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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 Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16, 57/16 и 31/18), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА, 
ПРИЈАВЉИВАЊА И УПЛАТЕ ДОПРИНОСА

Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин обрачуна-

вања, пријављивања и уплате доприноса у Републици Срп-
ској 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%,
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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 пен-

зије исплаћене из Фонда пензијског и инвалидског осигу-
рања Републике Српске износи 1%,

3) стопа доприноса за здравствено осигурање изно-
си 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 осигу-
рање износи 2% од личног примања или пензије за обве-
знике 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 допри-
носа 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 утврђе-
не као умањење основице пореза на доходак.

Члан 4.
Основица доприноса:
1) за лица која самостално обављају привредну дјелат-

ност износи најмање 60% просјечне бруто плате у Репу-
блици за претходну годину, а према посљедњем податку Ре-
публичког завода за статистику објављеном у “Службеном 
гласнику Републике Српске”,

2) за лица која самостално обављају професионалну
дјелатност је најмање у висини просјечне бруто плате у Ре-
публици за претходну годину, а према посљедњем податку 
Републичког завода за статистику објављеном у “Службе-
ном гласнику Републике Српске”,

3) за лица која су обвезници доприноса из члана 5. тач-
ка 5) Закона износи 30% од просјечне бруто плате у Репу-
блици за претходну годину, а према посљедњем податку Ре-
публичког завода за статистику објављеном у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

Члан 5.
(1) Основица доприноса за лица која обављају пољопри-

вредну дјелатност и која су регистрована као породична 
пољопривредна газдинства износи:

1) за носиоца комерцијалног породичног пољопривред-
ног 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 пољопри-
вредног газдинства 20% просјечне бруто плате у Репу-
блици 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 пензиј-
ско 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 изно-

си 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 просјеч-
ну 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 допри-

носа износи 20% просјечне бруто плате у Републици за 
претходну годину, 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, 
према податку Републичког завода за статистику објавље-
ном у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 8.
Основица доприноса за обвезнике доприноса из члана 

6. тачка 2) Закона износи најмање 60% просјечне бруто пла-
те у Републици за претходну годину, а према податку Ре-
публичког завода за статистику објављеном у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

Члан 9.
(1) Основица доприноса за обвезнике доприноса из чла-

на 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 Репу-
бличког 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 ко-
ришћења 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 ду-

жан је пријавити обавезу доприноса Пореској управи Репу-
блике 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 сва-
ке исплате прихода (примања) који представља основ за 
плаћање доприноса.

(2) У случају да није извршена исплата прихода (при-
мања) који представља основ за плаћање доприноса, оба-
веза плаћања доприноса на основицу из члана 10. став 1. и 
члана 16. став 1. Закона настаје два мјесеца од истека мје-
сеца за који се доприноси пријављују.

(3) Доприноси се у смислу става 1. овог члана плаћају 
по одбитку од основице.
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(4) Обавеза плаћања доприноса на основицу из чл. 11, 

12, 13, 14. и 15. и члана 16. став 2. Закона настаје 20. у мје-
сецу 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 уплати-

оца 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 сје-
дишту пословне јединице у Републици.

(2) Уплатилац доприноса са сједиштем изван Републи-
ке који нема регистровану пословну јединицу у Републици 
врши уплату доприноса према мјесту регистрације обве-
зника доприноса у Јединствени систем регистрације, кон-
троле и наплате доприноса.

(3) За уплатиоца доприноса који врши уплату доприно-
са за обвезнике доприноса за пензијско и инвалидско оси-
гурање из Брчко Дистрикта БиХ мјесто плаћања доприноса 
је Брчко Дистрикт БиХ.

(4) Физичка лица која су у смислу овог закона уплати-
оци доприноса уплату доприноса врше према мјесту пре-
бивалишта.

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

дузећа Босне и Херцеговине врше уплату доприноса према 
пребивалишту обвезника доприноса у Републици.

Члан 14.
(1) Формуле за обрачун доприноса за основицу из чла-

на 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. и 8. и члана 
9. став 1. овог правилника добијају се примјеном одгова-
рајућег 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 правил-
ника је пензија.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачуна-
вања 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
17. јула 2018. године Министар,
Бањалука Др Зоран Тегелтија, с.р.

ПРИЛОГ
Бп = износ бруто плате
Пл = износ плате прије опорезивања порезом на доходак
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 про-
извода од коже којима је Бп < ГПБП

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

За породиље у производњи текстила, одјеће, коже и про-
извода од коже којима је Бп < ГПБП

Бп = Пл + 0,066 ГПБП До = 0,066 ГПБП
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На основу члана 27. Закона о доприносима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 114/17) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ 

ОБРАЧУНАВАЊА, ПРИЈАВЉИВАЊА И УПЛАТЕ 
ДОПРИНОСА

Члан 1.
У Правилнику о условима, начину обрачунавања, 

пријављивања и уплате доприноса (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 68/18) у члану 2. у ставу 1. у тачки 3) 
број: ,,0,8%” замјењује се бројем: ,,0,6%”.

Члан 2.
У члану 9. ст. 4. и 5. бришу се.

Члан 3.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: “став 3.” замјењују се 

ријечима: “став 1.”.
Став 3. брише се.

Члан 4.
Досадашњи Прилог овог правилника, у којем се налазе 

формуле за обрачун доприноса, замјењује се новим Прило-
гом, који чини његов саставни дио.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-179/20
23. јануара 2020. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ
Бп = износ бруто плате
Пл = износ плате прије опорезивања порезом на доходак
ГПБП = годишња просјечна бруто плата
ДПФ = добровољни пензиони фонд (уплата)
До = износ доприноса
Бп = Пл + До

Опис
Формула за 

обрачун бруто 
плате

Формула за обра-
чун доприноса 

1 2 3
Обрачун доприноса на 
бруто плату Бп = Пл/0,672

До = Бп  0,328

За запослене у производ-
њи текстила, одјеће, коже 
и производа од коже који-
ма је Бп < ГПБП

Бп = Пл + 0,082 
ГПБП До = 0,082 ГПБП 


