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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), на приједлог Управног
одбора Компензационог фонда Републике Српске, Влада
Републике Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021.
године, д о н о с и

УРЕДБУ
О ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ЛИЦА
У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ЗА САНИРАЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ГУБИТКА ЗБОГ ПОСЉЕДИЦА
ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА

Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови, исправе за доказивање испуњености услова, као и друга питања од значаја
за поступак додјеле средстава привредним субјектима који
обављају дјелатност јавног превоза лица у друмском саобраћају и пружања услуга аутобуских станица за санирање
финансијског губитка због посљедица пандемије вируса
корона.
Члан 2.
Циљ доношења ове уредбе је пружање финансијске подршке у периоду од 1. јануара до 30. априла 2021. године за
одржавање ликвидности привредних субјекaта који имају
финансијски губитак због посљедица пандемије вируса корона.
Члан 3.
Појмови коришћени у овој уредби имају сљедеће значење:
1) привредни субјекти су привредна друштва, друга
правна лица и самостални предузетници са сједиштем у
Републици Српској, као и пословне јединице привредних
друштава која немају сједиште на територији Републике
Српске,
2) радник је физичко лице које је запослено по основу
радног односа, у складу са законом којим се уређују радни
односи, код привредног субјекта и пријављено у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (у
даљем тексту: Јединствени систем), као и самостални предузетник регистрован у виду основног занимања,
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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

3) средства за санирање финансијског губитка због
посљедица пандемије вируса корона (у даљем тексту:
средства) представљају новчана средства Компензационог
фонда Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) која се
додјељују привредним субјектима ради редовног измиривања обавеза према радницима.
Члан 4.
(1) Поступак додјеле средстава спроводи Министарство саобраћаја и веза (у даљем тексту: Министарство).
(2) Привредном субјекту уплатиће се порези и доприноси на плату за сваког запосленог радника пријављеног на
пуно радно вријеме или предузетнику који није обвезник
доприноса на основу радног односа или корисник права на
пензију, у складу са прописима којима је уређена област
доприноса и пореза на доходак за период од 1. јануара до
30. априла 2021. године.
(3) Средства се додјељују привредном субјекту чија је
претежна, односно основна дјелатност:
1) 49.31 - градски и приградски копнени превоз путника,
2) 49.39 - остали копнени превоз путника д. н.,
3) 52.21 - услужне дјелатности у копненом саобраћају,
4) 52.29 - остале помоћне дјелатности у превозу.
Члан 5.
(1) Право на додјелу средстава има привредни субјект
који испуњава сљедеће услове:
1) да има регистровано сједиште или пословну јединицу на територији Републике Српске,
2) да није смањио број радника за више од 20%, поредећи број радника на дан 30. април 2021. године са даном
31. децембар 2020. године,
3) да има просјечан пад прихода у периоду јануар и
фебруар 2021. године у проценту од најмање 20% и више у
односу на исти период 2020. године,
4) да је измирио порезе и доприносе на плату по сваком
запосленом раднику пријављеном на пуно радно вријеме
или предузетнику који није обвезник доприноса на основу
радног односа или корисник права на пензију, у складу са
прописима којима је уређена област доприноса и пореза на
доходак, закључно са 31. децембром 2020. године.
(2) Приликом утврђивања смањења броја радника из
става 1. тачка 2) овог члана не узимају се у обзир радници
којима је истекао уговор о раду на одређено вријеме, радници који су остварили право на пензију, откази уговора

2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

о раду од стране радника и споразуми између радника и
привредног субјекта о престанку радног односа.
(3) Када се у случају из става 1. т. 2) и 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.
(4) Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, за привредне субјекте који нису били регистровани или који нису обављали дјелатност у периоду од јануара до фебруара 2020.
године просјечан пад промета из истог периода 2021. године пореди се са оствареним прометом у децембру 2020.
године.
Члан 6.
(1) Привредни субјект иницира покретање поступка за
остваривање права на додјелу средстава подношењем захтјева Министарству.
(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе и обавезно
садржи сљедеће податке: назив и адресу привредног субјекта, ПИБ, број телефона и електронску адресу.
(3) Привредни субјект уз захтјев обавезно доставља:
1) копију лиценце превозника или рјешење о категоризацији аутобуске станице, важеће за период од 1. јануара до
30. априла 2021. године,
2) доказ о претежној, односно основној дјелатности,
3) доказ да има регистровану аутобуску линију или да
врши ванлинијски превоз лица у друмском саобраћају (ред
вожње или књига путних листова),
4) изјаву потписану и овјерену од одговорног лица о
просјечном паду прихода из члана 5. став 1. тачка 3), односно члана 5. став 4,
5) изјаву потписану и овјерену од одговорног лица о
броју радника који су искључиво ангажовани у превозу
лица у друмском саобраћају, односно пружању услуга аутобуске станице и износу пријављених пореза и доприноса
на плату по наведеном раднику у складу са чланом 4. став
2. ове уредбе.
Члан 7.
(1) Послије достављања захтјева Министарство испитује:
1) благовременост, што подразумијева провјеру да ли је
захтјев достављен у складу са чланом 6. став 2. ове уредбе,
2) потпуност, што подразумијева провјеру да ли су у
захтјеву наведени сви потребни подаци, као и да ли су уз
захтјев достављени сви тражени документи,
3) допуштеност, што подразумијева провјеру да ли је
захтјев поднијело лице које има право на средства према
овој уредби.
(2) Ако је захтјев непотпун, Министарство упућује позив привредном субјекту да у року од осам дана од дана
достављања позива допуни захтјев са потребним подацима
или документима.
(3) У случају да привредни субјект не изврши допуну
захтјева са потребним подацима или документима у року
из става 2. овог члана, као и ако је захтјев неблаговремен
или недопуштен, поступак се окончава у складу са законом
којим се уређује општи управни поступак.
Члан 8.
(1) Ако је захтјев благовремен, потпун и допуштен, Министарство провјерава испуњеност услова из члана 4. став
3. и члана 5. ове уредбе.
(2) Услов из члана 4. став 3. и члана 5. став 1. тачка
1) ове уредбе провјерава се у сарадњи са Агенцијом за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике
Српске и увидом у регистар пословних субјеката.
(3) Услов из члана 5. став 1. т. 2) и 3) ове уредбе провјерава се у сарадњи са Пореском управом Републике Српске.
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(4) Министарство може прибавити податке од инспекцијских и других надлежних органа, односно затражити од
привредног субјекта појашњења, изјаве и друге документе
од значаја за рјешавање по захтјеву.
Члан 9.
(1) Ако су испуњени услови из члана 4. став 3. и члана
5. ове уредбе, Министарство доноси рјешење о одобравању
средстава.
(2) Одобрена средства исплаћују се из средстава Фонда у корист привредног субјекта 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 става 1. овог члана.
(3) Ако је привредни субјект у моменту доношења рјешења из става 1. овог члана већ уплатио порезе и доприносе за период од 1. јануара до 30. априла 2021. године, та
уплата се сматра као претплата за наредни порески период.
Члан 10.
Ако се утврди да привредни субјект не испуњава неки
од услова из члана 4. став 3. и чл. 5. и 6. ове уредбе, поступак се окончава у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о поступку додјеле средстава привредним субјектима у
области превоза лица у друмском саобраћају за санирање
финансијског губитка због посљедица пандемије вируса
корона (“Службени гласник Републике Српске”, број 2/21).
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1514/21
13. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 27. став 2. 3акона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада
Републике Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О МИНИМУМУ УСЛОВА ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ
ПУТЕМ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КРЕЧЊАКА И КРЕДЕ НА ЛЕЖИШТУ
“СПАСИНЕ - БРЂАНИ” КОД УГЉЕВИКА

I
Овом одлуком утврђује се минимум услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за експлоатацију кречњака и креде на лежишту “Спасине - Брђани” код Угљевика.
II
Концесија из тачке I ове одлуке додијелиће се путем
преговарачког поступка, а на основу понуде Мјешовитог
холдинга “Електропривреда Републике Српске” Матично
предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће “Рудник и Термоелектрана Угљевик” а.д. Угљевик.
III
Предмет концесије је експлоатација кречњака и креде
на лежишту “Спасине - Брђани” код Угљевика.
IV
Укупна вриједност инвестиције за реализацију
предметне концесије, према Студији оправданости, износи
6.145.208,00 КМ.

