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ПРИЈЕДЛОГ КРАТКОРОЧНИХ ЕКОНОМСКИХ МЈЕРА С ЦИЉЕМ 
САНИРАЊА ПОСЉЕДИЦА КОРОНА ВИРУСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  

 

 
С обзиром на негативне посљедице које је проузроковала појава корона вируса 

у Републици Српкој неопходно је хитно донијети сет краткорочих мјера које ће 

спасити радна мјеста, угрожена привредна друштва и санирати посљедице 

економске кризе проузроковане корона вирусом. 

 

Ове мјере је потребно обезбиједити интервенцијом Владе Републике Српске 

кроз директне и индиректне субвенције и подршку.  

 

Да би се ове мјере спровеле неопходно је да се по хитном поступку измјене 

одређена законска и подзаконска рјешења, у циљу ефикаснијег управљања 

ресурсима којима располаже Република Српска и што бржег опоравка 

економије. 

 

 

С тим у вези, предлажемо сљедећих 20 мјера: 

 

МЈЕРА 1 – СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВРЕД.  ДРУШТВИМА  И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА  

 
Преузимање обавезе исплате нето плата, пореза и доприноса максимално до 

висине просјечне нето плате по запосленом раднику, за сва правна лица и 

предузетнике који су погођени кризом, по јасно дефинисаним критеријумима, 

за мјесец април и даље до окончања кризе. 

Преузимање обавезе исплате пореза и доприноса максимално до висине 

пореза и доприноса на просјечну плату, по запосленом раднику за сва правна 

лица и предузетнике који су погођени кризом по јасно дефинисаним 

критеријумима, за мјесец март. 

Критеријум за висину помоћи је пад прихода у мјесецима трајања кризе, при 

чему правна лица и предузетници који нису остваривали приход имају право на 

100% субвенције, за правна лица и предузетнике која су радила и имала пад 

прихода већи од 25%, проценат помоћи ће бити одређен коефицијентом који 

би уважавао однос прихода истог периода текуће и претходне године, уз 

уважавање трендова пословања у првом кварталу текуће, у односу на исти 

период претходне године. 

 

МЈЕРА 2 – КОРЕКЦИЈЕ ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  

 
Повећање плата свим здравственим радницима за 10%. 

Привремено смањење плата већих од 2000КМ у јавном сектору за 10%. 
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МЈЕРА 3 – ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА  У 
ИЗНОСУ  ОД 200 МИЛИЛОНА КМ  

 
Мјера подразумијева повећање буџетског оквира у износу од 200.000.000 КМ 

за измирења пореза и доприноса радника из здравственог система. Путем 

мултилатералне компензације извршити пребијање обавеза из ранијег 

периода здравствених установа и новостворене обавезе по основу извршеног 

ребаланса буџета. Ова мјера не подразумјева новчане одливе јер се 

Република Српска налази у својству повјериоца и дужника. Реализација ове 

мјере подразумјева прилагођавање буџетских позиција социјалних фондова. 

 

МЈЕРА 4 – УВОЂЕЊЕ СОЛИДАРНОГ ПОРЕЗА  

 
Увођење солидарног пореза за санирање посљедица кризе у износу од 2% 

нето плате свим запосленима у јавном и приватном сектору. 

МЈЕРА 5 – УВОЂЕЊЕ ДИФЕРЕНЦИРАНИХ СТОПА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК  

 
Увођење диференциране стопе пореза на доходак на начин да се смањи 

пореска стопа на износе мање од просјечне плате, а повећа на износе дохотка 

преко просјечне плате. Овом мјером би се омогућило задржавање прихода 

буџета по овом основу на истом нивоу, али би дошло до прерасподјеле, у 

корист запослених са нижим платама. 

 

МЈЕРА 6 – УВОЂЕЊЕ ДИФЕРЕНЦИРАНИХ СТОПА ПДВ -А  

 
Увођење диференциране стопе ПДВ-а на начин да се уведе нижа стопа ПДВ-

а за производе попут основних животних намирница, лијекова и др., и виша 

стопа за остале производе и услуге. Циљ ове мјере је повећање укупних 

прихода од ПДВ-а, али на начин да се изврши праведнија расподјела између 

опорезивања различитих добара и услуга. 

 

МЈЕРА 7 – ОДЛАГАЊЕ БЛОКАДА ОД СТРАНЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ  

 
Одлагање блокада рачуна од стране Пореске управе Републике Српске свим 

правним лицима погођених кризом на период од шест мјесеци. 

 

МЈЕРА 8 – СКРАЋИВАЊЕ РОКА ПЛАЋАЊА БУЏЕТСКИХ ИНСТИТУЦИЈА  

 

Скратити рок плаћања буџетских институција са 60 на 30 дана. 
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МЈЕРА 9 – АКТИВИРАЊЕ СРЕДСТАВА ИРБ -А  У ИЗНОСУ ОД 250 МИЛ. КМ  

 
Активирање средстава Инвестиционо развојне банке Републике Српске у 

износу од минимално 250 милиона КМ за подршку привреди, кроз директне 

зајмове и зајмове посредством пословних банака по повољним каматним 

стопама, те куповином корпоративних обвезница. 

Поред постојећих средстава, нова средства треба обезбиједити путем 

фондова којим управља ИРБ, на међународном тржишту капитала, преко 

међународних финансијских институција, с обзиром да фондови којим 

управља ИРБ нису значајно задужени, у односу на имовину којом располажу. 

 

МЈЕРА 10 – ГАРАНЦИЈЕ ГАРАНТНОГ ФОНДА У ИЗНОСУ 150 МИЛ .  КМ 

 
Обезбиједити кредитне гаранције Гарантног фонда Репулике Српске у износу 

150 милиона КМ за подршку финансирања привреде. Гаранције би се давале 

комерцијалним банкама до максимално 75% кредитних средстава.  

За реализацију мјере давања гаранција и повећања капацитета Гарантног 

фонда неопходно је обезбиједити супергаранције Владе Републике Српске или 

повећати капитал Гарантног фонда РС, с обзиром да је однос капитала и 

могућих гаранција 1:3. 

МЈЕРА 11 – ИНВЕСТИРАЊЕ ПРЕФ -А У ПРИВРЕДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

 
Измјена закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске, којим би се 

омогућило да ПРЕФ инвестира у корпоративне обвезнице и акције привредних 

друштава у Репулици Српској. 

Овом мјером би се могло усмјерити 20 милиона КМ, за подршку привредним 

друштвима. 

 

МЈЕРА 12 – УЛАГАЊЕ СРЕДСТАВА ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА  

 
Измјена Правилника о улагању средстава друштава за осигурање из 

Републике Српске којим би се омогућило веће улагање у привреду путем 

корпоративних обвезница, акција и зајмова. С обзиром да ова средства у 

Републици Српској износе око 300 милиона КМ, овим измјенама би се дао 

значајан импулс привредним друштвима и оживјело тржиште капитала 

Републике Српске.  

Овом мјером би се могло усмјерити 30 милиона КМ, за подршку привредним 

друштвима. 

 

МЈЕРА 13 – ФОРМИРАЊЕ  ФОНДА “ЗА  РАЗВОЈ СРПСКЕ”  

 
Формирање Инвестиционог фонда „За развој Српске“ који би превасходно био 

намијењен за улагање средстава лица из Републике Српске, а нарочито српске 

дијаспоре, који би остваривали принос од улагања у Фонд. Средства Фонда би 

се улагала у Хартије од вриједности Републике Српске. 
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МЈЕРА 14 – МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ СА УИНО  БИХ  

 
Укључивање Управе за индиректно опорезивање у систем мултилатералних 

компензација у Републици Српској, чиме би се повећала ликвидност привреде 

у Републици Српској. 

МЈЕРА 15 – ОГРАНИЧЕЊЕ МАРЖИ  

 
Ограничење маржи, до окончања кризе, на максимално 5% за егзистенцијалне 

животне производе, и то:, млијеко, брашно шећер, со, рижу, јаја, рибље 

конзерве, јестиво уље, дјечију храну, дјечије пелене, тјестенину, свјеже месо, 

рибу, воће и поврће, месне конзерве, прашак за веш, детерџент за суђе, 

сапуни, средства за дезинфекцију простора и руку, заштитна одијела и другу 

заштитну и медицинску одјећу и обућу, заштитне наочале и визире, заштитне 

рукавице и све артикле које користи здравствени систем. 

 

МЈЕРА 16 – ОДОБРАВАЊЕ РАДА НЕКИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА  

 
Одобравање рада одређеним дјелатностима чији рад не представља већи 

епидемиолошки ризик, а чије функционисање је неопходно за несметано 

функционисање пословног система Републике Српске. 

МЈЕРА 17 – СУБВЕНЦИЈЕ И ОТКУП ВИШКОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ  

 
Повећање субвенција пољопривредним произвођачима и хитан откуп вишкова 

пољопривредних производа од произвођача из Републике Српске.  

 

МЈЕРА 18 – ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ  

 
Убрзано покретање свих јавних пројеката кроз повлачење свих расположивих 

извора средстава, за путну инфраструктуру и енергетику, с циљем повећања 

инвестиционе потрошње. 

 

МЈЕРА 19 – ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИЗВОЗ  И ДИРЕКТНА УЛАГАЊА  

 
Повећање подстицаја за извозно оријентисана предузећа на 15.000.000 КМ, 

кроз програм који спроводи Министарство привреде и предузетништва 

Републике Српске. 

 

МЈЕРА 20 – ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА  

 
Помоћ пензионерима путем „ваучера за режије“ у износу од 100КМ по сваком 

пензионеру. 

Ваучери би били намијењени за плаћање режијских рачуна (електричне 

енергије, одвоза смећа и испоруке воде). 


