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првог повећања плата у складу са ставом 2. овог члана, a 
након тога, плате судија и јавних тужилаца се повећавају у 
складу са ставом 2. овог члана.

(5) Просјечна мјесечна бруто плата за календарску го-
дину је она плата коју објави Републички завод за стати-
стику.

Члан 7.
(1) Број радних сати за судије и јавне тужиоце износи 

40 радних сати седмично.
(2) Уколико судија или јавни тужилац ради пола рад-

ног времена у складу са посебним законом или прописима, 
основна мјесечна плата из члана 2, односно члана 3. овог 
закона обрачунава се према броју дана проведених на раду 
за тај мјесец.

Члан 8.
(1) Судије и јавни тужиоци имају право на накнаду пла-

те у пуном износу за вријеме коришћења годишњег одмора 
у трајању од 30 радних дана.

(2) Поред права на годишњи одмор из става 1. овог чла-
на, судије и јавни тужиоци имају право на накнаду плате у 
пуном износу:

1) за вријеме коришћења плаћеног одсуства,
2) за републичке празнике,
3) током привремене спријечености за рад због повреда 

на раду или професионалне болести,
4) током прекида рада због пропуста послодавца да пре-

дузме одговарајуће мјере заштите на раду,
5) два дана одсуства у току године ради задовољења 

вјерских и традицијских потреба.
(3) Поред права из става 2. овог члана, судије и јавни 

тужиоци имају право на два неплаћена дана годишње за за-
довољење вјерских потреба.

(4) Судије и јавни тужиоци имају право на накнаду за 
годишњи одмор у износу од 50% основне мјесечне плате 
из члана 2. тачка 1), односно члана 3. тачка 1) овог закона.

(5) Бруто накнада за годишњи одмор из става 4. овог 
члана плаћа се као додатак на редовну плату у јулу сваке 
године, без обзира на вријеме коришћења годишњег одмо-
ра.

(6) Плаћени годишњи одмор за сваког судију и јавног 
тужиоца одређује се планом годишњих одмора који одређу-
је предсједник суда или главни јавни тужилац на годишњој 
бази у складу са прописима о унутрашњем пословању суда, 
односно јавног тужилаштва.

Члан 9.
Поред годишњег одмора и одсуства за задовољавање 

вјерских и традицијских потреба из члана 8. овог закона, 
судије и јавни тужиоци имају право на седам плаћених дана 
одсуства у току једне календарске године, у случају:

1) склапања брака - пет радних дана,
2) смрти члана уже породице (брачног и ванбрачног су-

пружника, мајке, оца, очуха, маћехе, дјетета, пасторка, бра-
та, сестре, полубрата, полусестре) - три радна дана,

3) у случају смрти члана шире породице (дједа, бабе 
или блиског сродника брачног друга или партнера) - један 
радни дан,

4) рођења дјетета - два радна дана,
5) селидбе из сталног пребивалишта у друго пребива-

лиште - један радни дан.

Члан 10.
(1) Високи судски и тужилачки савјет може одлучити 

да судија, односно јавни тужилац настави да прима плату 
током одсуства које му одобри Високи судски и тужилачки 
савјет.

(2) Високи судски и тужилачки савјет, уз сагласност 
Министарства правде, доноси пропис у којим случајевима 

судија, односно јавни тужилац наставља да прима плату то-
ком одсуства из става 1. овог члана.

Члан 11.
Судије и јавни тужиоци имају право на једну основну 

мјесечну плату прописану чланом 2, односно чланом 3. 
овог закона као накнаду приликом одласка у пензију.

Члан 12.
Судије и јавни тужиоци имају право на здравствено 

осигурање и боловање у складу са Законом о здравственом 
осигурању у Републици Српској (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 
1/09, 106/09 и 110/16).

Члан 13.
Судије и јавни тужиоци имају право на пензијско и ин-

валидско осигурање у складу са Законом о пензијском и 
инвалидском осигурању у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 и 103/15).

Члан 14.
Судије и јавни тужиоци имају право на накнаду за пут-

не трошкове у складу са прописима о унутрашњем посло-
вању суда или јавног тужилаштва и одобреним буџетом 
суда, односно јавног тужилаштва.

Члан 15.
Судије и јавни тужиоци имају право на накнаду за тро-

шкове настале у току едукације у складу са прописима о 
унутрашњем пословању суда или јавног тужилаштва и одо-
бреним буџетом суда или јавног тужилаштва.

Члан 16.
У случају упућивања на вршење дужности судије у 

други суд у складу са чланом 50. или чланом 51. Закона о 
Високом судском и тужилачком савјету, судија има право на 
накнаду трошкова у складу са прописом који доноси Висо-
ки судски и тужилачки савјет, уз сагласност Министарства 
правде.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о платама и накнадама судија и тужилаца у Републици Срп-
ској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 66/14 и 
60/15).

Члан 18.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. августа 2018. године.

Број: 02/1-021-735/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1239
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 РАДУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
раду, који је Народна скупштина Републике Српске усво-
јила на Двадесет осмој посебној сједници, одржаној 4. јула 
2018. године, а Вијеће народа 12. јула 2018. године конста-
товало да усвојеним Законом о измјенама и допунама За-
кона о раду није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2436/18 Предсједник
13. јула 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.
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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.

1240
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.




