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На осно ву чла на 48. став 11. За ко на о по ре ском по ступ -
ку Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 102/11 и 108/11), чла на 15. тач ка г) и чла на 43. став
2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске,
на сјед ни ци од 2. фе бру а ра 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

У Р Е Д БУ

О УСЛО ВИ МА, НА ЧИ НУ И ПО СТУП КУ ОД ГА ЂА ЊА
ПЛА ЋА ЊА ПО РЕ СКИХ ОБА ВЕ ЗА

Члан 1.

Овом уред бом про пи су ју се усло ви под ко ји ма се мо же
оства ри ти пра во на од га ђа ње пла ћа ња до спје лих по ре ских
оба ве за, као и на чин и по сту пак по ко јем по ре ски об ве зник
мо же оства ри ти то пра во.

Члан 2.

По ре ске оба ве зе у сми слу ове уред бе су:

а) по ре зи - под ко ји ма се под ра зу ми је ва сва ка оба ве за
пла ћа ња про пи са на по ре ским про пи си ма ко ју је по ре ски
об ве зник ду жан да упла ти у ко рист бу џе та Ре пу бли ке Срп -
ске, оп шти на, гра до ва и фон до ва, а ко ја пред ста вља не по -
врат но, при нуд но да ва ње, а чи ја је кон тро ла и на пла та у
над ле жно сти По ре ске упра ве Ре пу бли ке Срп ске (у да љем
тек сту: По ре ска упра ва) и 

б) спо ред но по ре ско да ва ње пред ста вља сва ку оба ве зу
пла ћа ња у ко рист бу џе та Ре пу бли ке Срп ске, оп шти на, гра -
до ва и фон до ва, про ис те кло из оба ве зе пла ћа ња по ре за,
укљу чу ју ћи ка ма ту на по рез, тро шко ве по ступ ка и дру га
пла ћа ња ко ја су про пи са на по ре ским про пи си ма, а чи ја је
кон тро ла и на пла та у над ле жно сти По ре ске упра ве.

Члан 3.

(1) По ре ске оба ве зе чи је се пла ћа ње мо же од го ди ти су
оба ве зе за ко је је до не се но рје ше ње за пла ћа ње из чла на
40. став 1. За ко на о по ре ском по ступ ку Ре пу бли ке Срп ске
(у да љем тек сту: За кон) и по ре ске оба ве зе при ја вље не од
по ре ског об ве зни ка, а ко је су на ста ле нај ка сни је у го ди ни
ко ја прет хо ди го ди ни у ко јој се под но си за хтјев.

(2) Пра во на од га ђа ње пла ћа ња до спје лих по ре ских
оба ве за мо гу оства ри ти по ре ски об ве зни ци, прав на и фи -
зич ка ли ца, ди је ло ви прав них ли ца ко ји се у сми слу по ре -
ских про пи са у Ре пу бли ци Срп ској сма тра ју по ре ским
обве зни ком.

Члан 4.

Од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за мо же се одо бри ти
по ре ском об ве зни ку за ко га је утвр ђе но да би пла ћа њем

тих по ре ских оба ве за у ро ку мо гао би ти до ве ден у те шку
ма те ри јал ну си ту а ци ју ко ја би оте жа ла да ље по сло ва ње и
угро зи ла по слов ни оп ста нак тог по ре ског об ве зни ка.

Члан 5.

Од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за мо же се одо бри ти
јед но крат но на пе ри од нај ду же до го ди ну да на од да на
извр шно сти рје ше ња за пла ћа ње, од но сно из вр шно сти по -
ре ске при ја ве код при ја вље них по ре ских оба ве за или пе ри -
о дич но у јед на ким мје сеч ним ану и те ти ма нај ду же до три
го ди не, од но сно 36 мје се ци од да на из вр шно сти рје ше ња
за пла ћа ње по ре ских оба ве за, од но сно да на из вр шно сти
по ре ске при ја ве код при ја вље них по ре ских оба ве за.

Члан 6.

(1) По ред усло ва про пи са них За ко ном, да би оства рио
пра во на од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за пе ри о дич но,
у мје сеч ним ану и те ти ма, по ре ски об ве зник мо ра ис пу ни ти
и сље де ће по себ не усло ве:

а) да је из ми рио до спје ле по је ди нач не по ре ске оба ве зе
по осно ву до при но са за за по сле не ко ји ма при је или у пе -
ри о ду тра ја ња од го де пла ћа ња по ре ских оба ве за до спи је ва
не ко од пра ва из пен зиј ског и со ци јал ног оси гу ра ња, а ко -
ја се ве зу ју за пла ћа ње до при но са и

б) да је обез би је дио по ре ски дуг у ко рист По ре ске
упра ве.

(2) По ре ски об ве зник ду жан је  да обез би је ди по ре ски
дуг за ко ји је под нио за хтјев за оства ри ва ње пра ва на од га -
ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за јед ним од сље де ћих сред -
ста ва обез бје ђе ња:

а) хи по те ка на не по крет но сти по ре ског об ве зни ка, чи -
ја ври јед ност не мо же би ти ма ња од из но са по ре ских оба -
ве за чи ја се на пла та обез бје ђу је,

б) хи по те ка тре ћих ли ца, чи ја ври јед ност не мо же би ти
ма ња од из но са по ре ских оба ве за по ре ског об ве зни ка чи ја
се на пла та обез бје ђу је,

в) за ло га на по крет ним ства ри ма по ре ског об ве зни ка
или за ло га тре ћег ли ца, чи ја ври јед ност не мо же би ти ма ња
од из но са по ре ских оба ве за чи ја се на пла та обез бје ђу је,

г) нео по зи ва бан кар ска га ран ци ја, чи ја ври јед ност не
мо же би ти ма ња од из но са по ре ских оба ве за за ко је је под -
не сен за хтјев за од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за и 

д) јем ство дру гог ли ца ко је је вла сник имо ви не чи ја
ври јед ност не мо же би ти ма ња од дво стру ког из но са по ре -
ских оба ве за чи ја се на пла та обез бје ђу је.

(3) Из у зет но, од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за чи ји
уку пан из нос ни је ве ћи од 1.000 КМ мо же се одо бри ти по -
ре ском об ве зни ку без ис пу ње ња усло ва из ста ва 1. тач ка б)
овог чла на.
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Члан 7.

(1) По сту пак за оства ри ва ње пра ва на од го ђе но пла ћа -
ње по ре ских оба ве за во ди Ми ни стар ство фи нан си ја, а за
оба ве зе чи ји из нос ни је ве ћи од 5.000 КМ по сту пак во ди
По ре ска упра ва у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је
управ ни по сту пак.

(2) По сту пак из ста ва 1. овог чла на по кре ће се под но -
ше њем зах т је ва  на обра сцу За хтје ва за од га ђа ње пла ћа ња
по ре ских оба ве за, ко ји се на ла зи у При ло гу ове уред бе и
чи ни њен са став ни дио.

(3) За хтјев из ста ва 2. овог чла на под но си се у ро ку од
30 да на од да на до ста вља ња по ре ском об ве зни ку ко нач ног
рје ше ња По ре ске упра ве за пла ћа ње по ре ских оба ве за, од -
но сно у ро ку од 30 да на од да на до спје ло сти за пла ћа ње
при ја вље них по ре ских оба ве за.

(4) Под не се ни за хтјев из ста ва 2. овог чла на од га ђа
при нуд но из вр ше ње рје ше ња По ре ске упра ве, од но сно по -
ре ске при ја ве, ко ји ма су утвр ђе не за пла ћа ње оба ве зе за ко -
је је за хтјев за од га ђа ње пла ћа ња под не сен.

(5) Ми ни стар ство фи нан си ја, без од га ђа ња, оба вје шта -
ва По ре ску упра ву о по кре та њу по ступ ка за од га ђа ње пла -
ћа ња по ре ских оба ве за.

Члан 8.

Уз за хтјев из чла на 7. став 2. ове уред бе по ре ски об ве -
зник ду жан је да до ста ви:

а) акт ко јим су утвр ђе не оба ве зе за ко је се под но си за -
хтјев за од га ђа ње пла ћа ња,

б) фо то -ко пи ју рје ше ња о ре ги стра ци ји код над ле жног
ор га на,

в) фо то -ко пи ју ком пле та го ди шњих фи нан сиј ских из -
вје шта ја за по сљед њу за вр ше ну по слов ну го ди ну (са мо за
прав на ли ца),

г) овје ре ну из ја ву о из ми ре ним по је ди нач ним оба ве за -
ма по осно ву до при но са као до каз о ис пу ње њу усло ва из
чла на 6. став 1. тач ка а) ове уред бе и

д) до каз о из вр ше ном обез бје ђе њу по ре ског ду га.

Члан 9. 

(1) О за хтје ву за од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за у
мје сеч ним ану и те ти ма рје ше њем од лу чу је ми ни стар фи -
нан си ја (у да љем тек сту: ми ни стар).

(2) По сту пак од лу чи ва ња о за хтје ву из ста ва 1. овог
чла на је скра ће ни управ ни по сту пак и не мо же тра ја ти ду -
же од 30 да на од да на при је ма уред ног за хтје ва.

(3) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на, по ред оба ве зних
еле ме на та у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је управ ни
по сту пак, са др жи и от плат ни план са за ра чу на том ка ма том
до крај њег из ми ре ња тих по ре ских оба ве за. 

(4) Ка ма та на из нос по ре ске оба ве зе об ра чу на ва се по
сто пи од 0,04% днев но.

(5) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на је ко нач но у управ -
ном по ступ ку и про тив ње га ни је до зво ље на жал ба, већ се
мо же по кре ну ти управ ни спор пред над ле жним су дом.

(6) Ми ни стар ство фи нан си ја до ста вља рје ше ње из ста -
ва 1. овог чла на По ре ској упра ви без од га ђа ња, а нај ка сни -
је у ро ку од пет да на од да на до но ше ња рје ше ња, ра ди еви -
ден ци је и пра ће ња из вр ше ња оба ве за из рје ше ња.

Члан 10.

(1) Из у зет но од чла на 9. ове уред бе, о за хтје ву за од га -
ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за за уку пан из нос по ре ских
оба ве за ма њи од 5.000 КМ од лу чу је рје ше њем ди рек тор
По ре ске упра ве.

(2) Про тив рје ше ња из ста ва 1. овог чла на до зво ље на је
жал ба Ми ни стар ству фи нан си ја, ко ја се под но си у ро ку од
15 да на од да на до ста вља ња рје ше ња по ре ском об ве зни ку.

(3) Жал ба из ја вље на про тив рје ше ња из ста ва 1. овог
чла на од га ђа по сту пак при нуд не на пла те по ре ских оба ве за
за ко је је под не сен за хтјев за од га ђа ње пла ћа ња.

(4) На усло ве и по сту пак оства ри ва ња пра ва на од го ђе -
но пла ћа ње по ре ских оба ве за о ко јем од лу чу је ди рек тор
По ре ске упра ве при мје њу ју се од ред бе ове уред бе.

Члан 11. 

(1) По ре ска упра ва пра ти из вр ше ње рје ше ња из чл. 9. и
10. ове уред бе и днев но до ста вља из вје шта је Ми ни стар -
ству о ре дов но сти из вр ше ња рје ше ња из чла на 9. ове уред -
бе.

(2) У слу ча ју да по ре ски об ве зник не из ми ри је дан мје -
сеч ни ану и тет на осно ву рје ше ња из чл. 9. или 10. ове уред -
бе, ми ни стар, од но сно ди рек тор По ре ске упра ве уки да рје -
ше ње и до ста вља то рје ше ње без од га ђа ња по ре ском об ве -
зни ку и По ре ској упра ви, ако је рје ше ње уки нуо ми ни стар.

(3) На кон уред ног до ста вља ња рје ше ња из ста ва 2. овог
чла на по ре ском об ве зни ку, По ре ска упра ва при сту па при -
нуд ној на пла ти пре о ста лог по ре ског ду га тог по ре ског
обве зни ка.

(4) По ре ска упра ва на пла ћу је оста так по ре ског ду га
при о ри тет но из сред ста ва обез бје ђе ња.

(5) Ако По ре ска упра ва оци је ни да би на пла та по ре ског
ду га би ла ефи ка сни ја при мје ном сред ста ва при нуд не на -
пла те, при сту пи ће при нуд ној на пла ти тог по ре ског ду га
при мје њу ју ћи сред ства при нуд не на пла те, без ак ти ви ра ња
сред ста ва обез бје ђе ња.

(6) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на по ре ски об ве зник
не ма пра во на по нов но под но ше ње за хтје ва за од га ђа ње
пла ћа ња по ре ских оба ве за ко је су би ле пред мет од га ђа ња.

Члан 12.

(1) О за хтје ву за јед но крат но од га ђа ње пла ћа ња по ре -
ских оба ве за од лу чу је рје ше њем ми ни стар.

(2) Пра во на јед но крат но од га ђа ње пла ћа ња по ре ских
оба ве за мо же оства ри ти по ре ски об ве зник уз ку му ла тив но
ис пу ње ње сље де ћих усло ва:

а) да су по ре ске оба ве зе на ста ле нај ка сни је у го ди ни
ко ја прет хо ди го ди ни у ко јој се под но си за хтјев,

б) да је из нос оба ве за обез би је ђен на на чин про пи сан
чла ном 49. За ко на и чла ном 6. став 2. ове уред бе, 

в) да је из ми рио до спје ле по је ди нач не по ре ске оба ве зе
по осно ву до при но са за за по сле не ко ји ма при је или у пе -
ри о ду тра ја ња од га ђа ња пла ћа ња по ре ских оба ве за до -
спије ва не ко од пра ва из пен зиј ског и со ци јал ног оси гу ра -
ња, а ко ја се ве зу ју за пла ћа ње до при но са и

г) да ре дов но из ми ру је по ре ске оба ве зе у те ку ћем пе ри -
о ду.

(3) Ми ни стар ство фи нан си ја до ста вља рје ше ње из ста -
ва 1. овог чла на По ре ској упра ви без од га ђа ња, а нај ка сни -
је у ро ку од пет да на од да на до но ше ња рје ше ња, ра ди еви -
ден ци је и пра ће ња из вр ше ња оба ве за.

Члан 13.

(1) По сту пак за оства ри ва ње пра ва на јед но крат но од -
га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за во ди Ми ни стар ство фи -
нан си ја у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је управ ни
по сту пак.

(2) По сту пак из ста ва 1. овог чла на по кре ће се под но -
ше њем зах т је ва  на обра сцу За хтје ва за од га ђа ње пла ћа ња
по ре ских оба ве за, ко ји се на ла зи у При ло гу ове уред бе.

(3) За хтјев из ста ва 2. овог чла на под но си се у ро ку од
30 да на од да на до ста вља ња по ре ском об ве зни ку ко нач ног
рје ше ња По ре ске упра ве за пла ћа ње по ре ских оба ве за, од -
но сно у ро ку од 30 да на од да на до спје ло сти за пла ћа ње
при ја вље них по ре ских оба ве за.

(4) Уз за хтјев за одо бре ње јед но крат ног од га ђа ња пла -
ћа ња по ре ских оба ве за по ре ски об ве зник ду жан је да до -
ста ви до ка зе из чла на 8. oве уред бе.

(5) Под не се ни за хтјев из ста ва 1. овог чла на од га ђа
при нуд но из вр ше ње утвр ђе них по ре ских оба ве за за ко је је
за хтјев под не сен.

(6) Ми ни стар ство фи нан си ја ду жно је да оба ви је сти
без од га ђа ња По ре ску упра ву о по кре та њу по ступ ка за
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одо бра ва ње јед но крат ног од га ђа ња са ци љем од го де при -
нуд ног из вр ше ња утвр ђе них по ре ских оба ве за.

(7) За пе ри од за ко ји је одо бре но јед но крат но од га ђа ње
пла ћа ња по ре ских оба ве за об ра чу на ва се ка ма та по сто пи
од 0,04% днев но. 

Члан 14.

(1) У слу ча ју да по ре ски об ве зник ко ји је оства рио пра -
во из чла на 12. ове уред бе не из ми ру је ре дов но те ку ће оба -
ве зе, ми ни стар ће уки ну ти рје ше ње ко јим је одо бре но јед -
но крат но од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве зе и без од га ђа -
ња до ста ви ти рје ше ње по ре ском об ве зни ку и По ре ској
упра ви.

(2) На кон уред ног до ста вља ња рје ше ња из ста ва 1. овог
чла на по ре ском об ве зни ку, По ре ска упра ва при сту па при -
нуд ној на пла ти пре о ста лих по ре ских оба ве за.

(3) По ре ска упра ва на пла ћу је оста так по ре ског ду га
при о ри тет но из сред ста ва обез бје ђе ња.

(4) Ако По ре ска упра ва оци је ни да би би ла ефи ка сни ја
на пла та по ре ског ду га при мје ном сред ста ва при нуд не на -
пла те, при сту пи ће при нуд ној на пла ти тог по ре ског ду га
при мје њу ју ћи сред ства при нуд не на пла те, без ак ти ви ра ња
сред ста ва обез бје ђе ња.

(5) По ре ски об ве зник ко ји је јед ном оства рио пра во на
јед но крат но од га ђа ње пла ћа ња по ре ских оба ве за не ма пра -
во на под но ше ње за хтје ва за по нов но одо бре ње за исте по -
ре ске оба ве зе.

Члан 15.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-123/12 Предсједник
2. фебруара 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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