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5. пета платна подгрупа:

- секретар установе, шеф рачуноводства (висока 
стручна спрема) .............................................................12,05;

3) трећа платна група:
1. прва платна подгрупа:

- виши препаратор, виши музејски техничар, виши 
књижничар, глумац, суфлер, инспицијент, пропагандиста 
(виша стручна спрема) ..................................................10,20; 

2. друга платна подгрупа:
- секретар, шеф рачуноводства, књиговођа, организатор 
финансијских и благајничких послова, референт финан-
сијских послова и наплате (виша стручна спрема) .....  9,60; 

4) четврта платна група:
1. конзерватор, столар, моделар, фотограф, тон-мајстор, 
мајстор свјетла, мајстор сцене, електроинсталатер, 
декоратер, тапетар, референт противпожарне заштите, 
бравар (висококвалификовани радник) .........................8,40;

5) пета платна група:
1. прва платна подгрупа:

- музејски техничар, препаратор, књижничар, 
књиговезац, архивски техничар, шминкер-маскер, 
декоратер, суфлер-инспицијент, лаборант, аниматор, 
гардеробер-магационер, организатор, секретар, шеф 
рачуноводства, глумац, фотограф, каширер (средња 
стручна спрема) ...............................................................8,40; 

2. друга платна подгрупа:
- књиговођа, финансијски књиговођа, благајник, 
референт за обрачун плата, административно-технички 
секретар, референт за финансијске послове, билетар 
(средња стручна спрема) ................................................7,70; 

6) шеста платна група:
1. прва платна подгрупа:

- послови заштите књижног фонда, каниста, спикер, 
расвјетљивач, реквизитер, бински радник, кројач, 
референт набавке и продаје, возач, курир, дактилограф, 
технички послови, домар, економ, референт 
противпожарне заштите (квалификовани радник).......6,05; 

2. друга платна подгрупа:
- хигијеничар, портир, ноћни чувар, спремачица сцене, 
телефониста централе (завршена основна школа или 
неквалификовани радник) .......................................... 5,40 .”.

Члан 2.
Послије члана 16. додаје се нови члан 16а, који гласи:

“Члан 16а.
Запослени који су у радном односу на неодређено врије-

ме имају право на пензијски допринос за добровољно пен-
зијско осигурање, у складу са прописима којима се уређује 
област добровољних пензијских фондова и пензијских пла-
нова, а чију висину утврђује Влада посебном одлуком.”.

Члан 3.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2020. године.
Број: 02/1-021-1193/19 Предсједник
28. новембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2031
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 ДОПУНИ 

ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о 
порезу на доходак, који је Народна скупштина Републике 

Српске усвојила на Осмој редовној сједници, одржаној 28. 
новембра 2019. године, а Вијеће народа 9. децембра 2019. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допуни Закона о порезу на доходак није угрожен витални 
национални интерес ни једног конститутивног народа у Ре-
публици Српској. 

Број: 01-020-4693/19 Предсједник
9. децембра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА 

ДОХОДАК

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

публике Српске”, бр. 60/15, 5/16 и 66/18) у члану 8. додаје 
се нови став 1, који гласи:

“(1) Порез на доходак не плаћа се на износ уплаћеног 
пензијског доприноса за добровољно пензијско осигурање 
до 1.200 КМ годишње, у складу са законом којим се уређују 
добровољни пензијски фондови и пензијски планови у Ре-
публици Српској.”.

Досадашњи ст. 1, 2. и 3. постају ст. 2, 3. и 4.
У ставу 2, који постаје став 3, ријечи: “става 1.” за-

мјењују се ријечима: “става 2.”.
У ставу 3, који постаје став 4, у тачки 1) ријечи: “осим 

пензија по основу уплаћеног пензијског доприноса за до-
бровољно пензијско осигурање у добровољним капитали-
зованим пензијским фондовима до 1.200 КМ годишње,” 
бришу се.

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

основице из члана 7. овог закона за износ уплаћене премије 
животног осигурања код друштва за осигурање које посје-
дује дозволу Агенције за осигурање Републике Српске до 
1.200 КМ годишње.”.

Члан 3.
У члану 52. у тачки 7) ријечи: “став 3.” замјењују се 

ријечима: “став 4.”.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1194/19 Предсједник
28. новембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2032
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републи-

ке Српске и члана 204. став 2. Пословника Народне скуп-
штине Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике 
Српске, на Осмој редовној сједници, одржаној 6. децембра 
2019. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ 

ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је 
да се Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске 
упути на стручну расправу;

2. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народ-
не скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.
net;

3. Стручна расправа спровешће се у року од 60 дана; 


