
Измјене законодавства са 

циљем повећања плата у РС 



ЦИЉ И НАЧИН ОСТВАРЕЊА 

 ЦИЉ: 

• Повећање плате свим запосленим у Републици Српској 

- Приватни сектор 

- Јавни сектор 

 

 КАКО ТО ОСТВАРИТИ: 

• Промјеном начина уговарања плата између послодавца 
и запосленог 

• Повећање основног личног одбитка 



РЕЗУЛТАТ И ТРОШКОВИ 

 РЕЗУЛТАТ: 

• Повећање плата свим запосленим  

• Износ бруто плате остаје на истом нивоу 

• Послодавац има исти трошак 

• Радник прима већу плату 

 

 ТРОШКОВИ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА: 

• Трошкове повећања плата свих запослених у РС сноси 
буџет Републике Српске и буџети локалних заједница 

• Одричу се дијела пореза на доходак у корист радника  



ЗАШТО ОВАКВЕ МЈЕРЕ 

 Мјере пореске политике у домену пореза на доходак 
морају дјеловати на физичка лица као обвезнике тог 
пореза, а не на исплатиоце дохотка као што је то био случај 
до сада у Републици Српској 



ПРОБЛЕМ У СПРОВОЂЕЊУ 

 Највећи проблем у провођењу ових мјера могу бити 
неодговорни послодавци који могу покушати да 
злоупотријебе ову мјеру и да средства задрже за себе 
умјесто за повећање плата запослених 

 

 КАКО ТО СПРИЈЕЧИТИ: 

• Строгом законском регулативом, а која предвиђа 
санкције за покушај злоупотребе 

• Инспекцијским надзором 

 



ЗАКОН О РАДУ (измјене) 

 Измијењен је појам плате – плата подразумијева плату прије 
опорезивања, а бруто плата је плата увећана за доприносе 

 Измјењена је одредба члана 123. на начин да је прописано да 
је у свим елементима плате садржан порез (цијена рада и 
коефицијенти сложености) 

 Послодавац са радником мора уговорити или плату или бруто 
плату, неће бити могуће уговорити плату у нето износу 

 Утврђена је прелазна одредба за све послодавце да уговоре 
нове износе плата у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
закона  

 Непоштовање ове норме је санкционисано новчаном казном у 
износу од 2.000 до 12.000 КМ 

 

 

 



ЗАКОН О РАДУ (измјене) 

 Утврђена је прелазна одредба за измјену свих подзаконских 
аката који садрже утврђене износе плате, дефинисан појам 
плате, те утврђене коефицијенте и основицу за одређивање 
плате 

 Непоштовање ове норме је санкционисано новчаном 
казном у износу од 2.000 до 12.000 КМ 

 Закон о измјенама и допунама Закона о раду ступио је на 
снагу 01. августа 2018. године 

 

 

 

 



ЗАКОН О РАДУ  
(примјер уговарања плате) 

 Досадашња нето плата 1.000 КМ, при чему је бруто плата 1.625 КМ 

Први корак: утврдити износ доприноса 

 Доприноси = Бруто плата * Збирна стопа доприноса 

 До = 1.625 * 0,33 = 536 

Други корак: одузети доприносе од тренутне бруто плате и утврдити износ 
плате са порезом на доходак 

 Плата = Бруто плата – Доприноси  

 П = 1.625 – 536 = 1.089 

Износ од 1.089 КМ је нови износ плате који мора бити у уговору о раду. 
 

 Још један начин утврђивања плате: 

Плата =
Досадашња нето плата −20

0,9
 =

1.000 −20

0,9
 = 1.089 

 

 

 

 



ЗАКОН О РАДУ  
(примјер уговарања плате) 

 За утврђивање коефицијената: 

 

Коефицијент =
Плата

Цијена рада
 

 

Нпр. претходни коефицијент 10 смо множили са цијеном рада у 
износу од 100 КМ.  

Када се тај коефицијент прикаже са порезом износиће 10,89. Цијена 
рада остаје непромијењена (100 КМ).  

 

Коефицијент =
1.089

100
 = 10,89 

 

 

 

 

 



ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК  

 Порески обвезник пореза на доходак од личних примања је 
радник – физичко лице и свака промјена у оквиру 
опорезивања дохотка од личног примања мора имати утицај 
на износ личног примања самог радника, а не на трошак 
послодавца који он има за плату тог радника 

 До сада је примјена пореског законодавства, заједно са 
радним законодавством доводила до утврђивања плате у нето 
износу, што је посљедично доводило до остварења личног 
одбитка са посљедицом на укупну плату (смањење трошка 
послодавца) 

 Било је неоходно измијенити Закон о порезу на доходак и 
Закон о раду како би се посљедице поваћања износа личног 
одбитка рефлектовале искључиво на износ плате радника 



ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК (измјене) 

 Појам “умањење основице” промијењен у појам “лични одбитак 
пореског обвезника” – ради прецизирања врсте олакшице  

 Основни лични одбитак повећан са досадашњих 2.400 КМ на 
6.000 КМ на годишњем нивоу 

 Основни лични одбитак се обрачунава на мјесечном нивоу уз 
обрачун личног примања 

 Прецизирана одредба члана 52. став 2. којом је прописано да 
исплатилац мјесечне плате умањује основицу у износу 1/12 личног 
одбитка   

 Ова одредба је заштићена санкцијом у износу од 3.000 до 9.000 
КМ за правно лице и од 1.000 до 3.000 за одговорно лице, уколико 
исплатилац личног примања не исплати пореском обвезнику 
новчани износ од кориштења права на основни лични одбитак 



ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК (измјене) 

 За непоштовање одреде којом је прописано да исплатилац личног 
примања одбија порез од пореске основице и остатак исплаћује 
пореском обвезнику прописана је нова санкција у износу 
неплаћеног пореза који је исплатилац био дужан одбити од 
пореске основице и уплатити на рачун јавних прихода  

 Наравно, ова санкција не амнестира исплатиоца од обавезе 
плаћања пореза, што практично значи да у случају прекршаја 
исплатилац мора платити дужни порез у двоструком износу  

 Ступање на снагу закона је предвиђено 01. септембра 2018. 
године 

 Дакле, августовска плата која се исплаћује у септембру ће бити 
увећана за износ око 30 КМ. 



ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК (измјене) 

 Због чега је ступање на снагу Закона о измјенама и допунама 
Закона о раду одређено мјесец дана раније од ступања на 
снагу одредаба Закона о порезу на доходак? 

 Како се у овој реформи не би мијењао трошак бруто плате 
за послодавца, било је неопходно измијенити Закон о раду 
и утврдити појам плате који укључује порез на доходак и 
обавезу уговарања те плате према одредбама важећег 
Закона о порезу на доходак и важећим формулама за 
обрачун основице доприноса и пореза на доходак 



ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК (измјене) 

 Како би се омогућило да приликом обрачуна основице пореза 
на доходак убудуће кориштење права на лични одбитак утиче 
искључиво на ту основицу (не и на основицу доприноса) и 
увећава исплаћену плату запослених, било је неопходно 
измијенити Закон о раду, измијенити све уговоре о раду у 
дијелу плате и уговорити нове износе плате према одредбама 
Закона о порезу на доходак који је у том тренутку на снази 

 Након измјене свих уговора о раду, нових износа плате са 
укљученим порезом, приликом исплате плате за август, ступа 
на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на 
доходак, па корист од увећаног личног одбитка тада остварује 
радник – обвезник пореза на доходак  



ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК (примјер) 

 Примјер обрачуна личног одбитка и одбитка уопште: 
 

Плата (нова плата са порезом) – одбитак/лични одбитак =  

основица пореза на доходак 

1.089 КМ – 500 (основни лични одбитак) – 150 (два 
издржавана члана породице) = 439 КМ  

Основица пореза на доходак * стопа пореза на доходак =                    

порез на доходак 

439 * 0,1 = 43,9 КМ 

Плата – порез на доходак = плата након опорезивања 

1.089 – 43,9 = 1.045,1 КМ 

 



НОВИ ОБРАЧУН ПЛАТЕ 
Нови обрачун пореза и доприноса након ступања на снагу Закона о 
измјенама и допунама Закона о порезу на доходак ће бити: 

Бп =
Плата

0,67
 

За нову плату од 1.089 КМ, бруто плата је као и до сада 1.625 КМ 

Бп =
1089

0,67
 = 1.625  

Доприноси = Бруто плата * Збирна стопа доприноса 

До = 1.625 * 0,33 = 536 

Плата  – Основни лични одбитак = Основица пореза на доходак 

1.089 – 500 = 589 

Основица пореза на доходак * Пореска стопа (10%) = Порез 

589 * 0,1 = 58,9 

Плата – Порез на доходак = Плата након опорезивања (за исплату) 

1.089 – 58,9 = 1030,1  

 



ОБРАЧУН ПЛАТЕ са минулим радом, топлим 
оброком, регресом и превозом 

Примјер старог обрачуна плате: 
 

Нето плата 1.000 КМ 

Минули рад = Нето плата * 0,3% * године радног стажа  

                            1.000 * 0,003 * 15 = 45 КМ 

Регрес 400 КМ 

Топли оброк 200 КМ 

Превоз 50 КМ  

Бруто плата =
Нето плата − 20

0,603
 

Бп =
(1.000 + 45 + 400 + 200) − 20

0,603
= 2.695 

 



ОБРАЧУН ПЛАТЕ са минулим радом, топлим 
оброком, регресом и превозом 

Доприноси = Бруто плата * Збирна стопа доприноса  

До = 2.695 * 0,33 = 889,5 

Порез = (Бруто плата – Доприноси – Основни лични одбитак) * Пореска стопа 

По = (2.695 – 889,5 - 200) * 0,1 = 1.605,5 * 0,1 = 160,5 

Нето плата = Бруто плата – Доприноси – Порез  

Нп = 2.695 – 889,5 – 160,5 = 1.645 

Радник добија 1.645 + 50 (превоз) = 1.695 КМ 

 



ОБРАЧУН ПЛАТЕ са минулим радом, топлим 
оброком, регресом и превозом 

Примјер новог обрачуна плате: 
 

Плата 1.089 КМ 

Минули рад са порезом = (Плата + 
20

0,9
) * 0,3% * године радног стажа  

                                                   (1.089 + 22,22) * 0,003 * 15 = 50 КМ 

Регрес у бруто износу =
400

0,603
= 663,3 КМ , а доприноси су 663,3 * 0,33 = 

218,9 тако да је износ регреса са порезом 663,3 – 218,9 = 444,4 КМ или 

износ регреса са порезом=
400

0,9
 = 444,4 КМ 

Топли оброк у бруто износу =
200

0,603
= 331,7 КМ , а доприноси су 331,7 * 

0,33 = 109,5 тако да је износ топлог оброка са порезом 331,7 – 109,5 = 222,2 

или износ топлог оброка са порезом=
200

0,9
 = 222,2 КМ 

Превоз 50 КМ 

 



ОБРАЧУН ПЛАТЕ са минулим радом, топлим 
оброком, регресом и превозом 

Бруто плата =
Плата

0,67
 

Бп =
1.089 + 50 + 444,4 + 222,2

0,67
= 2.694,9 

Доприноси = Бруто плата * Збирна стопа доприноса  

До = 2.694,9 * 0,33 = 889,3 

Порез = (Бруто плата – Доприноси – Основни лични одбитак) * Пор. стопа 

По = (2.694,9 – 889,3 - 500) * 0,1 = 1.305,6 * 0,1 = 130,6 

Бруто плата – Доприноси – Порез = Плата након опорезивања (за исплату)  

2.694,9 – 889,3 – 130,6 = 1.675 

 Радник добија 1.675 + 50 (превоз) = 1.725 КМ, односно више за 30 КМ у 
односу на стари обрачун 

 



ИЗМЈЕНЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА 

1. Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати у Републици 
Српској («Службени гласник Републике Српске», број 
69/18) – нова најнижа плата износи 440 КМ 

2. Правилник о поступку, начину обрачуна и остваривања 
права на одбитак од пореске основице и права на 
ослобађање од плаћања пореза на доходак («Службени 
гласник Републике Српске», број 68/18) 

3. Правилник о начину обрачуна основице доприноса 
(«Службени гласник Републике Српске», број 68/18) 

4. Правилник о изгледу и садржају пореских пријава и 
пореске картице («Службени гласник Републике Српске», 
број 77/18) 

 



ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА (1) 

 Обавезе послодаваца након ступања на снагу Закона о 
измјенама и допунама Закона о раду су: 
 

1. Закључивање/Анексирање уговора о раду са износом плате 
увећаном за порез на доходак 

Ова обавеза се јасно односи само на послодавце који са 
радницима имају закључене уговоре о раду у нето износу. Они 
послодавци који имају уговоре у бруто износу нису обавезни 
ништа мијењати, јер код тих послодаваца посљедице личних 
одбитака се већ одражавају на плати радника. 

2. Измјена рачунарских програма у дијелу обрачуна плата 

3. Подношење измијењених пријава у Једниствени систем 
регистрације, контроле и наплате допирноса - достављање и 
нових уговора о раду уз измијењене пријаве 



ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА (2) 

 Обавезе послодаваца након ступања на снагу Закона о 
измјенама и допунама Закона о порезу на доходак су: 
 

1. Подношење пореских пријава 1002 на новим обрасцима 

У овом дијелу, битно је нагласити да ће Пореска управа Републике 
Српске увести контролно поље за пријаве 1002, што ће за 
посљедицу имати одбијање пријема пријаве у којој није исказано 
повећање досадашње нето плате.  

2. Исплата плате увећане за износ који представља посљедицу 
повећаног личног одбитка 

 



ЗАКОНИ О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У  
ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 Важећим законима о платама запослених у јавном сектору 
утврђене су плате у фиксном нето износу које се одређују 
множењем законом прописаних коефицијената и цијене рада 
коју утврђује Влада РС. То су следећи закони: 

1. Закон о платама запослених у органима управе РС 

2. Закон о платама запослених у МУП-у РС,  

3. Закон о платама запослених у јавним службама у РС,  

4. Закон о платама запослених у области просвјете и културе РС,  

5. Закон о платама запослених у инситуцијама правосуђа РС и  

6. Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у РС 

 



ЗАКОНИ О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У  
ЈАВНОМ СЕКТОРУ (измјене) 

 Како би се провела реформа повећања плата за све запослене 
у Републици Српској било је неопходно у цјелости измијенити и 
ове законе у дијелу коефицијената и појма и дефиниције 
плате у јавном сектору.  

 Појам плате у јавном сектору је идентичан појму плате у Закону 
о измјенама и допунама Закона о раду, док су коефицијенти за 
обрачун плате утврђени у новим износима па се множењем 
коефицијената са цијеном рада у јавном сектору добије плата 
(са порезом) 

 Ови закони ступили су на снагу 01. августа 2018. године 

 



ОБРАЧУН ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 
Примјер старог обрачуна плате: 
 

Коефицијент 13 

13 * 100 = 1.300 КМ (нето плата) 
 

Бруто плата =
Нето плата − 20

0,603
                  Бп =

1.300 − 20

0,603
= 2.122,7 

 

Доприноси = Бруто плата * Збирна стопа доприноса  

До = 2.122,7 * 0,33 = 700,5 

Порез = (Бруто плата – Доприноси – Основни лични одбитак) * Пореска стопа 

По = (2.122,7 – 700,5 – 200) * 0,1 = 1.222,2 * 0,1 = 122,2 

Нето плата = Бруто плата – Доприноси – Порез   

Нп = 2.122,7 – 700,5 – 122,2 = 1.300 



ОБРАЧУН ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 
Примјер новог обрачуна плате: 
 

Коефицијент 13 према новим законима о платама запослених у јавном 
сектору износу 14,25 (тачније у питању је 14,22 али рађено је заокруживање 
на више) 

14,25 * 100 = 1.425 КМ (плата) 
 

Бруто плата =
Плата

0,67
              Бп =

1.425

0,67
= 2.127 

 

Доприноси = Бруто плата * Збирна стопа доприноса  

До = 2.126 * 0,33 = 702 

Порез = (Бруто плата – Доприноси – Основни лични одбитак) * Пор. стопа 

По = (2.127 – 702 – 500) * 0,1 = 92,5 

Бруто плата – Доприноси – Порез =  Плата након опорезивања (за исплату) 

2.127 – 702 – 92,5 = 1.332,5 



ЗАКЉУЧАК 

 Одрицање дијела прихода буџета Републике Српске и буџета 
јединица локалне самоуправе у корист свих запослених у РС 

 У јавном и у приватном сектору поједностављен је обрачун и 
начин утврђивања плата, те уз примјену личног одбитка од 500 
КМ на мјесечном нивоу долази до повећања плата свим 
запосленима у Републици Српској у номиналном износу  

 Ова мјера истовремено има и стимулативну улогу за 
послодавце који су у ситуацији да морају повећати плате како 
би се спријечио одлив радне снаге из РС, да и они додају 
одређени износ средстава како би се плате радника повећале у 
још значајнијем износу 

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

Слободанка Поповић 

Министарство финансија Републике Српске 

Тел. 051 339 163 

Факс: 051 339 655 

Е-mail: s.popovic@mf.vladars.net 

 

Јелена Поповић 

Министарство финансија Републике Српске 

Тел. 051 339 173 

Факс: 051 339 655 

Е-mail: jelena.popovic@mf.vladars.net 
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