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ПРИМЈЕРИ ОБРАЧУНА БРУТО ПЛАТЕ ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ
НАЛАЗЕ НА ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ
ПРИМЈЕР 1- Обрачун плате према моделу фиксне нето плате

‐

1.Нето плата
800,00KM
2.Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство
1.293,53КМ1
3.Основица доприноса за вријеме породиљског одсуства (2х80%)
1.293,53х80% = 1.034,82КМ
4. Обрачун доприноса
1.034,82х 33% = 341,49КМ
5.Утврђивање бруто плате за вријеме породиљског одсуства
БП=(Н‐20+0, 2376БПП)/0,90
БП=(800,00‐20,00+0, 2376 x1.293,53)/0,90
БП= (780,00+307,34)/0,90
БП=1.208,15KM

6. Обрачун пореза на лична примања
6.1.Пореска основица=Бруто плата –доприноси‐ лични одбитак=
1.208,15‐341,49‐200,00=666,66КМ
6.2.Порез на лична примања
666,66х10%= 66.66КМ
7. Контрола тачности: Бруто плата‐доприноси ‐порез =Нето плата
1.208,15‐341,49‐66,66=800,00КМ
8.Смањење издатка послодавца по основу бруто зарада
1.293,53‐1.208,15=85,38КМ

ПРИМЈЕР 2- Обрачун плате према моделу фиксне бруто плате

1

БП=(Н‐20)/0,603= (800,00‐20)/0,603

1.Нето плата
1.100,00КМ
2.Бруто плата по моделу фиксне бруто плате
1.824,21КМ2
3.Основица доприноса за вријеме породиљског одсуства
1.824,21х80%= 1.459,37КМ
4. Обрачун доприноса
1.459,37х 33% = 481,59КМ
5. Обрачун пореза на лична примања
5.1.Пореска основица=Бруто плата –доприноси‐ лични одбитак=
1.824,21‐481,59‐200,00=1.142,62КМ
6.2.Порез на лична примања
1.142,62х10%= 114,26КМ

7. Нето плата=Бруто плата-доприноси –порез-10%хЛО=
=1.824,21-481,59-114,26-10%х200,003= 1.208,36КМ
8. Контрола тачности обрачуна примјеном формуле за израчун бруто плата за
лица која се налазе на породиљском одсуству по моделу фиксне бруто плате:
БП=(Н+0,2376БПП)/0,90
БП=(1.208,36+0,2376х1.824,21)/0,90
БП=(1.208,36+433,43)/0,90
БП=1.824,21
Пошто послодавац исплаћује плату по моделу фиксне бруто плате слиједи да се
због смањења пореске основице за доприносе неће смањити издатак послодавца
већ ће се повећати примање лица које се налази на породиљском одсуству.

Послодавци који плате исплаћују по моделу фиксне бруто плате не морају ради
утврђивања пореске основице пореза на доходак прво израчунати бруто плату лица које
се налази на породиљском одсуству јер се бруто плата не мијења већа само њена
структура.

ПРИМЈЕР 3- Обрачун плате за лица која се налазе на породиљском
одсуству за запослене у области текстила, одјеће, коже и производа од
коже чија је основица 25 % просјечне бруто плате за претходну
годину-модел фиксне нето плате
1.Нето плата: 450,00КМ

2

БП=Н/0,603=1.100,00/0,603
По моделу фиксне бруто плате умањење пореске основице по основице пореза на доходак по основу
личног одбитка припада пореском обвезнику али се не сматра дијелом његове плате већ повратом
пореза који се остварује у моменту исплате плате
3

2.ПБППГ-Просјечна бруто плата за претходну 2017. годину

1.331КМ4

3.Основица доприноса:
ПБППГх25%х80%=1.331,00 х 25%х80%=1.331,00 х 20%= 266,20КМ
4. Обрачун доприноса: 266,20 х 33%=87,85КМ
5.Израчун бруто плате:
БП=(Н-20+0,0594ПБППГ)/0,90
БП=(450,00-20+ 0,0594 х 1.331,00)/0,90
БП=(430,00+ 79,06)/0,90
БП= 565,62КМ
6. Обрачун пореза на доходак
6.1.Пореска основица пореза на лична примања:
БП-Д –ЛО =565,62 – 87,85 – 200,00 = 277,77КМ
6.2.Обрачун пореза на доходак: 277,77х10%=27,77КМ
7. Контрола тачности: БП-Д-П = 565,62-87,85-27,77 = 450,00КМ

ПРИМЈЕР 4-Обрачун плата када запослени није читав мјесец на
породиљском одсуству-модел фиксне нето плате
Запослени је на породиљском одсуству од 16.01.2018. године
1.Нето плата
700,00KM
2.Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство
1.127,69КМ
3.Утврђивање бруто плате за јануар 2018. године
Бруто плата за јануар 2018. године представља збир бруто плате за период
коришћења породиљског одсуства и за период када запослени није био на
породиљском одсуству према сразмјерном броју календарских дана:
Сразмејр за обрачун:
Период када запослени није био на породиљском одсуству 15/31х100= 48,39%
Период када запослени није био на породиљском одсуству 16/31х100= 51,61%
3.1. Бруто плата за период када је запослени није био на породиљском
одсуству
Нето плата: 700,00КМх48,39%= 338,73КМ
Бруто плата = (Н-20,00)/0,603= (338,73-20,00)/0,603= 528,57КМ
3.2. Бруто плата за период када је запослени на породиљском одсуству
Нето плата: 700,00КМх51,61%= 361,27КМ
Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство:1.127,69КМх51,61%=582,00
4

Подаци о просјечној бруто плати за претходну годину (2017. годину) објављени су у „Службеном

гласнику Републике Српске“ број: 8/18

3.2.1.Основица доприноса:582,00х80%= 465,60КМ
Обрачун доприноса: 465,60х33% = 153,65КМ
3.2.2.Утврђивање бруто плате за вријеме породиљског одсуства
БП=(Н-20+0, 2376БПП)/0,90
БП=(361,27-20,00+0, 2376 x 582,00)/0,90
БП= (341,27+138,28)/0,90
БП=532,83KM
3.2.4. Обрачун пореза на лична примања
3.2.5.Пореска основица=Бруто плата –доприноси- лични одбитак=
532,83-153,65-200,00=179,18КМ
3.2.6.Порез на лична примања
179,18х10%= 17,91КМ
Контрола тачности: Бруто плата-доприноси -порез =Нето плата
532,83-153,65-17,92=361,27КМ
4.Бруто плата за јануар 2018. године (3.1+3.2.2) =528,57+532,83=1.061,40KM

Значење скраћеница:
БП-Бруто плата за вријеме трајања породиљског одсуства у 2018. години
БПП-Бруто плата прије одласка на породиљско одсуство
ПБППГ-Просјечна бруто плата за претходну годину
Н-Нето плата
Д- Обавезни доприноси
ЛО- Лични одбитак

