
 

 

Формуле и коефицијенти за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских 
права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од 
капитала на основу нето исплате од 01.01.2013-31.08.2015.године 

 

Проценат пореза  10% 

Допринос за ПИО    18,50% 

Допринос за здравство      12,00% 

Допринос за незапосленост     1,00% 

Допринос за дјечију заштиту  1,50%  

Укупно доприноси 33,00% 

 

 

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: 

Скраћенице које се користе у формулама: 
БП - Бруто примање 
НП - Нето примање 
Т - Признати стварни трошкови 

 
 
 

Опис примања Коефицијент Формула 

I Доходак од личних примања

Обрачун бруто плата 1,658375 
 БП= НП-20   

                    0,603

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

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

и производа од коже  

Привремени и повремени послови 
1,598721 

БП = НП
0,603       

Бруто приход на који се плаћа 
само порез 

1,111111 
БП = НП 

0,90
Бруто приход на који се плаћа 
само допринос 1,492537 

БП = НП 
0,67 

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

својине 

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

1,063830 
БП = НП 

0,94 

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

1,052631 
БП = НП 

0,95 



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

1,041666 БП = НП 
0,96  

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

 

БП = (НП – 0,10Т) 
                 0,90  

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

1,587805 БП = НП 
        0,6298 

Бруто приход од ауторских дјела 
када је стваралац дјела није 
обавезно осигуран по другом 
основу са признатих 50% 
иормираних трошкова 

1,571092 
БП = _НП 

                         0,6365 

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

1,554726 
БП = НП 

                        0,6432 

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

- БП = (НП – 0,10Т)  
                0,603 

III Доходак од капитала
Бруто приход од капитала са 
признатим нормираним 
грошковима 

1,086956 
БП = НП 

               0,92 

Бруто приход од капитала са 
признатим стварним трошковима 

- БП = (НП-0,10ДТ)  
            0,90 



 


