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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
доприносима, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Дванаестој посебној сједници, одржаној 4. децембра 2015. године, а Вијеће народа 14. децембра 2015. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама
Закона о доприносима није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4056/15
15. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ДОПРИНОСИМА

Члан 1.
У Закону о доприносима (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12) у члану 2. испред ријечи: “Средства” додаје се број: “1” у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Припадност појединог доприноса из става 1. овог
члана одређује се у складу са прописима којима се уређује
буџетски систем у Републици Српској.”.
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Члан 2.

Члан 3. брише се.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 1. тачка б) мијења се и гласи:
“б) које је изабрано или именовано на јавну или другу
дужност и обављањем те дужности остварује плату и друга
примања која представљају доходак у смислу закона којим
се уређује порез на доходак,”.
Тачка д) мијења се и гласи:
“д) предузетник, као и лице које самостално у виду занимања обавља професионалну дјелатност,”.
Тачка ђ) мијења се и гласи:
“ђ) члан привредног друштва или друге организације,
одговорно лице у привредном друштву или другој организацији без заснивања радног односа, прокуриста, као и
члан органа управљања или надзора привредног друштва
или другог облика организовања, а који по том основу примају накнаду,”.
У тачки њ) послије ријечи: “комерцијалног” додаје се
ријеч: “породичног”.
Тачка аа) мијења се и гласи:
“аа) лице које на основу уговора о дјелу, односно другог
сличног уговора остварује накнаду,”.
У тачки аг) послије ријечи: “некомерцијалног” додају
се ријечи: “породичног пољопривредног”.
У ставу 5. послије ријечи: “става 1. т.” додаје се: “е),”.
У ставу 6. послије ријечи: “става 1. т.” додаје се: “ц),”.
Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) Обвезници који нису побројани у ст. 2, 3, 4, 5. и
6. овог члана обавезно су осигурани на пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање, осигурање од
незапослености и дјечју заштиту.”.
Члан 4.
У члану 6. у ставу 1. у тачки б) ријеч: “лично” брише се.
Тачка в) мијења се и гласи:
“в) бруто приходи обвезника на које се плаћа порез на
доходак,”.
Тачка г) мијења се и гласи:
“г) за лица која се баве пољопривредном дјелатношћу,
а која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава:
1) 30% просјечне бруто плате у Републици за претходну
годину, а према податку Републичког завода за статистику
објављеном у ʻСлужбеном гласнику Републике Српске’,
за лица која се баве пољопривредном дјелатношћу и која
су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као
носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, а нису истовремено осигурана по основу личног
примања,
2) 20% за лица која се баве пољопривредном дјелатношћу и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства, а нису истовремено осигурана по основу личног примања,”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
“(3) Основица доприноса из става 1. тачка б) овог
члана за предузетника који обављања предузетничку
дјелатност као основно занимање износи најмање 60%
просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец,
а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у ʻСлужбеном гласнику Републике
Српске’.
(4) Основица доприноса из става 1. тачка б) овог члана
за лице које самостално, у виду основног занимања, обавља
професионалну дјелатност је најмање просјечна бруто плата у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем
податку Републичког завода за статистику, објављеном у
ʻСлужбеном гласнику Републике Српске’.”.
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Досадашњи став 3. постаје став 5.
Члан 5.
Члан 7. мијења се и гласи:
“(1) На приходе који не представљају доходак или
који су ослобођени плаћања пореза на доходак, у смислу
закона којим се уређује порез на доходак, не плаћају се
доприноси.
(2) На приходе од пензијског доприноса до 1.200 КМ
годишње исплаћене обвезнику доприноса од уплатиоца
доприноса, у складу са законом којим се уређују добровољни пензијски фондови у Републици Српској, не плаћају се
доприноси.”.
Члан 6.
Послије члана 9. додаје се нови члан 9а, који гласи:
“Члан 9а.
Стопе доприноса за обвезнике носиоце породичних
пољопривредних газдинстава који су истовремено обавезно осигурани по основу личног примања износе:
а) за здравствено осигурање 2% од личног примања
за носиоце комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава и 1% од личног примања за носиоце
некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава и
б) за пензијско и инвалидско осигурање 2% од личног
примања за носиоце комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава.”.
Члан 7.
У члану 10. ријечи: “Обрачун и уплату доприноса за обвезнике врше у тренутку исплате” замјењују се ријечима:
“Уплатилац доприноса у смислу овог закона је”.
Тачка а) мијења се и гласи:
“а) исплатилац прихода који представља основ за
плаћање доприноса у складу са овим законом,”.
Тачка ф) мијења се и гласи:
“ф) исплатилац накнаде из уговора о дјелу и других
сличних уговора,”.
Члан 8.
Члан 11. мијења се и гласи:
“(1) Уплатиоци доприноса дужни су да Пореској управи
Републике Српске најкасније до краја мјесеца за претходни
мјесец доставе мјесечну пријаву доприноса за укупну мјесечну обавезу за сваког обвезника доприноса.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, уплатиоци доприноса из члана 4. став 1. т. њ) и аг) дужни су да најкасније
до 31. марта текуће године за претходну годину доставе
годишњи обрачун доприноса Пореској управи Републике
Српске.
(3) Уплатилац доприноса дужан је да за обвезнике
доприноса уплати доприносе приликом сваке исплате на
основицу утврђену овим законом.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, уплатиоци доприноса из члана 10. т. а) до г) и т. и), с), т), у) и ф) овог закона дужни су да уплате доприносе на прописане уплатне
рачуне најкасније два мјесеца од истека мјесеца за који се
доприноси обрачунавају, а уплатиоци доприноса из члана
10. т. д) до з), т. ј) до р), тачка ћ) и т. х) до ч) овог закона
дужни су да уплате доприносе најкасније до 20. у мјесецу
за претходни мјесец.
(5) Уплата доприноса врши се према сједишту уплатиоца доприноса које се налази у Републици, односно
сједишту пословне јединице уплатиоца доприноса чије
је сједиште у Федерацији БиХ, односно у Брчко Дистрикту.
(6) Уплатилац доприноса са сједиштем изван Републике који нема регистровану пословну јединицу у Републици
врши уплату доприноса према мјесту регистрације обве-
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зника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.
(7) За уплатиоца доприноса који врши уплату доприноса за обвезнике доприноса за пензијско и инвалидско осигурање из Брчко Дистрикта мјесто плаћања доприноса је
Брчко Дистрикт.
(8) Физичка лица која су, у смислу овог закона уплатиоци доприноса, уплату доприноса врше према мјесту пребивалишта.
(9) Изузетно од ст. 5. и 6. овог члана, уплатиоци доприноса заједнички органи Босне и Херцеговине и јавна предузећа Босне и Херцеговине врше уплату доприноса према
пребивалишту обвезника доприноса у Републици.”.
Члан 9.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2016. године.
Број: 02/1-021-1523/15
4. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.
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