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На основу члана 27. Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 114/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/17), министар 

финансија доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА, ПРИЈАВЉИВАЊА И УПЛАТЕ 

ДОПРИНОСА 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређују се услови, начин обрачунавања, пријављивања и уплате 

доприноса у Републици Српској  у складу са Законом о доприносима (у даљем тексту: Закон).   

 

Члан 2. 

 

(1) У Републици Српској (у даљем тексту: Република) плаћају се сљедеће врсте 

доприноса по сљедећим стопама: 

1) за пензијско и инвалидско осигурање износи 18,5%, 

2) за здравствено осигурање износи 12%, 

3) за осигурање од незапослености износи 0,8%, 

4) за дјечју заштиту износи 1,7%. 

(2) Изузетно од става 1. т. 1) и 2) овог члана: 

1)  стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за обвезнике доприноса из 

члана 7. Закона износи 4,5%, 

2) стопа доприноса за здравствено осигурање на пензије исплаћене из Фонда 

пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске износи 1%, 

3) стопа доприноса за здравствено осигурање износи 2% од личног примања, односно 

пензије за обвезнике доприноса из члана 4. тачка 3) и члана 5. тачка 1) Закона,  

4) стопа доприноса за здравствено осигурање износи 1% од личног примања или 

пензије за обвезнике доприноса из члана 5. тачка 2) Закона,   

5) стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи 2% од личног 

примања или пензије за обвезнике доприноса из члана 4. тачка 3) Закона. 

 

Члан 3. 

 

(1) Основица доприноса је укупан приход обвезника допринoса на који се плаћа порез 

на доходак, који укључује доприносе који се плаћају у складу са Законом. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, основицом доприноса сматрају се и посебно 

одређене основице за поједине категорије обвезника утврђене Законом. 

 (3) Из основице доприноса не искључују се олакшице које су према одредбама Закона 

о порезу на доходак утврђене као умањење основице пореза на доходак.  

 

 

 

 

 



Члан 4. 

 

Основица доприноса: 

1) за лица која самостално обављају привредну дјелатност износи најмање 60% 

просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према посљедњем податку 

Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“,  

2) за лица која самостално обављају професионалну дјелатност основица доприноса је 

најмање у висини просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према 

посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, 

3) за лица која су обвезници доприноса из члана 5. тачка 5) Закона основица доприноса 

износи 30% од просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према посљедњем 

податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 

Члан 5. 

 

(1) Основица доприноса за лица која обављају пољопривредну дјелатност и која су 

регистрована као породична пољопривредна газдинства износи: 

1)  за носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 30% просјечне 

бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода за 

статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“,  

2)  за носиоца некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства 20% 

просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода 

за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

(2) Основица доприноса за носиоца породичног пољопривредног газдинства који 

истовремено остварује лична примања или пензију исплаћену из Фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање Републике Српске једнака је основици из члана 10. став 1. Закона.  

 

Члан 6. 

 

(1) Основица доприноса за обвезнике доприноса из члана 5. т. 3) и 6), члана 6. тачка 6)  

и члана 7. Закона износи 50% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а 

према податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику 

Републике Српске“.  

(2) Основица доприноса за обвезнике доприноса из члана 3. став 1. тачка 5) Закона 

износи најмање просјечну бруто плату у Републици за претходну годину, а према податку 

Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“.  

 

Члан 7.  

 

За лица из члана 8. т. 1), 2) и 3) Закона основица доприноса износи 20% просјечне 

бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода за 

статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“, а за лица из члана 8. 

тачка 4) Закона износи 40% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према 

податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

 

 

 



Члан 8. 

 

Основица доприноса за обвезнике доприноса из члана 6. тачка 2) Закона износи 

најмање 60% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку 

Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

Члан 9.  

 

(1) Основица доприноса за обвезнике доприноса из члана 3. став 1. тачка 12) Закона 

износи 25% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, према посљедњем 

податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

(2) Основица из става 1. овог члана односи се на лица запослена у области производње 

текстила, одјеће, коже и производа од коже, у складу са класификацијом Републике, а која 

остварују бруто плату мању од просјечне бруто плате у Републици за претходну годину према 

подацима Републичког завода за статистику објављеним у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. 

(3) Основица доприноса за обвезнике доприноса из члана 5. тачка 7) Закона је пензија.  

(4) Основица доприноса за лица која остварују накнаду плате у периоду коришћења 

породиљског одсуства за 2018. годину износи 80% њихове основице прије отпочињања 

коришћења породиљског одсуства. 

(5) У основицу из става 4. овог члана нису укључена друга примања из радног односа 

(трошкови превоза, топли оброк, дневнице, регрес, додаци за рад на терену и слично). 

 

Члан 10. 

 

(1) Уплатилац доприноса из чл. 17, 18. и 19. Закона дужан је пријавити обавезу 

доприноса Пореској управи Републике Српске (у даљем тексту: Пореска управа) најкасније до  

краја мјесеца за претходни мјесец за сваког обвезника доприноса на обрасцу мјесечне пријаве 

пореза по одбитку, који је утврђен прописима о порезу на доходак. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, уплатилац доприноса за обвезнике доприноса из 

члана 4. тачка 3) и члана 5. т. 1) и 2) Закона дужан је да, најкасније до 31. марта текуће године 

за претходну годину, достави Пореској управи годишњи обрачун доприноса који представља 

пријаву обавезе доприноса.  

 

Члан 11. 

 

(1) Обавеза плаћања доприноса на основицу из члана 10. став 1. и члана 16. став 1. 

Закона настаје приликом  сваке исплате прихода (примања) који представља основ за плаћање 

доприноса.  

(2) У случају да није извршена исплата прихода (примања) који представља основ за 

плаћање доприноса, обавеза плаћања доприноса на основицу из члана 10. став 1. и члана 16. 

став 1. Закона настаје два мјесеца од истека мјесеца за који се доприноси пријављују.  

(3) Доприноси се у смислу става 1. овог члана плаћају по одбитку од основице.  

(4) Обавеза плаћања доприноса на основицу из чл. 11, 12, 13, 14. и 15. и члана 16. став 

2. Закона настаје 20. у мјесецу за претходни мјесец.  

  

 

 

 



Члан 12. 

 

Уплата доприноса на основу члана 20. Закона врши се до 20. у мјесецу за претходни 

мјесец.  

 

Члан 13. 

 

(1) Уплата доприноса врши се према сједишту уплатиоца доприноса које се налази у 

Републици, а за уплатиоца доприноса чије је сједиште у Федерацији БиХ, односно у Брчко 

Дистрикту БиХ уплата доприноса врши се према сједишту пословне јединице у Републици. 

(2) Уплатилац доприноса са сједиштем изван Републике који нема регистровану 

пословну јединицу у Републици врши уплату доприноса према мјесту регистрације обвезника 

доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса. 

(3) За уплатиоца доприноса који врши уплату доприноса за обвезнике доприноса за 

пензијско и инвалидско осигурање из Брчко Дистрикта БиХ мјесто плаћања доприноса је 

Брчко Дистрикт БиХ. 

(4) Физичка лица која су у смислу овог закона уплатиоци доприноса, уплату доприноса 

врше према мјесту пребивалишта. 

(5) Изузетно од ст. 1, 2. и 3. овог члана, уплатиоци доприноса институције Босне и 

Херцеговине и јавна предузећа Босне и Херцеговине врше уплату доприноса према 

пребивалишту обвезника доприноса у Републици.  

 

Члан 14. 

 

(1) Формуле за обрачун доприноса за основицу из члана 3. став 1. и члана 9. став 3. 

овог правилника налазе се у прилогу овог правилника, који чини његов саставни дио. 

(2) Основице доприноса из чл. 4, 5, 6, 7, 8 и члана 9. став 1. овог правилника добијају се 

примјеном одговарајућег процента на просјечну бруто плату у Републици за претходну 

годину, а према податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

(3) Основица доприноса из члана 9. став 2. овог правилника је пензија. 

  

Члан 15. 

 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима, начину 

обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса („Службени гласник Републике Српске“, 

број 19/11). 

 

Члан 16. 

 

Овај правилник објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, а 

примјењиваће се од 1. септембра 2018. године. 

 

 

Број: 06.05/020-2140/18                                                                                         МИНИСТАР 

 

Датум: 17. јули 2018. године                                                                       Др Зоран Тегелтија 

 

 

 



ПРИЛОГ 

 

Бп = Износ бруто плате 

Пл = Износ плате прије опорезивања порезом на доходок 

ГПБП = Годишња просјечна бруто плата 

ДПФ = Добровољни пензиони фонд 

Бпп = Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство 

До = Износ доприноса 

Бп = Пл + До 

 

 

Опис Формула за обрачун бруто 

плате 

Формула за обрачун 

доприноса 
1 2 3 

Обрачун доприноса на бруто 

плату 

 

Бп = Пл/0,67        До = Бп ∙ 33/100 

 

За лица која користе право на 

одбитак од основице пореза 

на доходак за уплату у 

добровољни пензиони фонд 

 

Бп = (Пл – 33)/0,67               До = (Бп – 100) ∙ 33/100 

За лица која се налазе на 

породиљском одсуству 

 

Бп = Пл + 0,264 Бпп              До = 0,264 Бпп  

 

За запослене у производњи 

текстила, одјеће, коже и 

производа од коже којима је  

Бп < ГПБП 

 

Бп = Пл + 0,0825 ГПБП До = 0,0825 ГПБП  

 

За породиље у производњи 

текстила, одјеће, коже и 

производа од коже којима је  

Бп < ГПБП 

 

Бп = Пл + 0,066 ГПБП     До = 0,066 ГПБП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА, 

ПРИЈАВЉИВАЊА И УПЛАТЕ ДОПРИНОСА 

 

 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 27. Закона о 

доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17) којим је прописано да 

министар финансија доноси правилник којим се прописују услови, начин обрачунавања, 

пријављивања и уплате доприноса. 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је дало Мишљење број 

________________________ о усклађености Правилника о условима, начину обрачунавања, 

пријављивања и уплате доприноса са правном тековином Европске уније и правним актима 

Савјета Европе и дало оцјену „непримјењиво“. 

  

 

III РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

      Основни разлог за доношење овог правилника је омогућавање примјене Закона о 

измјенама и допунама Закона о порезу на доходак како би кориштење основног личног 

одбитка од 6.000 КМ на годишњем нивоу резултирао код свих радника у Републици Српској 

повећањем плате у износу од 30 КМ. Како би се омогућило обрачунски да износ по основу 

основног личног одбитка припадне раднику, предложена је измјена појма плате, која према 

предложеним одредбама подразумијева износ у који је већ укључен (садржан) порез. На овај 

начин онемогућено је уговарање тзв. нето плате. Појам „нето плата“ не постоји. Износ који 

радник и послодавац морају уговорити је или износ плате која сада у себи садржи порез или 

износ бруто плате који представља износ плате увећан за доприносе.  

 У вези с тим дефиниција бруто плате је морала бити измијењена јер досадашња 

дефиниција није одговарала у цјелости одредбама о обрачуну пореза и доприноса који су 

саставни дио бруто плате. Из тог разлога овим правилником се појашњава начин утврђивања 

основице када је, прије свега, за обрачун доприноса одређена бруто плата као основица. 

 

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 

Чланом 1. прописано је да се овим правилником уређују услови, начин обрачунавања, 

пријављивања и уплате доприноса у Републици Српској  у складу са Законом о доприносима.  

Чланом 2. прописане су стопе доприноса.  

Члан 3. уређена је основица доприноса коју чини укупан приход обвезника доприноса на који 

се плаћа пореуз на доходак који укључује доприносе који се плаћају у складу са Законом о 

порезу на доходак. Осим тога, основицом доприноса сматрају се и посебно одређене основице 

за поједине категорије обвезника утврђене Законом о доприносима. Ставом 3. Прописано је да 

се из основице доприноса не искључују олакшице које су према одредбама Закона о порезу на 

доходак утврђене као умањење основице пореза на доходак. 



Чл. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.  утврђене су основице доприноса за поједине категорије обвезника 

утврђене Законом о доприносима. 

 Чл. 10, 11, 12 и 13.  садрже одредбе о роковима за уплату доприноса за поједине категорије 

обвезника, као и обавезу исплатиоца да достави Пореској управи Републике Српске пријаву 

обавезе доприноса. 

Чланом 14. прописује се да се формуле за обрачун доприноса за основицу из члана 3. став 1. 

и члана 9. став 3. овог правилника налазе у прилогу, који је саставни дио овог правилника. 

Члан 15. Прописује да ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

условима, начину обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса („Службени гласник 

Републике Српске“, број 19/11). 

Чланом 16. утврђено је ступању на снагу овог правилника и предвиђено је његово ступање на 

снагу осмог дана од дана објављивања, а примјена од 1. септембра 2018. године, истовремено 

са почетком примјене Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак како би та 

августовска плата била исплаћена уз кориштење основног личног одбитка, односно, увећана 

за 30 КМ. 

 

V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈE У ИЗРАДИ ПРОПИСА 

 

У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и 

консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, број 123/08 и 73/12), 

извршене су консултације у оквиру институција  Министарства финансија и Пореске управе 

Републике Српске. 

 

 

VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

 

За провођење овог правилника нису потребна додатна финансијска средства. 

 


	РЕПУБЛИКА СРПСКА
	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
	ПРАВИЛНИК
	О УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА, ПРИЈАВЉИВАЊА И УПЛАТЕ ДОПРИНОСА
	Члан 1.
	Члан 2.


