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Организациони дијаграм

Mинистар

Секретаријат

Јединица за интер-
ну ревизију Кабинет министра

Одјељење за кан-
целаријско посло-
вање, правне  и 

кадровске послове

Одјељење за фи-
нансијско-рачуно-
водствене послове

Одјељење за 
опште и техничке 

послове

Ресор за јавно 
здравство, међу-
народне односе и 
европске интегра-

ције

Одјељење за јавно 
здравство

Одсјек за међуна-
родну сарадњу и 
европске интегра-

ције

Ресор за фарма-
цију

Одсјек за хеми-
калије

Одсјек за фарма-
цију

Ресор за плани-
рање, анализу, 
финансирање и 
имплементацију 

пројеката

Одјељење за ана-
лизу финансирања 
здравствене за-

штите

Одсјек за плани-
рање и имплемен-
тацију пројеката

Ресор за здрав-
ствену заштиту

Стручни са-
вјетник

Одсјек за фи-
лијале трезора

Одсјек за одно-
се са јавношћу

Одјељење за 
здравствену за-

штиту

Одсјек за транс-
плантацију и би-

омедицину

Ресор за социјал-
ну, породичну и 
дјечију заштиту

Одјељење за со-
цијалну заштиту

Одјељење за по-
родичну и дјечију 

заштиту
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На основу члана 27. Закона о доприносима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 114/17) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ 

ОБРАЧУНАВАЊА, ПРИЈАВЉИВАЊА И УПЛАТЕ 
ДОПРИНОСА

Члан 1.
У Правилнику о условима, начину обрачунавања, 

пријављивања и уплате доприноса (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 68/18) у члану 2. у ставу 1. у тачки 3) 
број: ,,0,8%” замјењује се бројем: ,,0,6%”.

Члан 2.
У члану 9. ст. 4. и 5. бришу се.

Члан 3.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: “став 3.” замјењују се 

ријечима: “став 1.”.
Став 3. брише се.

Члан 4.
Досадашњи Прилог овог правилника, у којем се налазе 

формуле за обрачун доприноса, замјењује се новим Прило-
гом, који чини његов саставни дио.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-179/20
23. јануара 2020. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ
Бп = износ бруто плате
Пл = износ плате прије опорезивања порезом на доходак
ГПБП = годишња просјечна бруто плата
ДПФ = добровољни пензиони фонд (уплата)
До = износ доприноса
Бп = Пл + До

Опис
Формула за 

обрачун бруто 
плате

Формула за обра-
чун доприноса 

1 2 3
Обрачун доприноса на 
бруто плату Бп = Пл/0,672

До = Бп  0,328

За запослене у производ-
њи текстила, одјеће, коже 
и производа од коже који-
ма је Бп < ГПБП

Бп = Пл + 0,082 
ГПБП До = 0,082 ГПБП 

137
На основу члана 10. став 12. Закона о порезу на дохо-

дак (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 60/15, 
5/16, 66/18 и 105/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ, 

НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
ОСЛОБАЂАЊЕ И ПРАВА НА ОДБИТАК ОД ПОРЕСКЕ 

ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК

Члан 1.
У Правилнику о поступку, начину обрачуна и оствари-

вања права на ослобађање и права на одбитак од пореске 
основице пореза на доходак (“Службени гласник Републи-


