ЗАКОН О ДОПРИНОСИМА
И - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Законом уређује се систем обавезних доприноса (у даљем тексту: доприноси) за финансирање
пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, осигурања од незапослености и дјечије
заштите у Републици Српској (у даљњем тексту: Република).
Члан 2.
Средства за финансирање потреба из члана 1. овог Закона обезбјеђују се путем доприноса и то:
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање;
доприноса за здравствено осигурање;
доприноса за осигурање од незапослености;
доприноса за дјечију заштиту.
Члан 3.
Средства остварена из доприноса представљају приход:
1. Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд за пензијско и
инвалидско осигурање);
2. Фонда за здравствено осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд за здравствено осигурање);
3. Завода за запошљавање Републике Српске (у даљем тексту: Завод за запошљавање);
4. Јавни фонд за дечију заштиту Републике Српске (у даљем тексту: Фонд дјечије заштите).
ИИ - ОБВЕЗНИК, ОСНОВИЦА И СТОПЕ ДОПРИНОСА
Обвезник доприноса
Члан 4.
Обвезник доприноса је физичко лице - резидент Републике:
- које је запослено код правног или физичког лица - резидента Републике или правног или физичког лица
са сједиштем у другом ентитету или дистрикту;
- које је изабрано или именовано на јавну или другу дужност и обављањем те дужности остварује плату
или другу накнаду која се третира као плата;
- које је на територији Републике запослено код правног или физичког лица - нерезидента Републике,
међународне организације и установе или страног дипломатског или конзуларног представништва, ако
међународним уговором није другачије одређено;
- које је од стране правног или физичког лица - резидента Републике код којег је запослено упућено на рад
или стручно усавршавање у иностранство, ако није обавезно осигурано по прописима државе у коју је
упућено или ако међународним уговором није другачије одређено;
- које је запослено у иностранству код иностраног послодавца, ако није обавезно осигурано код иностраног
носиоца социјалног осигурања;
- власник или сувласник предузећа, радње или другог облика обављања самосталне дјелатности, ако по
том основу остварује право на обавезно пензијско и инвалидско и здравствено осигурање;

- које остварује приход од ауторских права, а које није обавезно осигурано по другом основу;
- врхунски спортисти, ако нису обавезно осигурани по другом основу;
- физичка лица - резиденти Републике, у складу са прописима из области пензијског и инвалидског
осигурања, здравственог осигурања, осигурања од незапослености и дјечије заштите.
Члан 5.
Обвезник доприноса је физичко лице - резидент Републике које се бави пољопривредном дјелатношћу као
јединим или главним занимањем.
Члан 6.
Обвезници доприноса су: фондови, заводи, органи управе и друга правна и физичка лица одређена
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, здравственом осигурању, осигурању од
незапослености и дјечијој заштити.
Члан 7.
Резидентом Републике, у смислу овог Закона сматра се физичко лице које на територији Републике има
пребивалиште или боравиште и центар пословних и животних интереса.
Статус резидента има и физичко лице које је као шеф дипломатског или конзуларног представништва или
као дипломатски или конзуларни службеник запослено у домаћем дипломатском или конзуларном
представништву у иностранству, ако на та примања не плаћа допринос у земљи у којој је запослено.
Статус резидента има и физичко лице које је упућено у иностранство ради обављања послова за
Републику, за физичко или правно лице - резидента Републике или за међународну организацију.
Основица
Члан 8.
Основица доприноса је:
1. нето плата и све накнаде које послодавац исплаћује у складу са уговором о раду, колективним уговором
и правилником о раду, а на које се плаћа порез на лична примања;
2. нето приходи обвезника на основу којих остварује право на обавезно пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање;
3. нето плата и све накнаде власника или сувласника предузећа, радње или другог облика обављања
самосталне дјелатности, ако по том основу остварује право на обавезно пензијско и инвалидско и
здравствено осигурање;
4. катастарски приход утврђен у складу са Законом о порезу на доходак грађана;
Члан 9.
Обвезници који остварују примања из радног односа за рад изван Републике плаћају доприносе на
основицу коју представља нето плата и накнаде коју би остварио за исту врсту послова у Републици.
Члан 10.
На основицу из члана 8. овог Закона не плаћају се доприноси на лична примања на која се не плаћа порез
у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Изузетно, доприноси за поједине категорије осигураника обухваћене ставом 1. овог члана, плаћају се у
складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, здравственом осигурању, осигурању од
незапослености и дјечијој заштити.
Стопе доприноса
Члан 11.
Стопе доприноса на основицу из члана 8. овог Закона износе:
- за пензијско и инвалидско осигурање 24%;
- за здравствено осигурање 15 %;
- за осигурање од незапослености 1 %;
- за дјечију заштиту 2 %.
Члан 12.
Обвезници из члана 10. став 2. овог Закона плаћају доприносе по стопи од 25% од стопе прописане
чланом 11. овог Закона.
ИВ - ОБРАЧУН И НАПЛАТА ДОПРИНОСА
Члан 13.
Обрачун и уплату доприноса за обвезнике из члана 4. овог Закона врши:
1. исплатилац - резидент Републике приликом сваке исплате, на основицу утврђену овим Законом;
2. за обвезника који је запослен код нерезидента Републике, односно код послодавца са сједиштем на
подручју другог ентитета или дистрикта, сам обвезник или послодавац.
Доприноси се обрачунавају и плаћају на дан када је исплата извршена.
Приликом сваке исплате нето примања, исплатилац је дужан обвезнику доприноса издати један примјерак
обрачуна нето примања са доприносима.
О наведеним исплатама из претходног става исплатилац је обавезан сачинити збирну рекапитулацију и
мјесечно доставити надлежном пореском органу и то у року од десет дана по истеку мјесеца.
Члан 14.
Послодавац - исплатилац из члана 13. овог Закона, обавезан је да уплати доприносе на прописане
уплатне рачуне.
Члан 15.
Обрачун и наплату доприноса за обвезнике из члана 5. овог Закона врши надлежни порески орган у
складу са одредбама Закона којим се уређује опорезивање прихода од пољопривреде и шумарства.
Члан 16.
Надлежни порески орган контролише обрачун и наплату доприноса у складу са Законом о Пореској
управи.

В - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Повреде одредаба овог Закона које имају обиљежје прекршаја и кривичног дјела, као и одговорности и
санкције за прекршаје и кривична дјела прописане су Законом о Пореској управи
ВИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Упутство о начину обрачуна и уплате доприноса доноси министар финансија у року од шездесет дана од
дана ступања на снагу овог Закона.
Члан 19.
Даном ступања на снагу овог Закона престаје да важи Закон о доприносима ("Службени гласник
Републике Српске", број: 2/95 - пречишћени текст, 15/96, 23/98, 13/00 и 29/00).
Члан 20.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".
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