
 

 

 

 

 

Обрачун и уплата пореза и доприноса на наведене исплате дохотка на који се порез и доприноси 
плаћају по одбитку заснован је на сљедећим прописима: 

Ред. 
број 

                            Назив прописа Датум ступања 
на снагу 

У примјени 
до 

 Порез на доходак   
1. Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на 

доходак („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 1/11). 

01.02.2011. 
године 

31.08.2015. 
године 

2. Закон о измјенама Закона о порезу на доходак 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
107/13). 

01.02.2014. 
године 

31.08.2014. 
године 

3. Закон о порезу на доходак („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 60/15 и 5/16-исправка). 

01.09.2015. 
године 

 

 Доприноси   
4. Закон о измјенама и допунама Закона о 

доприносима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 1/11). 

01.02.2011. 
године 

31.12.2012. 
године 

5. Закон о доприносима („Службени гласник 
Републике“, бр. 116/12). 

01.01.2013. 
године 

 

6. Закон о измјенама и допунама Закона о 
доприносима („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 103/15). 

01.01.2016. 
године 

 

 

Периоди примјене пореских стопа: 

За порез на доходак:  

Стопа пореза на доходак  10,00% (у примјени од 01.02.2011. г.) 

За доприносе: 

Допринос за ПИО                               18% (у примјени од 01.02.2011. г. до 31.12.2012.г.) 

Допринос за ПИО                               18,5% (у примјени од 01.01.2013. г.) 

Допринос за здравство                       12,5% (у примјени од 01.02.2011 г. до 31.12.2012. г.) 

Допринос за здравство                       12% (у примјени од 01.01.2013. г.) 

Допринос за незапосленост                 1% (у примјени од 01.02.2011. г.) 

Допринос за дјечију заштиу                1,5% (у примјени од 01.02.2011. г.)    

 



 

 

Да би се правилно израчунала пореска основица пореза на доходак на који се плаћа порез по 
одбитку, када је позната нето исплата, потребно је примјенити сљедеће формуле у којима 
скраћенице имају сљедеће значење: 

БП-Бруто примање 

НП-нето примање 

ПБП-Просјечна бруто плата у Републици Српској 

Т-Признати стварни трошкова 

 

I  Доходак од личних примања 

Опис Формула У примјени 
од: 

У примјени 
до: 

Обрачун бруто 
плата 

БП=НП/0,603  01.02.2011. 
године 
 

31.01.2014. 
године 

Обрачун бруто 
плата 

БП=(НП-20)/0,603 
 

 1.2.2014. 
године 

 

Обрачун бруто 
плата за запослене у 
области производње 
текстила, одјеће, 
коже и производа од 
коже 

БП=НП+(0,07425xПБП) 
                     0,90 
  

  1.2.2014. 
године 

31.01.2014. 
године 

Обрачун бруто 
плата за запослене у 
области производње 
текстила, одјеће, 
коже и производа од 
коже 

БП=(НП-20)+(0,07425xПБП) 
                     0,90 
 

01.02.2014. 
године 

 

Привремени и 
повремени послови 

БП=НП___  
        0,6255 
 

01.02.2011. 
године 

31.12.2012. 
године 

Привремени и 
повремени послови 

БП=НП_   
        0,603 

01.01.2013. 
године 

 

Бруто приход на 
који се плаћа само 
порез 

БП=НП   
        0,90  
  

01.02.2011. 
године 

 

Бруто приход на 
који се плаћа само 
допринос 

БП=НП    
        0,67 
 
 

01.02.2011. 
године 

 

 



II   Доходак од ауторских права, права сродних ауторском праву и 
права индустријске својине 

Опис Формула У примјени 
од: 

У примјени 
до: 

Бруто приход од ауторског дјела 
када је стваралац дјела обавезно 
осигуран по другом основу са 40% 
нормираних трошкова 

БП=НП   
       0,94 

 

01.02.2011. 
године 

 

Бруто приход од ауторског дјела 
када је стваралац дјела обавезно 
осигуран по другом основу са 50% 
нормираних трошкова 

БП=НП   
       0,95 

 

01.02.2011. 
године 

 

Бруто приход од ауторског дјела 
када је стваралац дјела обавезно 
осигуран по другом основз са 60% 
нормираних трошкова 

БП=НП   
       0,96 

 

01.02.2011. 
године 

 

Бруто приход од ауторског дјела 
када је стваралац дјела обавезно 
осигуран по другом основу са 
признатим стварним трошковима 

БП=(НП-0,10Т) 
0,90 

 

01.02.2011. 
године 

31.08.2015. 
године 

Бруто приход од ауторског дјела 
када  стваралац дјела није обавезно 
осигуран по другом основу са 40% 
нормираних трошкова 

БП=НП__    
       0,6298 

  

01.02.2011. 
године   

31.12.2015. 
године 

Бруто приход од ауторског дјела 
када  стваралац дјела није обавезно 
осигуран по другом основу са 40% 
нормираних трошкова 

БП=НП__    
       0,6533 

 

01.01.2016. 
године 

 

Бруто приход од ауторског дјела 
када  стваралац дјела није обавезно 
осигуран по другом основу са 50% 
нормираних трошкова 

БП=НП__    
       0,6365 

 

01.02.2011. 
године  

31.12.2015. 
године 

Бруто приход од ауторског дјела 
када  стваралац дјела није обавезно 
осигуран по другом основу са 50% 
нормираних трошкова 

БП=НП__    
       0,6602 

 

01.01.2016. 
године 

 

Бруто приход од ауторског дјела 
када је стваралац дјела обавезно 
осигуран по другом основу са 60% 
нормираних трошкова 

БП=НП__    
       0,6432 

 

01.02.2011. 
године   

31.12.2015. 
године 

Бруто приход од ауторског дјела 
када је стваралац дјела обавезно 
осигуран по другом основу са 60% 
нормираних трошкова 

БП=НП__    
       0,6672 

 

 01.01.2016. 
године 

 

Бруто приход од ауторског дјела 
када  стваралац дјела није обавезно 
осигуран по другом основу са 
признатим стварним трошковима 

БП=(НП-0,10Т) 
   0,603 

 

01.02.2011. 
године 

31.08.2015. 
године 

 



 

 

III Доходак од капитала 

Опис Формула У примјени 
од: 

У примјени 
до: 

Бруто приход од капитала са 
признатим нормираним 
трошковима 

БП=НП   
      0,92 

 

 01.02.2011. 
године 

 

 

Бруто приход од капитала са 
признатим стварним 
трошковима 

БП=(НП-0,10Т) 
             0,90 
 

01.02.2011. 
године 

  31.08.2015. 
године 

 

Напомена: Непопуњен податак у колони која носи назив „У примјени до:“  значи да је пропис,  

                   односно формула тренутно важећа. 

 


