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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на I наставку 64. 

редовне сједнице одржаном 18. јуна 2020. године, усваја 

 

 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК 

 

 

Члан 1 

 

У Закону о порезу на доходак („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ 

бројеви 60/10 и 14/17) у члану 3 ставу 1 тачки d) иза ријечи: „законом“ интерпункцијски знак 

тачка: „(.)“ замјењује се интерпункцијским знаком тачка са зарезом: „(;)“. 

 

Иза тачке d) овога члана додаје се нова тачка е) која гласи: 

 

„е) изузетно, резидентом Дистрикта сматра се и физичко лице с пребивалиштем у ентитетима 

које остварује доходак од несамосталне дјелатности код послодавца који има сједиште на 

подручју Дистрикта.“  

 

Члан 2 

 

Члан 7 мијења се и гласи: 

„Члан 7 

(Приходи на које се не плаћа порез на доходак) 

 

Приходи који се сматрају дохотком, а на које се не плаћа порез на доходак су: 

 

a) приходи по основу накнаде за вријеме незапослености; 

b) приходи инвалидних лица која су запослена у предузећу, установи или радионици за 

радно и професионално оспособљавање и рехабилитацију инвалида; 

c) приходи по основу накнада за тјелесна оштећења, умањену радну способност и 

накнада за претрпљену неимовинску штету; 

d) приходи по основу накнада штете запосленима по основу посљедица несреће на раду; 

e) приходи по основу награда члановима Академије наука и умјетности Босне и 

Херцеговине и награда за техничко-технолошке иновације; 

f) накнаде осуђеним лицима за вријеме одслужења казне у васпитно-поправним, односно 

казнено-поправним установама; 

g) приходи по основу стипендија ученика и студената на редовном школовању до висине 

од 75% (седамдесет пет посто) просјечне нето плате према посљедњем објављеном 

податку Агенције за статистику Босне и Херцеговине – Подружница Брчко (у даљем 

тексту: надлежни орган за статистику); 



 

 

h) приходи које остваре ученици и студенти путем ученичких, студентских и 

омладинских задруга током једне календарске године до износа основног личног 

одбитка из члана 25 става 1 овога закона; 

i) награде које ученици или студенти освоје на такмичењима у оквиру образовног 

система и организованим школским и високошколским такмичењима; 

j) добици остварени учествовањем у наградним играма које организују предузећа у 

пропагандне сврхе, а који се искључиво односе на производ или пакет производа из 

властитог производног асортимана, ако тржишна вриједност таквих добитака није већа 

од 1.000,00 КМ; 

k) приходи по основу камате на штедњу у банкама, штедионицама и штедно-кредитним 

задругама, банковним рачунима и камате на државне обвезнице, обвезнице које издају 

ентитети или обвезнице Дистрикта; 

l) приходи по основу затезних камата на исплаћене плате и разлике плата по одлукама 

надлежних судова; 

m) приходи физичких лица по основу уговора о закупу непокретне имовине који између 

себе закључују брачни партнери, родитељи и дјеца, дједови или баке и унучад.“  

 

 

Члан 3 

 

Члан 11 мијења се и гласи: 

„Члан 11 

(Приходи од несамосталне дјелатности) 

 

(1) Приходом од несамосталне дјелатности сматра се бруто плата коју запосленом исплаћује 

послодавац на основу уговора о раду, односно радног односа или даје у стварима, 

користима, противуслугама и у виду премија и других прихода за рад обављен према 

његовим упутствима, осим прихода из чланова 6 и 7 овога закона. 

 

(2) Опорезивим приходима од несамосталне дјелатности сматрају се и: 

a) додатни приход на основу накнада, помоћи и слично које послодавац исплати 

запосленима изнад износа утврђених посебним прописима; 

b) плата коју умјесто послодавца исплати друго лице;  

c) корист која се прими на основу несамосталне дјелатности, а односи се на: 

1) коришћење возила и других средстава за личне потребе; 

2) смјештај, храну као и коришћење других добара и услуга који су 

бесплатни или по цијени која је нижа од тржишне цијене; 

3) одобрене бескаматне кредите или кредите с каматном стопом која је 

нижа од тржишне каматне стопе; 

4) измиривање личних трошкова од послодавца; 

5) измиривање или опрост дужничке обавезе од послодавца; 

6) топли оброк изнад износа од 1,4% (један зарез четири посто) основног 

личног одбитка из члана 25 става 1 овога закона за сваки дан који је 

запослени провео на раду; 

d) заостале плате, односно разлике плата које се односе на протекле пореске 

периоде, а које се запосленом или бившем запосленом исплаћују у текућем 

пореском периоду на основу судске пресуде; 

e) сви други приходи настали на основу несамосталне дјелатности и у вези с 

несамосталном дјелатношћу. 

 



 

 

(3) Приходи који не улазе у доходак од несамосталне дјелатности и који не подлијежу 

опорезивању су: 

a) помоћ за губитак настао као посљедица елементарне непогоде и помоћ по 

основу озљеда и болести које исплаћује послодавац запосленом или члану 

његове породице до висине утврђене посебним прописима који регулишу ову 

област; 

b) трошкови смјештаја који послодавац обезбјеђује запосленом у мјесту гдје се 

обавља дјелатност ако је неопходно коришћење смјештаја за запосленог с 

циљем обављања радног задатка; 

c) поклони које послодавци дају запосленом приликом празника и вјерских 

празника до износа од 30% (тридесет посто) просјечне нето плате у Дистрикту 

за тај мјесец, највише једном годишње; 

d) отпремнина у случају отказа уговора о раду у складу са законима који 

регулишу рад и радне односе и колективним уговором.“  

 

Члан 4 

 

У члану 16 ставу 2 тачки ј) ријечи: „алинеја 7)“ замјењују се ријечима: „алинеја 6)“. 

 

У ставу 6 тачки h) иза ријечи: „странкама“ интерпункцијски знак тачка: „(.)“ замјењује се 

интерпункцијским знаком тачка са зарезом: „(;)“. 

 

Иза тачке h) додаје се нова тачка i) која гласи: 

 

„i) расходи који су настали по основу уговора о закупу непокретне имовине закљученог у 

складу с чланом 7 тачком m) овога закона.“  

 

Члан 5 

 

Члан 25 мијења се и гласи: 

„Члан 25 

(Лични одбитак) 

 

(1) Основни лични одбитак резидентног пореског обвезника износи 6.000,00 КМ на 

годишњем нивоу, односно 500,00 КМ мјесечно. 

(2) У складу с чланом 5 овога закона резидентном пореском обвезнику укупан износ 

оствареног дохотка умањује се за основни лични одбитак из става 1 овога члана за порески 

период за који постоји обавеза плаћања пореза. 

(3) Ако је порески период из става 1 овога члана краћи од календарске године, основни лични 

одбитак сразмјерно се умањује и рачуна у корист пореског обвезника на пуни мјесец. 

(4) Резидентном пореском обвезнику основни лични одбитак из става 1 овога члана може се 

увећати за 50% (педесет посто) за брачног партнера и дјецу до навршених двадесет седам (27) 

година старости који се сматрају издржаваним чланом уже породице. 

(5) Резидентном пореском обвезнику за утврђену властиту инвалидност и инвалидност сваког 

издржаваног члана уже породице може се увећати основни лични одбитак из става 1 овога 

члана за 10% (десет посто) на сваких утврђених 20% (двадесет посто) инвалидитета. 

(6) Резидентном пореском обвезнику за издржаваног члана уже породице основни лични 

одбитак може се увећати за 50% (педесет посто) од основног личног одбитка за утврђену 

трајну инвалидност на основу рјешења надлежног органа.  

(7) Лични одбитак пореског обвезника утврђује се као збир основног личног одбитка из става 

1 овога члана и личног одбитка из ставова 4, 5 и 6 овога члана. 



 

 

(8) Резидентни порески обвезник може лични одбитак увећати за уплаћене премије за 

животно осигурање које има карактер штедње до висине од 30% (тридесет посто) основног 

личног одбитка из става 1 овога члана.  

(9) Резидентни порески обвезник може лични одбитак увећати и за износ камате плаћене на 

стамбени кредит. 

(10) Под каматом из става 9 овога члана подразумијева се камата плаћена у пореској години 

на стамбени кредит који је порески обвезник узео с циљем рјешавања свог стамбеног питања, 

и то за прву некретнину. 

(11) Право из става 9 овога члана престаје отплатом тог стамбеног кредита. 

(12) Порески обвезник који остварује право из става 9 овога члана годишње доставља 

Пореској управи доказ о плаћеној камати на стамбени кредит. 

(13) Увећање личног одбитка из става 9 овога члана признаје се након личног одбитка у 

коначном обрачуну пореза на доходак на основу поднесене годишње пореске пријаве и 

потврде банке о висини плаћене камате на стамбени кредит. 

(14) Резидентни порески обвезник може лични одбитак увећати и за износ трошкова 

школовања дјеце. 

(15) Под трошковима школовања из става 14 овога члана подразумијева се уплата школарине. 

(16) Порески обвезник који остварује право из става 14 овога члана годишње доставља 

Пореској управи доказ о плаћеној школарини. 

(17) Увећање личног одбитка из става 14 овога члана признаје се након личног одбитка у 

коначном обрачуну пореза на доходак на основу поднесене годишње пореске пријаве и 

потврде о плаћеној школарини.  

 (18) Издржавани члан уже породице из ставова 4 и 5 овога члана је физичко лице чији 

доходак и други приходи у години за коју се утврђује порез на доходак не прелазе износ из 

става 1 овога члана. 

 (19) Ако више лица издржава истог члана или чланове уже породице и дјецу, лични одбитак 

за та лица равномјерно се распоређује на сва лица која те чланове издржавају, осим ако се не 

договоре другачије. 

(20) Дјецом се у смислу става 4 овога члана сматрају дјеца коју родитељи, скрбници, 

усвојитељи, очух и маћеха издржавају. 

(21) Резидентни порески обвезник може да користи личне одбитке из ставова 1, 4, 5 и 6 овога 

члана за период за који постоји обавеза плаћања пореза и у којем издржава лице, с тим да се 

период заокружује у корист пореског обвезника на пуни мјесец, а неискоришћени лични 

одбици не могу се преносити у наредни порески период. 

(22) Резидент из члана 3 става 1 тачке е) овога закона има право на основни лични одбитак из 

става 1 овога члана.“. 

 

Члан 6 

 

У члану 28 ставу 4 ријечи: „члана 25 ставова 1, 2 и 3“ замјењују се ријечима: „члана 25 

ставова 1, 4, 5 и 6“.  

 

Члан 7 

 

У члану 29 ставовима 5, 7 и 8 ријеч: „исплаћеним“ замјењује се ријечју: „обрачунатим“. 

 

 

Члан 8 

 

Члан 33 мијења се и гласи:  

 



 

 

„Члан 33  

(Утврђивање пореза на доходак од имовине) 

 

(1) На доходак од имовине који се оствари наплатом закупнине за који је прописана обавеза 

подношења годишње пореске пријаве порески обвезник обрачунава порез по истеку пореског 

периода. 

 

(2) Порез из става 1 овога члана обрачунава се на пореску основицу утврђену у складу с 

чланом 8 овога закона по стопи из члана 10 овога закона. 

 

(3) Доходак из става 1 овога члана уноси се у годишњу пореску пријаву. 

 

(4) У прописаном року за подношење пореске пријаве порески обвезник дужан је да у 

потпуности измири обавезу пореза на доходак од имовине из става 2 овога члана за 

претходни порески период у складу са Законом о Пореској управи Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине.  

 

(5) На доходак од имовине који се оствари издавањем кућа, станова, соба и кревета 

путницима и туристима обрачунава се и плаћа порез при свакој наплати у складу с чланом 21 

ставом 9 тачком b) овога закона. 

 

(6)  Порез из става 5 овога члана обрачунава се по стопи од 10% (десет посто) на пореску 

основицу коју чини наплаћени износ закупнине од издавања кућа, станова, соба и кревета 

путницима и туристима умањен за расходе из члана 21 става 9 тачке b) овога закона без права 

на лични одбитак. 

 

(7) Обрачунат и уплаћен порез од издавања кућа, станова, соба и кревета путницима и 

туристима сматра се коначном плаћеном пореском обавезом и овај доходак на који је плаћен 

порез не уноси се у годишњу пореску пријаву. 

 

(8) Порез на доходак од отуђења некретнина плаћају порески обвезници на сваки 

појединачни доходак остварен отуђењем некретнине истог дана или првог наредног дана по 

извршеној продаји некретнине, а који се утврђује од пореске основице у складу с чланом 21 

овога закона примјеном стопе од 10% (десет посто).“ 

 

Члан 9 

 

У члану 38 ставу 5, ријечи: „чланом 33 ставом 6“ замјењују се ријечима: „чланом 33 ставом 

7“.  

 

Члан 10 

 

Иза члана 38 додаје се нови члан 38а који гласи: 

 

„Члан 38а 

(Подношење пријаве) 

 

(1) Пријава с подацима за утврђивање пореза на доходак подноси се мјесечно и годишње у 

писаном или електронском облику. 

 



 

 

(2) Подношење пријаве у електронском облику прописује се правилником који доноси 

директор, уз претходну сагласност Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  

  

Члан 11 

 

У члану 41 ставу 1 ријеч: „исплаћеним“ замјењује се ријечју: „обрачунатим“. 

 

Члан 12 

 

У члану 45 иза става 1 додаје се нови става 2 који гласи: 

„(2) Правилник из члана 38а става 2 овога закона доноси директор у року од шездесет (60) 

дана од дана ступања на снагу овога закона.“ 

 

Досадашњи став 2 постаје став 3.   

 

Члан 13 

 

Овај закон ступа на снагу осмога дана од дана објаве у Службеном гласнику Брчко дистрикта 

Босне и Херцеговине. 

  

 

 

Број: 01-02-938/20 

Брчко, 18. јуна 2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                      Есед Кадрић 

 


