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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О
ДОПРИНОСИМА

Проглашавам Закон о допуни Закона о доприносима,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Деветнаестој посебној сједници, одржаној 25. маја 2021.
године, а Вијеће народа 27. маја 2021. године констатовало
да усвојеним Законом о допуни Закона о доприносима није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1847/21
27. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА

Члан 1.
У Закону о доприносима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17 и 112/19) послије члана 10. додаје се
нови члан 10а, који гласи:
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“Члан 10а.
(1) Основица доприноса за лица која су обвезници доприноса из члана 3. став 1. тачка 1) овог закона не може
бити нижа од најниже бруто плате у Републици, утврђеној
у складу са прописима којима се уређује рад, а која је важећа у мјесецу за који се доприноси обрачунавају.
(2) У случају да је лице запослено на непуно радно
вријеме код више правних или физичких лица из члана 3.
став 1. тачка 1) овог закона, а збир личних примања не прелази најнижу бруто плату из става 1. овог члана, обрачун и
уплату доприноса врше исплатиоци сразмјерно обрачунатим личним примањима до износа најниже плате у Републици, утврђеној у складу са прописима којима се уређује
рад, а која је важећа у мјесецу за који се доприноси обрачунавају.
(3) Услове, начин обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса из овог члана министар уређује правилником
прописаним чланом 27. овог закона.”.
Члан 2.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јула 2021. године.
Број: 02/1-021-424/21
25. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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