
Корисничко упутство за  

Пријаву за израду спискова за правна лица и предузетнике за  додјелу 

средстава за мјесец април 2020. године  

из Фонда солидарности за обнову Републике Српске 
 

Линк на пријаву: http://prijava.vladars.net/ 

 

1. корак 

Апликација је отворена и можете креирати Нову пријаву. Потребно је да попуните податке у 

пољима која су предвиђена за унос података. 

Поља која поред назива садрже* су обавезна за попунити 

У првом дијелу пријаве потребно је навести основне податке: 

- тачан назив пословног субјекта; 

- исправан ЈИБ; 

- сједиште; 

- изабрати шифру претежне дјелатности у падајућем менију; 

- контакт телефон и 

- Емаил на који ће те добити „код“ за слање попуњене пријаве која служи за могућност 

накнадног рада у апликацији. 

-  

У поље Разлог подношења пријаве  потребно је одабрати један од понуђених одговора. 

- Забрана обављања дјелатности - наведену опцију бирају правна лица и предузетници 

којима је по основу одлука штабова за вандредне ситуације у мјесецу априлу 2020. године 

било забрањено обављање дјлатности; 

 

- Потпуни престанак са радом - наведену опцију бирају правна лица и предузетници који су 

у потпуности престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржите, 

недостатак сировина и др), а истима по одлукама штабова за вандредне ситуације није било 

забрањено обављање дјелатности; 

 

- Дјеломични престанак са радом - наведену опцију бирају правна лица и предузетници који 

у оквиру своје претежне дјелатности обављају и друге дјелатности или имају више 

пословних јединица, а исте су у априлу престале са радом или им је забрањен рад; 

Одабирањем наведене опције појављује се додатно поље Одабрати шифру дјелатности 

која је престала са радом. У наведено поље потребно је навести шифру додатне 

дјелатности која је престала или забрањен рад  у мјесецу априлу 2020. године. Уколико 

имате више од једне додатне дјелатности којима је престао или забрањен рад у априлу 

мјесецу молимо да податке о истом наведете у Напомени. 

 

- Смањен обим пословања - наведену опцију бирају правна лица и предузетници који су у 

току априла 2020. године због посљедице дјеловања пандемије имали самењен обим 

пословање, те из наведних разлога нису били у могућности да ангажују све раднике. 

http://prijava.vladars.net/


Избором опције самањен обим пословања, појављује се ново поље у коме је потребно 

навести проценат смањења обима пословања у априлу 2020. године у односу на период 

прије почетка пандемије. Правна лица  и предузетници који су пословали у 2019. години 

проценат смањења обима пословања исказују поређењем оствареног обима пословања 

(пословног прихода) у априлу 2020. године у односу на април 2019. године. Правна лица  и 

предузетници који су почели са пословањем послије априла 2019. године, проценат 

смањења обима пословања исказују поређењем оствареног обима пословања (пословног 

прихода) у периоду од 01.03.2020.- 30.04.2020.године у односу на период 01.01.2020.- 

29.02.2020. године. 

 

У поље Период престанка рада потребно је одабрати  на иконици календара Датум престанка 

рада од и Датум престанка рада до. За привредне субјекте који су изабрали опцију самањен обим 

пословања, потребно је навести период од 01.04. до 30.04.2020. године. 

Затим у датом простору обавезно навести разлоге и укратко образложити усљед чега је дошло до 

пада пословне активности или престанка исте, без обзира на избор разлога подношења 

пријаве (изгубљено тржиште, недостатак сировина, недостатак радне снаге и сл.).  

У дјелу Подаци о запосленима потребно је навести: 

- број запослених на дан 29.02.2020. године; 

- број тренутно запослених радника; 

- број радника за које се траже средства (који нису били радно ангажовани током априла 

2020 - радници на чекању, неплаћеном одсуству, радници на годишњем одмору или неки 

други радно-правни статус радника). 

У дијелу пријаве пословни приходи у 2019.години и пословни приходи у 2020.години потребно је 

навести пословне приходе у наведеним мјесецима уписом цирфе без децималних бројева и 

навођења валуте. 

Након што попуните сва поља потребним подацима, на дну апликације се налази дугме Преузмите 

пријаву ради потписа и печата (слика испод): 

 

Напомена: 

Кликом на наведено дугме систем ради валидацију унесених података као и да ли сва обевезна 

поља имају уписану вриједност. Уколико постоји грешка у Вашој пријави, систем ће јавити 



упозорење и посебно нагласити црвеном бојом поље/или више поља која нису системски исправно 

попуњена. Примјер упозорења: 

 

Могућа грешка: 

 

Када сва поља исправно попуните (коригујете грешке уколико је систем јавио) потребно је да 

поново кликнете да дугме Преизмите пријаву ради потписа и печата. 

 

 

 

2. корак  

Када је Ваша пријава успјешно попуњена електронски, на маил који сте навели приликом 

попуњавања биће Вам достављен приступни код за креирану пријаву (тај код можете да 

користите приликом сваког следећег логовања на апликацију). Примјер маил-а: 

 

 

Обратите пажњу да овај маил није упућен у нежељену пошту (spam). 

 

 



Изглед апликације након успјешно попуњене електронске пријаве је: 

 

Као што је на слици приказано, сада корисник на апликацији има нове опције (3 дугмета): 

1. Преузмите попуњену пријаву - кликом на ову опцију ваша електронска пријава се генерише 

у .пдф формату који је спреман за штампу 

2. Прикажи попуњену пријаву - кликом на ову опцију можете погледати вашу електронску 

пријаву и провјерити податке које сте уписали (приказани подаци ће се налазити и на 

генерисаном .пдф документу) 

3. Измјени пријаву - Уколико уочите грешку и треба да исправите неки од унесених података 

треба да кликнете на Измјени пријаву 

(Опција 2 је приказ форме само за преглед - није могуће едитовати податке) 

(Опција 3 је враћање на почетак и могућа измјена података, описано у 3.кораку) 

 

3. корак 

Кликом на дугме Преузмите попуњену пријаву кориснику се на уписану емаил адресу шаље 

пријава у .пдф формату коју треба да потпише овлаштено лице и стави печат. Примјер емаил-а: 



 

Такође, иста пријава у .пдф документу се аутоматски преузима и из интернет претраживача. 

 

Након што потпишете пријаву (и ставите печат) потребно је да је скенирате и на крају приложите на 

апликацију (детаљно описано у маил-у). 

Напомена: 

Уколико сте у међувремену изашли из апликације потребно је да се сада поново пријавите са 

Вашим додјељеним приступним кодом (клик на линк https://regsteta.vladars.net/ и укуцате 

добијени код - слика испод). Линк такође имате у достављеном маил-у који ће Вас директно 

повезати са пријавом. 

 

 

 
 

4. корак 

Уколико сте урадили све што је потребно, наредни корак је да приложите скенирану пријаву на 

апликацију. На апликацији имате простор за Upload документа (слика испод). Кликом на опцију 

https://regsteta.vladars.net/


Кликните овдје да бисте изабрали документ који ћете да пошаљете отвара се прозор гдје треба 

да пронађете свој скенирани фајл (пријаву) и да је поставите на апликацију. 

 

Као што је приказано на слици испод дјела за унос, након Upload се приказује документ који сте 

изабрали. Уколико сте погријешили можете кликнути на Обриши испод назива фајла и поновити 

поступак (приложити тачан фајл). 

Након што приложите  документ потребно је да кликнете на дугме Пошаљи изабране документе. 

 

5. корак 

Преглед фајлова који се налазе повезани за Вашу пријаву налазе се на истој форми у табели за 

Преглед послатих документа. 

У овој табели видите документе које сте приложили уз своју апликацију. Провјерите да ли је све у 

реду (документ можете да видите на иконицу за преузимњје ,а исто тако можете да је обришете на 

иконицу канте). 

 



Можете да додате још фајлова као што је објашњено на 6. кораку. 

6. корак  

Када је све у реду (документ са тачним подацима - попуњена електронска форма - приложена 

скенирана потписана форма се налази у табели са документима) можете да завршите своју пријаву. 

Своју пријаву завршавате кликом на дугме Заврши пријаву (слика испод): 

 

Након клика на дугме Заврши пријаву треба да добијете поруку од система Ваша пријава је 

успјешно сачувана. Преглед екрана успјешно послате и завршене пријаве је у наставку: 

 

7. корак 

Ваша пријава је сада евидентирана у нашој бази података. Уколико ипак уочите да је дошло до 

грешке у подацими или у приложеном документу, можете да се пријавите на апликацију (укуцате 

свој код) и измјените пријаву. 

Кликом на дугме Измјени пријаву враћате се на могућност измјене својих података и приложених 

докумената. 



 

Наком измјене, потребно је да пратите редом кораке како бисте поново дошли до краја, тј. 

кликнули да дугме Заврши пријаву и на тај начин уписали пријаву у бази података. 

*********************** 

Додатна напомена: 

Линк http://prijava.vladars.net/ врши аутоматску редирекцију на информациони систем Јединствени 

регистар штета Владе Републике Српске. Своју пријаву (која ће бити регуларна и валидна) такође 

можете попунити и директним приступом на линк: https://regsteta.vladars.net/   и избором опције 

Covid 19: Пријава за додјелу средстава за мјесец април 2020. (употреба истог Корисничког 

упутства). 
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