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(4) Функцију предсједника Управног одбора Компензационог фонда врши предсједник Владе.
(5) Управни одбор доноси статут и друга општа акта
којима се уређују дјелатност, начин рада и друга питања од
значаја за рад Компензационог фонда.
(6) Статут Компензационог фонда објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(7) Административне, техничке и оперативне послове
за потребе Компензационог фонда обавља координатор
Управног одбора Компензационог фонда, у сарадњи са
Генералним секретаријатом Владе и уз подршку ресорних
министарстава.
(8) Координатора Управног одбора Компензационог
фонда именује Управни одбор Компензационог фонда.
(9) Средства за трошкове административних, техничких
и оперативних послова Компензационог фонда обезбјеђују
се у буџету Републике Српске.
(10) Изузетно од става 9. овог члана, у случају када су
извори средстава из члана 7. став 1. тачка 2) ове уредбе
инострани зајмови или кредити, средства за трошкове административних, техничких и оперативних послова Управног одбора Компензационог фонда обезбјеђују се из тих
средстава, у складу са правилима и процедурама заjмодаваца или кредитора.
Члан 6.
Дјелатност Компензационог фонда је управљање и располагање намјенским средствима директне подршке из
члана 2. ове уредбе с циљем санирања посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване
вирусом корона (SARS-CoV-2).
Члан 7.
(1) Средства за пружање директне подршке Компензационог фонда из члана 2. ове уредбе обезбјеђују се из:
1) буџетских средстава Републике Српске,
2) домаћих и иностраних зајмова или кредита,
3) домаћих и иностраних донација,
4) других средстава, у складу са посебним прописима.
(2) На интернет страници Владе објављује се мјесечни
извјештај Компензационог фонда о укупно прикупљеним и
додијељеним, односно распоређеним средствима са рачуна
Компензационог фонда.
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сланик из највеће опозиционе партије, изабран у складу са
актом којим се уређује рад Народне скупштине Републике
Српске, и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, у складу са својим надлежностима.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају када су
извори средстава из члана 7. став 1. тачка 2) ове уредбе инострани зајмови или кредити, надзор над употребом средстава из зајмова или кредита међународних финансијских
институција врши се у складу са правилима и процедурама
зајмодаваца или кредитора.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове уредбе Компензациони
фонд преузима права и обавезе Фонда солидарности за
обнову Републике Српске за санирање посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване
вирусом корона (SARS-CoV-2).
Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1416/20
14. маја 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике Српске,
Жељка Цвијановић, с.р.

853
На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка
2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службени 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), предсједник Републике
Српске, 14. маја 2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ УРЕДБЕ СА
ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О КОМПЕНЗАЦИОНОМ ФОНДУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
У поступку доношења Уредбе са законском снагом о
Компензационом фонду Републике Српске утврђено је да
постоје нарочито оправдани разлози да наведена уредба са
законском снагом раније ступи на снагу.

Члан 8.
(1) Средства из члана 7. став 1. ове уредбе уплаћују се
на рачун Компензационог фонда.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, средства из члана 7.
став 1. тачка 2) ове уредбе чији су извори инострани зајмови
или кредити уплаћују се и користе у складу са процедуром
уговореном за сваки појединачни зајам или кредит, у складу
са правилима и процедурама зајмодавца или кредитора.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.

Члан 9.
(1) Средства из члана 7. став 1. ове уредбе користе се за
реализацију циља из члана 2. овe уредбе.
(2) Услове, начин, кориснике, обим, критеријуме и
друга питања од значаја за спровођење поступка пружања
директне подршке из става 1. овог члана прописује Влада
својим актима, на приједлог Управног одбора Компензационог фонда.
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Члан 10.
(1) Компензациони фонд подноси Влади квартални
извјештај о раду, прикупљеним и распоређеним средствима.
(2) Влада подноси годишњи извјештај о раду Компензационог фонда Народној скупштини Републике Српске.
Члан 11.
(1) Надзор над прикупљањем, додјелом, односно распоређивањем средстава из ове уредбе врше радно тијело Народне скупштине Републике Српске, којем предсједава по-

Број: 01-020-1417/20
14. маја 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике Српске,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу Амандмана CIX и Амандмана XXXV тачка
2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске (“Службени 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 Републике Српске, а након мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједник Републике Српске,
14. маја 2020. године, д о н о с и

УРЕДБУ СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ СА ЗАКОНСКОМ
СНАГОМ О ПОРЕСКИМ МЈЕРАМА ЗА УБЛАЖАВАЊE
ЕКОНОМСКИХ ПОСЉЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЉЕД
БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

Члан 1.
У Уредби са законском снагом о пореским мјерама за
ублажавањe економских посљедица насталих усљед боле-
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сти COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (“Службени
гласник Републике Српске”, број 35/20) у члану 12. послије
става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) За исплаћене плате, средства за плаћање пореза и
доприноса у складу са Законом о доприносима (‘Службени гласник Републике Српскеʼ, бр. 114/17 и 112/19) и Законом о порезу на доходак (‘Службени гласник Републике
Српскеʼ, бр. 60/15, 5/16, 66/18 и 105/19) за мај 2020. године
послодаваца, правних лица и предузетника и обавезе по
основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности у мају 2020. године,
а забрана је трајала најкасније до 11. маја 2020. године, обезбиједиће се из средстава Фонда солидарности за обнову
Републике Српске, намијењених за санирање посљедица
изазваних вирусом корона у Републици Српској.”.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, послије
ријечи: “март 2020. године” додају се запета и ријечи: “а до
10. јула 2020. године за мај 2020. године”.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, послије
ријечи: “март 2020. године” додају се запета и ријечи: “те
податке о појединачним и укупним обавезама по основу пореза и доприноса за мај 2020. године”.
Члан 2.
У члану 13. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Запосленим код правних лица и предузетника, као
и носиоцима самосталне дјелатности који ту дјелатност
обављају као основну, којима је одлуком штаба за ванредне
ситуације забрањено обављање дјелатности у мају 2020. године, а забрана је трајала најмање до 12. маја 2020. године,
исплатиће се износ најниже плате, утврђен Одлуком Владе
Републике Српске о износу најниже плате, број: 04/1-012-23600/19 (‘Службени гласник Републике Српскеʼ, број 3/20),
и на ту најнижу плату обрачунати и уплатити доприноси за
мај 2020. године.”.
Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 4, 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, ријечи: “ст.
1. и 2” замјењују се ријечима: “ст. 1, 2. и 3”.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1418/20
14. маја 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике Српске,
Жељка Цвијановић, с.р.

855
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
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), предсједник Републике Српске, 14.
маја 2020. године, доноси с љ е д е ћ у

ОД Л У КУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ УРЕДБЕ СА
ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
УРЕДБЕ СА ЗАКОНСКОМ СНАГОМ О ПОРЕСКИМ
МЈЕРАМА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ЕКОНОМСКИХ
ПОСЉЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЉЕД БОЛЕСТИ
COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

I
У поступку доношења Уредбе са законском снагом о
измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавања економских посљедица на-
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сталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARSCOV-2 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 објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
поднијеће се на потврду Народној скупштини Републике
Српске чим она буде у могућности да се састане.
Број: 01-020-1419/20
14. маја 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике Српске,
Жељка Цвијановић, с.р.

856
На основу члана 19. тачка в) Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), члана 15. тачка г)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и тачке V
Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за
2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, број
112/19), Влада Републике Српске, на 71. сједници, одржаној 14.5.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ЧЕТРДЕСЕТ ПРВОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

I
Република Српска емитује обвезнице јавном понудом у
износу од 25.000.000 КМ ради обезбјеђивања средстава за
намјене прописане чланом 14. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске.
II
Основни елементи емисије су:
- пун назив и адреса емитента: Република Српска, Трг
Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука,
- ознака и регистарски број у Регистру емитената код
Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Република Српска се не уписује у Регистар емитената код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске,
- назив органа који је донио Одлуку: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину донијела је Народна скупштина Републике Српске,
- начин коришћења средстава: за намјене прописане
чланом 14. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
- врста емисије: емисија обвезница јавном понудом које
гласе на име,
- редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од
вриједности: четрдесет прва емисија дугорочних обвезница јавном понудом,
- број, номинална вриједност хартија од вриједности и
укупна вриједност емисије: 25.000 обвезница номиналне
вриједности 1.000 КМ, укупне вриједности емисије у износу од 25.000.000 КМ,
- доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате
главнице и камате: доспијеће емисије је пет година од дана
регистрације емисије у Централном регистру хартија од
вриједности а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Централни
регистар), камата је 3,2% на годишњем нивоу, главница се
исплаћује једнократно по доспијећу (по истеку рока од пет
година од дана регистрације емисије), а камата се исплаћује
једном годишње (по истеку сваке године од дана регистрације емисије),
- укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница: до сада је Република Српска емитовала 64 емисије обвезница: осам емисија за измирење обавеза по основу старе

