

II
У складу са тачком I ове одлуке одобравају се средства 

у износу од 13.400.000,00 КМ,  која ће бити евидентира-
на као повећање основног капитала у пословним књигама 
Фонда становања Републике Српске а.д. Бања Лука.

III
Средства из тачке I ове одлуке обезбиједиће се на терет 

средстава са посебних рачуна од приватизације државног 
капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв. escrow ра-
чун), а дозначиће се на трансакциони рачун Фонда стано-
вања Републике Српске а.д. Бања Лука.

IV
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

финансија Републике Српске.
V

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2219/13, од 21. 
октобра 2013. године (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 92/13).

VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-978/20 Предсједник
2. априла 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро 
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 код 
Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. Бања 
Лука и 552-030-00026976-18 код Addiko Bank а.д. Бања Лука. В.д. директора и главног и одговорног уредника Манојла Зрнић. Уредник 
Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, 
редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.
org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је уписан 
у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
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