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На основу чл. 22. став 3. и 19 став 2. тачка 2) Закона о фискалној одговорности у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18), Фискални 

савјет Републике Српске, на  3. редовној сједници одржаној 26. децембра 2022. године, након 

разматрања Приједлога закона о  допунама Закона о доприносима – по хитном поступку, даје 

сљедеће 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

на Приједлог закона о допунама Закона о доприносима - по хитном поступку 

 

 

 

  Чланом 19. став 2. тачка 2) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15 и 62/18),  утврђено је да Фискални савјет 

Републике Српске даје мишљење и анализе Народној скупштини Републике Српске на 

нацрте и приједлоге закона, других прописа и стратешких докумената којима се уређују 

питања фискалне политике или који могу да имају утицај на фискалну политику. 

 Влада Републике Српске, Генерални секретаријат, доставио је Фискaлном савјету 

Републике Српске (у даљем тексту: Фискални савјет),   9. децембра 2022. године, Приједлог 

закона о допунама Закона о доприносима - по хитном поступку,  ради давања мишљења. 

Анализом Приједлога закона o допунама Закона о доприносима, по хитном поступку (у 

даљем тексту: Приједлог закона), утврђено је да су разлози за његово доношење садржани у 

потреби стварања правних претпоставки за остваривање права из обавезних осигурања за 

кориснике новчаног примања по основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и 

више дјеце у Републици Српској, а који је у процедури доношења заједно са овим законом. 

Предложеном измјеном и допунама Закона о доприносима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 114/17, 112/19, 49/21, 119/21 и 56/22) у члану 4. додаје се нова тачка 

4) Закона, којом се као посебна врста обвезника доприноса уводе корисници права на 

новчано примање по основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце 

у Републици Српској.  

Чланом 2. уводи се основица доприноса за кориснике права на новчано примање по 

основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици 

Српској, а она износи бруто новчано примање из поменутог закона. 

 Члан 3. садржи завршну одредбу којом је прописано да овај закон ступа на снагу 1. 

јануара 2023. године.  
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 Наиме, Приједлогом закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце 

(по хитном поступку), који ће се разматрати у Народној скупштини Републике Српске 

истовремено са овим законом, предвиђено је остваривање права ове популације на новчано 

примање у износу од најмање 750 КМ.  

 У циљу свеобухватне подршке овој категорији становника Републике Српске, 

оправдано је да се незапосленом родитељу четворо и више дјеце, поред права на новчано 

примање у номиналном износу, омогући и остваривање права из пензијско-инвалидског 

осигурања и здравственог осигурања која се остварују на основу уплате доприноса. Да би се 

ова права остварила, потребно је створити правни основ за уплату доприноса, због чега је 

неопходно допунити важећи Закон о доприносима.  

Овим законом, као посебна врста обвезника доприноса, уводи се корисник права на 

новчано примање утврђено прописом којим се уређује подршка незапосленом родитељу 

четворо и више дјеце у Републици Српској, уводи се и посебна основица доприноса за 

кориснике овог права, а она износи бруто новчано примање утврђено посебним законом. 

Такође, предложено је да овај закон ступа на снагу 1. јануара 2023. године јер се плаћање 

доприноса везује за одређени временски интервал због остваривања права из обавезних 

осигурања, па је практично рјешење да се доприноси за ову категорију почињу плаћати од 

почетка године.  

Фискални савјет је након разматрања Приједлога закона, утврдио да су допуне Закона 

оправдане и неопходне, те да су дио мјера подршке породицама са четворо и више дјеце које  

ће бити утврђене посебним прописом а који ће се Народна скупштина Републике Српске 

разматрати истовремено са овим законом.  Такође, предложене допуне Закона о доприносима 

ће дугорочно посматрано, имати позитиван утицај на ову категорију становника. 

Фискални савјет подржава напоре надлежних органа који су усмјерени на подршку 

вишечланим породицама, односно у конкретном случају кроз утврђивање права на новчано 

примање незапосленом родитељу четворо и више дјеце, јер се ради о мјери која је од општег 

интереса и која ће имати позитиван утицај на економско-социјални положај ове категорије 

становника Републике Српске. 
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