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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 
 

Обавјештавају се порески обвезници који су погођени мјерама на спречавању ширења вируса 

корона и због тога имају потешкоће у пословању да имају могућност 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., Пореској управи РС поднесу захтјев за плаћање 

пореских обавеза у ратама и изјаву о потешкоћама у пословању. 

Према Уредби, порески обвезници који имају потешкоће у пословању, а не измире обавезе по 

основу пореза на добит, пореза на доходак, те накнаде за унапређење општекорисних 

функција шума и противпожарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину могу 

до 30. јуна 2020. године Пореској управи поднијети захтјев за плаћање ових обавеза у ратама 

до краја 2020., уз који прилажу изјаву о потешкоћама у пословању. Захтјев са изјавом подноси 

се најкасније до 30. јуна 2020. године.  

Ступањем на снагу поменуте Уредбе престала је да важи Одлука Владе Републике Српске број 

04/1-012-2-930/20 од дана 26.03.2020. године. Порески обвезници који су у складу са том 

Одлуком поднијели писану изјаву, нису у обавези да поново подносе захтјев за плаћање ових 

обавеза у ратама и изјаву о потешкоћама у пословању. 

 

Пореска управа Републике Српске обавјештава правна лица и предузетнике који испуњавају 

услове на основу ове Уредбе да могу преузети форму захтјева са изјавом на сљедећем линку.  

Потписан и овјерен захтјев са изјавом потребно је да пошаљете на сљедећу електронску адресу 

odgodaplacanja@poreskaupravars.org или факсом на сљедеће бројеве телефона:  

ПЦ Бања Лука: 051/332-384  

ПЦ Приједор: 052/234-691 или 052/240-850  

ПЦ Добој: 053/241-950  

ПЦ Бијељина: 055/210-868  

ПЦ Зворник: 056/210-780  

ПЦ И.Сарајево: 057/321-057 

ПЦ Требиње: 059/271-831 

 

http://www.poreskaupravars.orgč/
http://www.poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/Захтјев%20са%20изјавом%20одгођено%20плаћање.pdf


С поштовањем, 

 

Доставља се:        ДИРЕКТОР 

1. Наслову                ________________________ 

2. а/а                             ГОРАН МАРИЧИЋ  

 


