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На основу члана 48. став 11. Закона о пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/11 и 108/11), члана 15. тачка г) и члана 43. став
2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске,
на сједници од 2. фебруара 2012. године, д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д БУ
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДГАЂАЊА
ПЛАЋАЊА ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

Члан 1.
Овом уредбом прописују се услови под којима се може
остварити право на одгађање плаћања доспјелих пореских
обавеза, као и начин и поступак по којем порески обвезник
може остварити то право.
Члан 2.
Пореске обавезе у смислу ове уредбе су:
а) порези - под којима се подразумијева свака обавеза
плаћања прописана пореским прописима коју је порески
обвезник дужан да уплати у корист буџета Републике Српске, општина, градова и фондова, а која представља неповратно, принудно давање, а чија је контрола и наплата у
надлежности Пореске управе Републике Српске (у даљем
тексту: Пореска управа) и
б) споредно пореско давање представља сваку обавезу
плаћања у корист буџета Републике Српске, општина, градова и фондова, проистекло из обавезе плаћања пореза,
укључујући камату на порез, трошкове поступка и друга
плаћања која су прописана пореским прописима, а чија је
контрола и наплата у надлежности Пореске управе.
Члан 3.
(1) Пореске обавезе чије се плаћање може одгодити су
обавезе за које је донесено рјешење за плаћање из члана
40. став 1. Закона о пореском поступку Републике Српске
(у даљем тексту: Закон) и пореске обавезе пријављене од
пореског обвезника, а које су настале најкасније у години
која претходи години у којој се подноси захтјев.
(2) Право на одгађање плаћања доспјелих пореских
обавеза могу остварити порески обвезници, правна и физичка лица, дијелови правних лица који се у смислу пореских прописа у Републици Српској сматрају пореским
обвезником.
Члан 4.
Одгађање плаћања пореских обавеза може се одобрити
пореском обвезнику за кога је утврђено да би плаћањем

Језик
српског народа

Жиро-рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank 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
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

тих пореских обавеза у року могао бити доведен у тешку
материјалну ситуацију која би отежала даље пословање и
угрозила пословни опстанак тог пореског обвезника.
Члан 5.
Одгађање плаћања пореских обавеза може се одобрити
једнократно на период најдуже до годину дана од дана
извршности рјешења за плаћање, односно извршности пореске пријаве код пријављених пореских обавеза или периодично у једнаким мјесечним ануитетима најдуже до три
године, односно 36 мјесеци од дана извршности рјешења
за плаћање пореских обавеза, односно дана извршности
пореске пријаве код пријављених пореских обавеза.
Члан 6.
(1) Поред услова прописаних Законом, да би остварио
право на одгађање плаћања пореских обавеза периодично,
у мјесечним ануитетима, порески обвезник мора испунити
и сљедеће посебне услове:
а) да је измирио доспјеле појединачне пореске обавезе
по основу доприноса за запослене којима прије или у периоду трајања одгоде плаћања пореских обавеза доспијева
неко од права из пензијског и социјалног осигурања, а која се везују за плаћање доприноса и
б) да је обезбиједио порески дуг у корист Пореске
управе.
(2) Порески обвезник дужан је да обезбиједи порески
дуг за који је поднио захтјев за остваривање права на одгађање плаћања пореских обавеза једним од сљедећих средстава обезбјеђења:
а) хипотека на непокретности пореског обвезника, чија вриједност не може бити мања од износа пореских обавеза чија се наплата обезбјеђује,
б) хипотека трећих лица, чија вриједност не може бити
мања од износа пореских обавеза пореског обвезника чија
се наплата обезбјеђује,
в) залога на покретним стварима пореског обвезника
или залога трећег лица, чија вриједност не може бити мања
од износа пореских обавеза чија се наплата обезбјеђује,
г) неопозива банкарска гаранција, чија вриједност не
може бити мања од износа пореских обавеза за које је поднесен захтјев за одгађање плаћања пореских обавеза и
д) јемство другог лица које је власник имовине чија
вриједност не може бити мања од двоструког износа пореских обавеза чија се наплата обезбјеђује.
(3) Изузетно, одгађање плаћања пореских обавеза чији
укупан износ није већи од 1.000 КМ може се одобрити пореском обвезнику без испуњења услова из става 1. тачка б)
овог члана.
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Члан 7.
(1) Поступак за остваривање права на одгођено плаћање пореских обавеза води Министарство финансија, а за
обавезе чији износ није већи од 5.000 КМ поступак води
Пореска управа у складу са прописима којима се уређује
управни поступак.
(2) Поступак из става 1. овог члана покреће се подношењем захтјева на обрасцу Захтјева за одгађање плаћања
пореских обавеза, који се налази у Прилогу ове уредбе и
чини њен саставни дио.
(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси се у року од
30 дана од дана достављања пореском обвезнику коначног
рјешења Пореске управе за плаћање пореских обавеза, односно у року од 30 дана од дана доспјелости за плаћање
пријављених пореских обавеза.
(4) Поднесени захтјев из става 2. овог члана одгађа
принудно извршење рјешења Пореске управе, односно пореске пријаве, којима су утврђене за плаћање обавезе за које је захтјев за одгађање плаћања поднесен.
(5) Министарство финансија, без одгађања, обавјештава Пореску управу о покретању поступка за одгађање плаћања пореских обавеза.
Члан 8.
Уз захтјев из члана 7. став 2. ове уредбе порески обвезник дужан је да достави:
а) акт којим су утврђене обавезе за које се подноси захтјев за одгађање плаћања,
б) фото-копију рјешења о регистрацији код надлежног
органа,
в) фото-копију комплета годишњих финансијских извјештаја за посљедњу завршену пословну годину (само за
правна лица),
г) овјерену изјаву о измиреним појединачним обавезама по основу доприноса као доказ о испуњењу услова из
члана 6. став 1. тачка а) ове уредбе и
д) доказ о извршеном обезбјеђењу пореског дуга.
Члан 9.
(1) О захтјеву за одгађање плаћања пореских обавеза у
мјесечним ануитетима рјешењем одлучује министар финансија (у даљем тексту: министар).
(2) Поступак одлучивања о захтјеву из става 1. овог
члана је скраћени управни поступак и не може трајати дуже од 30 дана од дана пријема уредног захтјева.
(3) Рјешење из става 1. овог члана, поред обавезних
елемената у складу са законом којим се уређује управни
поступак, садржи и отплатни план са зарачунатом каматом
до крајњег измирења тих пореских обавеза.
(4) Камата на износ пореске обавезе обрачунава се по
стопи од 0,04% дневно.
(5) Рјешење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и против њега није дозвољена жалба, већ се
може покренути управни спор пред надлежним судом.
(6) Министарство финансија доставља рјешење из става 1. овог члана Пореској управи без одгађања, а најкасније у року од пет дана од дана доношења рјешења, ради евиденције и праћења извршења обавеза из рјешења.
Члан 10.
(1) Изузетно од члана 9. ове уредбе, о захтјеву за одгађање плаћања пореских обавеза за укупан износ пореских
обавеза мањи од 5.000 КМ одлучује рјешењем директор
Пореске управе.
(2) Против рјешења из става 1. овог члана дозвољена је
жалба Министарству финансија, која се подноси у року од
15 дана од дана достављања рјешења пореском обвезнику.
(3) Жалба изјављена против рјешења из става 1. овог
члана одгађа поступак принудне наплате пореских обавеза
за које је поднесен захтјев за одгађање плаћања.
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(4) На услове и поступак остваривања права на одгођено плаћање пореских обавеза о којем одлучује директор
Пореске управе примјењују се одредбе ове уредбе.
Члан 11.
(1) Пореска управа прати извршење рјешења из чл. 9. и
10. ове уредбе и дневно доставља извјештаје Министарству о редовности извршења рјешења из члана 9. ове уредбе.
(2) У случају да порески обвезник не измири један мјесечни ануитет на основу рјешења из чл. 9. или 10. ове уредбе, министар, односно директор Пореске управе укида рјешење и доставља то рјешење без одгађања пореском обвезнику и Пореској управи, ако је рјешење укинуо министар.
(3) Након уредног достављања рјешења из става 2. овог
члана пореском обвезнику, Пореска управа приступа принудној наплати преосталог пореског дуга тог пореског
обвезника.
(4) Пореска управа наплаћује остатак пореског дуга
приоритетно из средстава обезбјеђења.
(5) Ако Пореска управа оцијени да би наплата пореског
дуга била ефикаснија примјеном средстава принудне наплате, приступиће принудној наплати тог пореског дуга
примјењујући средства принудне наплате, без активирања
средстава обезбјеђења.
(6) У случају из става 2. овог члана порески обвезник
нема право на поновно подношење захтјева за одгађање
плаћања пореских обавеза које су биле предмет одгађања.
Члан 12.
(1) О захтјеву за једнократно одгађање плаћања пореских обавеза одлучује рјешењем министар.
(2) Право на једнократно одгађање плаћања пореских
обавеза може остварити порески обвезник уз кумулативно
испуњење сљедећих услова:
а) да су пореске обавезе настале најкасније у години
која претходи години у којој се подноси захтјев,
б) да је износ обавеза обезбијеђен на начин прописан
чланом 49. Закона и чланом 6. став 2. ове уредбе,
в) да је измирио доспјеле појединачне пореске обавезе
по основу доприноса за запослене којима прије или у периоду трајања одгађања плаћања пореских обавеза доспијева неко од права из пензијског и социјалног осигурања, а која се везују за плаћање доприноса и
г) да редовно измирује пореске обавезе у текућем периоду.
(3) Министарство финансија доставља рјешење из става 1. овог члана Пореској управи без одгађања, а најкасније у року од пет дана од дана доношења рјешења, ради евиденције и праћења извршења обавеза.
Члан 13.
(1) Поступак за остваривање права на једнократно одгађање плаћања пореских обавеза води Министарство финансија у складу са прописима којима се уређује управни
поступак.
(2) Поступак из става 1. овог члана покреће се подношењем захтјева на обрасцу Захтјева за одгађање плаћања
пореских обавеза, који се налази у Прилогу ове уредбе.
(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси се у року од
30 дана од дана достављања пореском обвезнику коначног
рјешења Пореске управе за плаћање пореских обавеза, односно у року од 30 дана од дана доспјелости за плаћање
пријављених пореских обавеза.
(4) Уз захтјев за одобрење једнократног одгађања плаћања пореских обавеза порески обвезник дужан је да достави доказе из члана 8. oве уредбе.
(5) Поднесени захтјев из става 1. овог члана одгађа
принудно извршење утврђених пореских обавеза за које је
захтјев поднесен.
(6) Министарство финансија дужно је да обавијести
без одгађања Пореску управу о покретању поступка за
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одобравање једнократног одгађања са циљем одгоде принудног извршења утврђених пореских обавеза.
(7) За период за који је одобрено једнократно одгађање
плаћања пореских обавеза обрачунава се камата по стопи
од 0,04% дневно.
Члан 14.
(1) У случају да порески обвезник који је остварио право из члана 12. ове уредбе не измирује редовно текуће обавезе, министар ће укинути рјешење којим је одобрено једнократно одгађање плаћања пореских обавезе и без одгађања доставити рјешење пореском обвезнику и Пореској
управи.
(2) Након уредног достављања рјешења из става 1. овог
члана пореском обвезнику, Пореска управа приступа принудној наплати преосталих пореских обавеза.
(3) Пореска управа наплаћује остатак пореског дуга
приоритетно из средстава обезбјеђења.
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(4) Ако Пореска управа оцијени да би била ефикаснија
наплата пореског дуга примјеном средстава принудне наплате, приступиће принудној наплати тог пореског дуга
примјењујући средства принудне наплате, без активирања
средстава обезбјеђења.
(5) Порески обвезник који је једном остварио право на
једнократно одгађање плаћања пореских обавеза нема право на подношење захтјева за поновно одобрење за исте пореске обавезе.
Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-123/12
2. фебруара 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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