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Обавјештење пореским обвезницима
о начину попуњавања измјењеног Обрасца ПД3100-Пријава/Промјена/Одјава уплате
доприноса у вези измјена прописа из области радно-правних односа
Законом о измјенама и допунама Закона о раду као и измјенама и допунама закона о платама
запослених у органима управе, Министарству унуташњих послова, обласи просвјете и културе,
јавним службама, инститиуцијама правосуђа, јавним установама у области здравства, те судија и
јавних тужилаца који су објављени у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 66/2018 од
10.07.2018. године, измијењена је дефиниција плате на начин да је плата дефинисана као плата
прије опорезивања а бруто плата је плата увећана за доприносе.
Због промјене у дефиницији нето плате, са нето плате на плату прије опорезивања, у свим
прописима из радно правних односа, потребно је да послодавци који су са запосленим закључили
уговоре/донијели рјешења по моделу фиксне нето плате утврђене примјеном формуле: бруто
плата=(нето плата-20)/0,603 сачине одговарајући акт (уговор или анекс уговора, рјешење или
измјена рјешења) којим ће ускладити акте о заснивању радног односа са измјенама у дефиницији
плате, на начин да се у одговарујећем акту наведе износ плате прије опорезивања и износ бруто
плате.
С тога су послодавци који су са запосленим закључили уговоре/донијели рјешења по моделу
фиксне нето плате утврђене примјеном формуле: бруто плата=(нето плата-20)/0,603, дужни
најкасније до 31. августа 2018. године, мјесно надлежној подручној јединици Пореске управе
Републике Српске поднијети измијењени Образац ПД3100-Пријава/Промјена/Одјава уплате
доприноса и приложити одговарајући акт (уговор или анекс уговора, рјешење или измјењено
рјешење) на основу којег је извршено усклађивање права из радног односа у дијелу плате.
У измијењеном Обрасцу ПД 3100 попуњавају се сви подаци. Подаци у измијењеном Обрасцу ПД 3100
могу се разликовати од података у ЈСНД:
-у Одјељку 1- Подаци о уплатиоцу доприноса, тачка 7- Шифра општине у којој се обавља дјелатност;
- у Одјељку 2 – Подаци о обвезнику доприноса, редови 8 до 12
У одјељку 3 - Подаци о основу за уплату доприноса, редови 4, 5, 7 и 8.
У Одјељку 3 измијењеног Обрасца ПД3100 обавезно је под редним бројем 1. као датум
пријаве/одјаве/промјене унијети 01.08.2018. године, а под ред. бројем 7. као предвиђену основица
за уплату доприноса износ бруто плате из приложеног акта.
Приликом подношења измијењеног Обрасца ПД3100 није потребно уносити податак о бар коду
Обрсца ПД3100 који се мијења.
Послодавци који су уговоре закључили по моделу бруто плате, нису дужни мијењати акте о
заснивању радног односа, односно поднијети измјењени Образац ПД3100.
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