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МЈЕРЕ ВЛАДЕ РС ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДИ 

Влада Републике Српске, односно Републички штаб за ванредне ситуације, од прве појаве вируса 
корона, поред бриге за здравље становништва, које је први приоритет у овој ситуацији, посебну бри-
гу је посветила анализи стања у привреди, са акцентом на оне дјелатностима које су директно пого-
ђене одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације. 

С тим у вези, Влада Републике Српске и Републички штаб за ванредне ситуације су донијели: 

– Одлуку о хитној исплати поврата пореза и доприноса за повећање плата у 2019. години; 

– Одлуку о привременој одгоди плаћања пореских обавеза (Службени гласник Републике Српске, 
број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), 
за привредне субјекте (правна и физичка лица) који усљед мјера на спречавању ширења вируса ко-
рона имају потешкоће у пословању (о чему привредни субјекти подносе Пореској управи писмену 
изјаву), којом су: 

1. Обавезе по основу пореза на добит, накнаде за унапређење општекорисних функција шума и про-

тивпожарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину, које доспијевају за плаћање до 

31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године, 
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2. Обавезе по основу пореза на доходак по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. 
годину, која доспијева за плаћање 31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године. 

– Одлуку о тромјесечном мораторијуму на отплату главнице и камате уз продужење рока отплате за 
три мјесеца (Службени гласник Републике Српске, број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила 
на снагу наредног дана од дана објављивања), правним лицима и предузетницима, којима су средства 
пласирана путем финансијских посредника или директно из фондова којим управља Инвестиционо-
развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука, који упуте захтјев директно или путем финансијског 
посредника Инвестиционо-развојој банци Републике Српске а.д. Бањалука. 

– Одлуку о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године (Службени гласник 
Републике Српске, број: 32/20, објављена 06.04.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана 
објављивања), а које ће бити измирене из средстава Фонда солидарности за посебне намјене за сани-
рање посљедица корона вируса. 

Наведене обавезе се односе на плате радника запослених код послодаваца (правних лица и предузет-
ника) који су престали са пословањем усљед проглашења мјера на спречавању ширењу вируса корона, 
а који су радницима исплатили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020. године и обавезе 
по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглаше-
ња мјера на спречавању ширења вируса корона престали са пословањем, односно којима је забрањен 
рад. 

Према списку дјелатности и рачуницама које је сачинило Министарство привреде и предузетништва, 
укупан број запослених који не раде због одлуке кризног штаба је 41.438, док укупне обавезе за порезе 
и доприносе износе 18.705.181 КМ, од чега су доприноси 17.555.949 КМ, а порез на доходак 1.149.232 
КМ. 

Влада Републике Српске и Републички штаб за ванредне ситуације су донијели су и: 

– Закључак о остваривању права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за 
млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинстви-
ма која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе 
по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину, 

– Закључак о раду царинских служби, којим се тражи од Управе за индиректно опорезивање БиХ да 
организује рад царинских служби од 00:00 до 24:00 часа, у циљу несметаног протока роба. 

– Закључак о необрачунавању затезних камата, којим се препоручује Мјешовитом холдингу 
„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће АД Требиње и свим даваоцима комуналних 
услуга и телекомуникационих услуга у Републици Српској, укључујући и ИПТВ, да приликом испостав-
љања рачуна за извршене услуге за март, април и мај 2020. године не обрачунавају затезне камате; 

– Закључак о одгађању плаћања концесионе накнаде и закупнине за коришћење пољопривредног зем-
љишта у својини Републике Српске за 2020. годину за три мјесеца од дана доспијећа уговорне обавезе; 

– Закључак о преусмјеравању кредитних средстава ИФАД по Пројекту унапређења конкурентности у 
руралном подручју за финансирање сјеменских пакета за потребе малих пољопривредних газдинстава; 

– Закључак о брисању 5.373 корисника из евиденције дужника Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, а по основу ИФАД кредитних средстава из 1998. и 1999. године, кредита Јапанске 
Владе из 2000. године и ЕУ ПХАРЕ кредитних средстава из 1998. године; 

– Закључак о регресирању домаћег сјемена селекционисаног и произведеног у Републици Српској и то: 
домаћег хибрида кукуруза, домаћих сорти стрних жита, домаћег сјемена соје, домаћег сјемена крмних 
трава и травно-легуминозних смјеша, кромпира и других врста у износу од 50 одсто малопродајне ције-
не. 
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Влада Републике Српске, у функцији скупштине акционара Инвестиционо-развојне банке Републике Срп-
ске а.д. Бањалука, усвојила је нова Правила пласмана средставапо кредитним линијама и зајмовима 
(Службени гласник Републике Српске, број: 29/20, објављена 30.03.2020. године, а ступила на снагу наред-
ног дана од дана објављивања), у којима је излазна каматна стопа према привреди смањена на 0,5 одсто. 

Поред тога, Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске је донио: 

– Одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих 
вирусним обољењем ЦОВИД-19 (Службени гласник Републике Српске, број: 27/20, објављена 24.03.2020. 
године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одо-
бравање олакшица клијентима банке који су директно или индиректно погођени негативним ефектима; 

– Одлуку о привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економ-
ских посљедица узрокованих вирусним обољењем Ковид-19 (Службени гласник Републике Српске, број: 
30/20, објављена 01.04.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, 
између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима микрокредитних организација који су ди-
ректно или индиректно погођени негативним ефектима. 

На основу наведеног, Агенција за банкарство Републике Српске је 30.03.2020. године издала и Саопштење 
за јавност, број: 01-515/20, којим појашњава донешене подзаконске прописе. Наведеним прописима је 
дефинисано да за вријеме трајања ванредне ситуације, односно ванредног стања, уколико буде прогла-
шено од стране надлежних органа, банке, односно микрокредитне организације могу клијентима одобри-
ти привремени мораторијум, најдуже до престанка наведеног стања. 

Овај мораторијум се одобрава са циљем како би банке, односно микрокредитне организације, у међувре-
мену, у договору са својим клијентима имале времена да дефинишу најадекватније посебне мјере које ће 
одобрити клијентима. Током наведеног мораторијума клијенти неће плаћати обавезе по основу главнице 
и камате која се обрачунава током тог периода, те ће банке, односно микрокредитне организације дого-
ворити са клијентима начин измирења тих обавеза у наредном периоду у зависности од могућности кли-
јента за њихову отплату. 
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Привремени мораторијум се може одобрити на захтјев клијента. Током трајања привременог морато-
ријума, банке, односно микрокредитне организације ће договорити са клијентима које од посебних 
мјера дефинисаних подзаконским прописима Агенције могу да одобре клијентима, а кључно је да се 
дефинишу мјере које могу помоћи клијентима да у наредном периоду измирују своје обавезе према 
банци, односно микрокредитној организацији. 

Агенција за банкарство Републике Српске у свом саопштењу посебно истиче да право на одобрење 
посебних мјера које банка, односно микрокредитна организација одобрава имају само клијенти чија је 
кредитна способност погоршана, односно чији су извори за отплату смањени и тиме им је онемогуће-
но или ће бити онемогућено измиривање обавеза према банци, односно микрокредитној организаци-
ји, а због негативног утицаја изазваног пандемијом корона вируса. 

Републички штаб за ванредне ситуације и Влада Републике Српске ће свакодневно наставити да анали-
зирају стање у привреди, те доносе мјере које ће помоћи очувању сваког радног мјеста и сваког при-
вредног субјекта у Републици Српској, којима је због корона вируса угрожено радно мјесто, односно 
пословање. С тим у вези, за наредни период припремамо слиједеће мјере: 

– Подршка Владе Републике Српске у висини најниже плате за април 2020. године, за све привредне 
субјекте у бруто износу, којима је забрањено обављање дјелатности, који су из објективних разлога 
обуставили рад или који раде са смањеним капацитетом, а нису отпуштали раднике. Према списку дје-
латности и рачуницама које је сачинило Министарство привреде и предузетништва, укупан број запо-
сленихкоји не раде по разним основама у априлу 2020. године је 68.603 лица, док укупне обавезе за 
минималну бруто плату износе: 53.085.687 КМ; 

– Смањење непореских давања; 

– Подршка опоравку привреде кроз Фонд солидарности. 

Према процјенама Завода за запошљавање Републике Српске, додатне обавезе Завода за запошљава-
ње Републике Српске по основу накнаде за незапосленост по тренутно важећем Закону о посредовању 
у запошљавању и правима за вријеме незапослености за 2020. годину ће износити око 25 милиона КМ. 
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500 привредних субјеката  
аплицирало 
за бесповратна средства  
 
500 привредних субјеката успјешно је аплицирало на Пети јавни позив за додјелу грант средстава 
из Challenge фонда за иновативне пословне идеје који је затворен 15. априла. 

Иницијална средства у износу до 750.000 ЕУР намијењена су зрелим привредним субјектима, као и стартапима са 
иновативним идејама, производима или услугама које могу довести до смањења незапослености, повећања конку-
рентности и одрживог друштвено-економског развоја у БиХ. 

И овај пут одабрани корисници из категорије стартапа, који су регистровани најмање 6 мјесеци, могу добити макси-
мални износ гранта до 10.000 ЕУР, док корисници из категорије зрелих привредних субјеката до 250 запослених, 
који обављају дјелатност дуже од двије године, могу рачунати на подршку у максималном износу до 30.000 ЕУР. 
Апликанти морају обезбиједити минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. 
Период имплементације пројекта не може трајати дуже од 12 мјесеци. У току је прва фаза евалуације пристиглих 
пријава, док је минимални број бодова који пројекат мора освојити да би прошао у другу фазу евалуације 60. Након 
процеса евалуације биће извршен коначан избор идеја које ће бити подржане бесповратним средстви-
ма Challenge фонда. 

На претходна 4 јавна позива пријавила су се чак 2.074 привредна субјекта из БиХ и Шведске. До сада је 63 корисни-
ка реализовало пројекат за чију реализацију је било предвиђено око 1.4 милиона ЕУР гранта. Њиховом реализаци-
јом отворено је преко  300 нових радних мјеста. 

У току је реализација 70 пројеката за чију реализацију из Challenge фонда је предвиђено око 1.6 милиона ЕУР. 

Досадашња реализација пројекта показала је да Босна и Херцеговина има значајан иновативни потенцијал и да су 
унапређења и побољшања пословних процеса, креирање нових производа и услуга могући у свим секторима и 
свим пословним субјектима. 

Међу подржаним идејама има и оних из области ИТ као што су иновативни хардвер и софтвер за паметне инстала-
ције, иновативна веб платформа за пласман домаћих производа, али и пројеката који на иновативан начин збриња-
вају отпад из примарне производње чиме доприносе очувању животне средине и истовремено стварају нове про-
изводе. Challenge фонд подржао је и увођење нових технологија у преради хране, металској и дрвној индустрији, 
попут иновиране технологије сачмарења или конструисања потпуно нове машине за угаоно савијање лимова, као и 
пројекте захваљујући којима је унапријеђен процес производње и креирани нови иновативни производи који су 
пронашли мјесто и на тржишту Шведске, Њемачке, Норвешке, Румуније, Словачке... 

Challenge фонд успостављен је у оквиру пројекта Challenge to Change - C2C укупне вриједности око 5 милиона ЕУР 
који финансијски подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу – Сида/Амбасаде Шведске у БиХ, а 
који кроз пет година проводе Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Развојна агенција Републике Срп-
ске (РАРС). Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд, Источна Шведска. 
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Предузетници добили савјетодавну 
подршку за унапређење пословања 
 
 
 
Учесници Програма подршке предузетницима са потешкоћама у пословању веома су задовољни реализованим 
циклусом менторинга који је организовала Развојна агенција Републике Српске. Бесплатне савјетодавне услуге 
за 10 предузетника који су учествовали у Програму пружили су цертификовани ментори РАРС-а, како би помогли 
предузетницима који желе покренути посао или почињу изнова да што успјешније реализују свој пословни по-
духват. 

Дилеме које су отклањали уз помоћ наших ментора најчешће су се односиле на област промоције и продаје, 
затим успостављање пословног модела, покретање пословне активности, као и проналажење извора финанси-
рања и пословних партнерстава. 

Менторингу су претходила 4 модула обуке: “Зашто почети испочетка”, “Пословно планирање са освртом на лек-
ције научене из претходног искуства”, “Приступ финансијама за оне чији пословни план није успио” и 
“Законодавство”. 

Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању Развојна агенција Републике Српске организује 
у оквиру пројекта “Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање «друге шансе»  предузетницима у Дунав-
ској регији”- DanubeChance2.0, који суфинансира Европска унија из фондова ERDF, IPA и ENI у оквиру Дунавског 
транснационалног програма. Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању 
могућности поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања 
и промоцији предузетништва «друге шансе». 
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Практично средство за превазилажење пословне 
кризе које подржава INTERREG Дунавски програм, 
постало је доступно институцијама широм ЕУ 

 

 

 
Прилагођени програм образовања за предузетнике са потешкоћама у пословању и оне који поново покрећу 
своје пословање послије банкрота, развио је конзорцијум стручних институција из 11 земаља централне и 
источне Европе. Називамо их предузетницима „друге шансе“, односно предузетницима који морају промијени-
ти фокус свог пословања или приступ управљања пословању да би преживјели кризу и постали отпорнији на 
нестабилност тржишта.  
Сада је више него икад важно за националне владе да подрже предузетнике не само финансијски, већ и са 
вјештинама и знањем како да предвиде и процијене своје пословне активности, комбинују 2 или више извора 
прихода, уђу на нова тржишта користећи претходно пословно искуство, дигитализују своје пословање и буду у 
могућности да одмах контролишу своје показатеље кључних перформанси и доносе одлуке брже него икад! 
Нудимо комплетан сет едукативног материјала, који може бити испоручен у виду радионица или онлајн видео 
конференција одговарајући на питања предузетника са потешкоћама у пословању: 
- како могу побољшати управљање финансијама и ресурсима свог предузећа? 
- како да преговарам о постојећим условима пословања, који ми више нису корисни?  
- који су савремени комуникациони канали који ми помажу да дођем до свог клијента на вебу и друштвеним 
медијима?  
- како да прилагодим свој тим, запослим и мотивишем све у тиму?  
- да ли ми је потребан правни савјет? 

У тренутној ситуацији економске кризе морамо спасити наше најхрабрије и најзапосленије људе - наше преду-
зетнике! Институције заиста требају одмах дјеловати и помоћи оним предузетницима који не виде другу опцију 
осим затварања посла:  
- посљедице банкрота могу се ублажити поштеним предузетницима како би заштитили своје интересе и лични 
живот; 
- можемо помоћи предузетницима да превазиђу своје страхове и да се одлуче да поново покрену посао; 
- предузетнике можемо савјетовати о расположивим програмима финансирања и повољним пореским услови-
ма; 
- помоћи им у креирању новог пословног модела користећи искуство које су стекли током претходног послова-
ња.  
Такође смо у могућности да научимо наше креаторе политика како да успоставе екосистем који подржава пре-
дузетнике са потешкоћама у пословању. Екосистем испуњен заједницама консултаната, менторима који пружа-

ју бесплатну савјетодавну подршку и изворима финансирања, који су значајни. 
Ако мислите да сте у могућности да допринесете екосистему „друге шансе“, контактирајте локалног партнера 
из БиХ – Развојну агенцију Републике Српске: info@rars-msp.org. Листу свих партнера који учествују у пројекту 
можете пронаћи на сљедећем линку: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-
0/partners 

Више информација о едукативним материјалима и самом пројекту можете пронаћи овдје: http://www.interreg-
danube.eu/approved-projects/danubechance2-0/section/act-now   
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