ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА
Члан 1.
У Закону о доприносима („Службени гласник Републике Српске“, број 31/09 –
пречишћени текст), у члану 6. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Изузетно од одредбе става 1. тачке 1. овог члана основица доприноса за запослене у
области производње текстила, одјеће, коже и производа од коже у складу са класификацијом
дјелатности Републике, износи 25% просјечне мјесечне бруто плате у Републици, према
посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику
Републике Српске“.“
Члан 2.
Члан 7. мијења се и гласи:
„На приходе који су ослобођени пореза на основу члана 7. Закона о порезу на доходак
не плаћају се доприноси, осим на доходак из члана 7. став 2. тачка л) Закона о порезу на
доходак на који се плаћају доприноси у складу са овим законом.
Физичка лица која су ослобођена плаћања пореза на основу члана 8. Закона о порезу
на доходак не плаћају доприносе.“
Члан 3.
У члану 8. у алинеји првој број: „17“ замјењује се бројем: „18“.
У истом члану, у алинеји другој број: „11,5“ замјењује се бројем: „12,5“.
У истом члану, у алинеји трећој број: „0,7“ замјењује се бројем: „1“.
У истом члану, у алинеји четвртој број: „1,4“ замјењује се бројем: „1,5“.
Члан 4.
Члан 9. мијења се и гласи:
„На исплаћене пензије плаћа се допринос за здравствено осигурање по стопи од 2%.“
Члан 5.
Члан 11. мијења се и гласи:
„Уплатиоци доприноса дужни су најкасније до краја мјесеца за претходни мјесец
доставити обрачун доприноса Пореској управи Републике Српске.
Изузетно од одредбе члана 10. овог закона, уплатиоци доприноса дужни су да уплате
доприносе на прописане уплатне рачуне најкасније два мјесеца од истека мјесеца за који се
доприноси обрачунавају.“

Члан 6.
У члану 12. Закона послије ријечи: „Српске“ додају се ријечи: „у складу са законом
којим се уређују области пореске управе и порески поступак“.
Члан 7.
Члан 13. мијења се и гласи:
„За повреде одредаба овог закона, које имају обиљежја прекршаја, као и одговорности
и санкције за прекршаје, примјењују се прописи којима се регулишу порески прекршаји и
порески поступак.“
Члан 8.
Члан 14. мијења се и гласи:
„Министар финансија прописаће услове, начин обавјештавања, обрачунавања и
уплате доприноса у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.“
Члан 9.
Овај закон се објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“, а ступа на снагу
1. фебруара 2011. године.
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