
17.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66 31
З АКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

Члан 1.
У Закону о раду (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, број 1/16) у члану 121. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Плата из става 1. овог члана је плата прије опорези-

вања порезом на доходак.”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Бруто плата је плата из става 3. овог члана увећана 

за доприносе.”,

Члан 2.
У члану 123. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) У елементима за одређивање плате из ст. 1. и 2. 

овог члана садржан је порез на доходак.”,
Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 4, 5, 6. и 7.

Члан 3.
У члану 194. у ставу 2. ријечи: “нето просјечне мјесечне 

плате радника исплаћене” замјењују се ријечима: “просјеч-
не мјесечне плате након опорезивања исплаћене раднику”.

Члан 4.
У члану 264. у ставу 1. послије тачке 29) додаје се нова 

тачка 30), која гласи:
“30) ако са радником уговори плату која није утврђена у 

складу са чл. 121. и 123. овог закона;”.
Досадашња тачка 30) постаје тачка 31).
У тачки 31) тачка се замјењује тачком са запетом.
Послије тачке 31) додаје се нова тачка 32), која гласи:
“32) уколико не поступи у складу са одредбом члана 

271а. овог закона.”.

Члан 5.
Послије члана 271. додају се нови чл. 271а. и 271б, који 

гласе:

“Члан 271а.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог зако-

на послодавци који са радницима имају закључене уговоре 
о раду на износ плате након опорезивања (нето плате) ду-
жни су ускладити постојеће уговоре о раду са одредбама 
чл. 121. и 123. овог закона тако да постојеће износе плата 
увећају за износ пореза на доходак у складу са одредбама 
закона којим се опорезује доходак.

Члан 271б.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона 

доносиоци свих подзаконских аката донесених на основу 
овог закона дужни су ускладити њихове одредбе са одред-
бама чл. 121. и 123. овог закона.”.

Члан 6.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2018. године.
Број:  02/1-021-727/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке 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 ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК
Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 

порезу на доходак, који је Народна скупштина Републи-

ке Српске усвојила на Двадесет осмој посебној сједници, 
одржаној 4. јула 2018. године, а Вијеће народа 12. јула 2018. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допунама Закона о порезу на доходак није угрожен витал-
ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.

Број: 01-020-2437/18 Предсједник
13. јула 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Члан 1.
У Закону о порезу на доходак (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 60/15 и 5/16) у члану 8. у ставу 1. у 
тачки 1) ријеч: “нето” брише се.

Члан 2.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) Порески обвезник има право на одбитак од пореске 

основице из члана 7. овог закона за:
1) износ уплаћеног пензијског доприноса за добровољ-

но пензијско осигурање до 1.200 КМ годишње и
2) износ уплаћене премије животног осигурања код 

друштва за осигурање које посједује дозволу Агенције за 
осигурање Републике Српске, до 1.200 КМ годишње.

(2) Одбитак из става 1. овог члана порески обвезник 
остварује путем пореске картице на мјесечном нивоу при-
ликом уплате аконтације пореза на доходак, а у случају да 
порески обвезник плаћа порез на доходак само путем го-
дишње пореске пријаве, одбитак остварује путем захтјева 
за поврат на годишњем нивоу.

(3) Порески обвезник пореза на лична примања има 
право на сљедеће одбитке од пореске основице:

1) основни лични одбитак у износу од 6.000 КМ го-
дишње,

2) лични одбитак за издржаване чланове уже породице у 
износу од 900 КМ годишње по сваком издржаваном члану и

3) лични одбитак по основу камате плаћене на стамбени 
кредит.

(4) Порески обвезник остварује право на основни лич-
ни одбитак из става 3. тачка 1. овог члана на мјесечном ни-
воу приликом исплате личног примања.

(5) Право на основни лични одбитак из става 3. тачка 1. 
овог члана остварује порески обвезник пореза на доходак 
од личних примања за пуно радно вријеме, док се основни 
лични одбитак сразмјерно смањује за непуно радно врије-
ме.

(6) Уколико порески обвезник пореза на доходак од 
личних примања остварује лично примање код више испла-
тилаца, право на основни лични одбитак остварује сра-
змјерно времену проведеном код сваког исплатиоца личног 
примања.

(7) Право на лични одбитак пореске основице из става 
3. т. 2. и 3. овог члана порески обвезник остварује на мје-
сечном нивоу на основу пореске картице.

(8) Под издржаваним члановима уже породице у смислу 
става 3. тачка 2. овог члана сматрају се супружник, дјеца и 
родитељи пореског обвезника који, у смислу овог закона, не 
остварују доходак и чији доходак не прелази износ од 3.000 
КМ годишње, а ако више лица издржава члана или чланове 
уже породице, лични одбитак за та лица равномјернo се ра-
споређује на сва лица која те чланове издржавају, осим ако 
се не договоре другачије.

(9) Под каматом из става 3. тачка 3. овог члана подра-
зумијева се камата плаћена у пореској години на стамбени 
кредит који је порески обвезник узео у циљу рјешавања 
свог стамбеног питања и то за прву непокретност.


