
НАЦРТ  

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  

 

Члан 1.  

У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени 

гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11), у члану 6. тачка 15) 

мења се и гласи: 

„15) члан привредног друштва је осигураник - физичко лице које није 

осигурано по другом основу;”. 

 

Члан 2.  

 У члану 7. став 1. тачка 7) речи „оснивачи, односно” бришу се. 

 Тачка 8) брише се. 

 Став 2. мења се и гласи: 

„Обвезници доприноса за осигуранике из става 1. тач. 1) до 5) овог члана 

су и послодавци, односно други исплатиоци прихода на исту основицу као и 

осигураниц, а по стопи прописаној овим законом.” 

 

Члан 3. 

 У члану 8. став 1. тачка 7) речи „оснивачи, односно” бришу се. 

 

Члан 4. 

 У члану 9. став 1. тачка 7) речи „оснивачи, односно” бришу се. 

 

Члан 5. 

 У члану 12. став 2. брише се. 

 

Члан 6. 

 У члану 13. став 2. речи: „8.776 динара” замењују се речима: „11.000 

динара”. 

Став 3. мења се и гласи: 

 „Основица доприноса за запослене и за послодавце је и износ који 

представља збир премије за добровољно здравствено осигурање коју 

послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене - осигуранике 

укључене у добровољно здравствено осигурање у земљи у складу са прописима 

који уређују добровољно здравствено осигурање и пензијског доприноса у 

добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава  

плаћа за запослене - чланове добровољног пензијског фонда у складу са 

прописима који уређују добровољне пензијске фондове и пензијске планове, 

умањен за износ од 5.214 динара месечно.” 

 Став 4. брише се.  

 У ставу 5. речи: „ст. 1. до 4” замењују се речима: „ст. 1. до 3”. 

 

Члан 7. 

Члан 14. брише се. 

 

Члан 8. 

 Члан 22. мења се и гласи: 
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„Члан 22. 

Основица доприноса за предузетнике који порез плаћају на стварни 

приход је:  

1) месечни износ личне зараде у смислу закона који уређује порез на 

доходак грађана; или 

2) опорезива добит ако предузетник не исплаћује личну зараду из тачке 

1) овог става. 

Ако предузетник исплаћује личну зараду основица доприноса не умањује 

се за износ из члана 13. став 2. овог закона. 

За предузетнике који порез плаћају на паушално утврђени приход 

основица доприноса је паушално утврђен приход у складу са законом који 

уређује порез на доходак грађана. 

Основица из ст. 1. и 2. овог члана за предузетнике је и основица додатног 

доприноса за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, а који 

предузетник остварује у складу са законом.” 

 

Члан 9. 

 Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Основица доприноса за чланове привредног друштва који нису обавезно 

осигурани по другом основу je најнижa месечнa основицa из члана 37. овог 

закона.”  

 

Члан 10. 

Члан 24. брише се. 

 

Члан 11. 

Члан 27. брише се. 

 

Члан 12. 

 У члану 44. став 1. тачка 1) број: „22” замењује се бројем: „24”. 

 У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 13% за лица из члана 

7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона, а 11% за послодавца, односно другог 

исплатиоца прихода лицима из члана 7. став 1. тачка 1) до 5) овог закона;”. 

 

Члан 13. 

Члан 49. брише се. 

 

Члан 14. 

 Члан 50. мења се и гласи: 

„Члан 50. 

Предузетнику који прекине обављање делатности, у складу са законом 

обавеза плаћања доприноса мирује у периоду у којем не обавља делатност. 

Предузетник из става 1. овог може наставити плаћање доприноса и у 

периоду у којем не обавља делатност.”  

 

 

Члан 15. 

 У члану 51. став 3. речи: „30. у” замењују се речима: „последњег дана у”. 
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 После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

 „Ако послодавац у року из става 3. овог члана не обрачуна и не уплати 

доприносе за претходни месец, надлежна организациона јединица пореске 

управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, 

обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.” 

 У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „ставом 3” замењују се 

речима: „ст. 3. и 4”.  

Досадашњи став 5. постаје став 6. 

 

Члан 16. 

 После члана 52. додаје се члан 52а, који гласи: 

 

„Члан 52а 

Предузетник који остварује личну зараду у смислу закона који уређује 

порез на доходак грађана, дужан је да сам обрачуна и плати доприносе на 

исплаћену зараду по стопама из члана 44. став 1. овог закона, на начин на који је 

то прописано за плаћање пореза на зараду, по закону који уређује порез на 

доходак грађана.” 

 

Члан 17. 

 Члан 53. мења се и гласи: 

 

„Члан 53. 

 Доприносе за члана привредног друштва који није осигуран по другом 

основу обрачунава и плаћа привредно друштво чији је члан. 

Допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за обвезника из 

става 1. овог члана уплаћује се организацији надлежној за те осигуранике према 

закону који уређује обавезно пензијско и инвалидско осигурање.” 

 

Члан 18. 

 Члан 58. мења се и гласи: 

 

„Члан 58. 

За предузетнике који порез плаћају на паушално утврђени приход, 

самосталне уметнике, свештенике и верске службенике, изузев лица из члана 

65б овог закона, обавезу доприноса утврђује решењем Пореска управа.” 

 

Члан 19. 

 После члана 64б додаје се члан 64в, који гласи: 

 

„Члан 64в 

 Допринос за обавезно здравствено осигурање и допринос за осигурање за 

случај незапослености за запослене код послодавца који је од обављања 

делатности у области развоја информационе технологије на територији 

републике србије у претходној пословној години остварио, односно који при 

отпочињању обављања делатности процењује да ће у првој целој пословној 

години остварити приход већи од 67% од укупног прихода од обављања 

делатности у истом периоду, обрачунава се и плаћа по посебном поступку. 

Обављањем делатности у области развоја информационе технологије на 

територији Републике Србије из става 1. овог члана сматра се пројектовање, 
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израда, имплементација и одржавање софтверских производа и решења, продаја 

права на коришћење сопствених софтверских производа и решења, као и са тим 

производима повезаних услуга. 

 Право на посебан поступак обрачунавања и плаћања доприноса за 

обавезно здравствено осигурање и доприноса за осигурање за случај 

незапослености (у даљем тексту: посебан поступак) може се остварити за 

запослене код послодавца који: 

1) је од обављања делатности у области развоја информационе 

технологије у претходној пословној години остварио приход већи од 67% од 

укупног прихода од обављања делатности у истом периоду, за 80% запослених 

ако послодавац запошљава више од 50 радника, односно за 90% запослених ако 

запошљава 50 или мање радника; 

2) при отпочињању обављања делатности процењује да ће у првој целој 

пословној години остварити приход од обављања делатности у области развоја 

информационе технологије већи од 67% од укупног прихода од обављања 

делатности у истом периоду, за највише 5 запослених. 

 Право на посебан поступак за запослене из става 3. овог члана може се 

остварити на основу захтева поднетог надлежном пореском органу, почев од 

наредног календарског месеца у односу на календарски месец у којем је 

надлежни порески орган послодавцу доставио решење којим се одобрава 

посебан поступак.  

 Изузетно од одредаба овог закона, допринос за здравствено осигурање из 

става 1. овог члана утврђује се на основу стварних трошкова пружања 

здравствених услуга који су утврђени у складу са прописима којима се уређује 

здравствена заштита, а допринос за случај незапослености на основу стварних 

трошкова остваривања права у складу са прописима којима се уређују 

запошљавање и осигурање за случај незапослености. 

 Запослени за које се доприноси из става 1. овог члана обрачунавају, 

утврђују и плаћају по посебном поступку остварује сва права из обавезног 

здравственог осигурања, односно осигурања за случај незапослености, у складу 

са прописима којима се уређују обавезно здравствено осигурање, односно 

запошљавање и осигурање за случај незапослености. 

 Доприноси из става 5. овог члана обрачунавају се даном остваривања 

права из става 6. овог члана. 

 Обрачунати доприноси из става 7. овог члана плаћају се на терет 

буџетских средстава у року од 15 дана од дана почетка календарског тромесечја 

за претходно календарско тромесечје. 

 Надлежни порески орган из става 4. овог члана је организациона 

јединица Пореске управе на чијем подручју послодавац има седиште. 

 Ако послодавац у току периода за који је остварио право на посебан 

поступак, оствари приход који је мањи од 67% од укупног прихода од обављања 

делатности у истом периоду, губи право на посебан поступак. 

 Ако послодавац не оствари процењени приход из става 3. тачка 2) овог 

члана, губи право на посебан поступак 

 Послодавац је дужан да изврши повраћај доприноса у износу стварних 

трошкова пружених здравствених услуга за запослене, у року од 30 дана од дана 

губитка права на посебан поступак. 

Начин и поступак примене одредаба овог члана споразумно уређују 

министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за послове 

запошљавања и социјалне политике и министар надлежан за послове здравља.” 
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Члан 20. 

 У члану 65а став 1. речи: „ст. 3 и 4” замењују се речима: „став 3”. 

 

Члан 21. 

 У члану 72. став 1. после речи: „доприносе,” додају се речи: „односно не 

уплати доприносе обрачунате од стране Пореске управе”, а речи: „члан 51. ст. 1. 

до 4” замењују се речима: „члан 51. ст. 1. до 5”. 

 

Члан 22. 

 У члану 73. речи: „члан 60. став 1” замењују се речима: „члан 52а и члан 

60. став 1”. 

 

Члан 23. 

 У члану 74. речи: „члан 51. став 5” замењују се речима: „члан 51. став 6”. 

 

Члан 24. 

 Посебан поступак из члана 19. овог закона примењиваће се у року од пет 

година од дана почетка примене овог закона.  

 

Члан 25. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а одредба члана 15. ст. 2. до 4. примењиваће се од 

1. јануара 2014. године. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D03037406.html%26path%3D03037406.html%26query%3DZakon+o+doprinosima+za+obavezno+socijalno+osiguranje%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0060
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D03037406.html%26path%3D03037406.html%26query%3DZakon+o+doprinosima+za+obavezno+socijalno+osiguranje%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0060
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ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ВРШИ 

 

 

Члан 6. 

Изрази који се користе у овом закону имају следеће значење: 

1) Обвезник доприноса је осигураник и послодавац или исплатилац 

прихода, на чији терет се плаћа допринос; 

2) Обвезник обрачунавања, односно плаћања доприноса је осигураник и 

послодавац, односно други исплатилац прихода који је дужан да обрачуна, 

односно плати допринос у своје име и у своју корист или у своје име, а у корист 

осигураника; 

3) Осигураник је физичко лице обавезно осигурано према законима који 

уређују систем обавезног социјалног осигурања; 

4) Запослени је осигураник - физичко лице које у радном односу обавља 

послове за послодавца према законима који уређују радне односе; 

5) Упућени радник је осигураник - запослени који за послодавца са 

седиштем у Републици Србији (у даљем тексту: Република) обавља послове у 

другој држави или је на раду у дипломатском или конзуларном представништву 

или у међународној организацији у иностранству; 

6) Домаћи држављанин запослен у иностранству је осигураник запослен 

у иностранству код иностраног послодавца ако за то време није обавезно 

осигуран код страног носиоца осигурања или ако права из обавезног социјалног 

осигурања, по прописима те државе, не може остварити или користити ван њене 

територије; 

7) Инострани пензионер је осигураник - домаћи држављанин који прима 

пензију, инвалиднину или ренту искључиво од иностраног носиоца осигурања; 

8) Лице које обавља привремене и повремене послове је осигураник који 

обавља послове по уговору о привременим и повременим пословима, 

закљученом у складу са законом који уређује радне односе, и по том основу 

остварује уговорену накнаду; 

9) Волонтер је физичко лице које, у складу са законом који уређује 

волонтирање, обавља рад у оквиру организованог добровољног пружања услуге 

или обављања активности од општег интереса, за опште добро или за добро 

другог лица, без права на новчану накнаду или другу имовинску корист; 

9а) Лице на стручном оспособљавању и усавршавању је физичко лице 

које, у складу са законом који уређује рад, обавља рад по основу уговора о 

стручном оспособљавању и усавршавању или другог уговора, без заснивања 

радног односа; 

10) Послодавац је правно, односно физичко лице или други правни 

субјекат које је обвезник доприноса, обвезник обрачунавања и плаћања 

доприноса за запослене, лица која обављају привремене и повремене послове и 

за изабрана, именована и постављена лица која остварују разлику зараде, 

односно плате. Послодавцем се сматра и задруга, за лица која обављају 

привремене и повремене послове преко задруге; 

11) Задруга је омладинска или студентска задруга основана у складу са 

законом који уређује задруге; 

12) Исплатилац прихода је послодавац, друго правно, односно физичко 

лице или други правни субјекат које је дужно да у име и у корист осигураника 
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или у своје име, а у корист осигураника обрачуна и плати допринос 

истовремено са исплатом прихода на које се плаћа допринос; 

13) Самостална делатност је привредна, професионална или друга 

делатност коју обавља: предузетник, оснивач односно члан привредног 

друштва, самостални уметник, свештеник и верски службеник; 

14) Предузетник је осигураник - физичко лице које обавља самосталну 

привредну, професионалну или другу делатност у складу са законом по основу 

које плаћа порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности; 

15) Оснивач, односно члан привредног друштва је осигураник - физичко 

лице које ради у привредном друштву чији је оснивач односно члан, без обзира 

да ли је са привредним друштвом засновало радни однос. Под радом се, поред 

радног односа, подразумева и представљање и заступање привредног друштва 

на основу уписа у регистар надлежног суда, као и обављање пословодствених 

овлашћења и послова управљања у складу са законом којим се уређује положај 

привредних друштава; 

15) ЧЛАН ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЈЕ ОСИГУРАНИК - ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ КОЈЕ НИЈЕ ОСИГУРАНО ПО ДРУГОМ ОСНОВУ; 

16) Самостални уметник је осигураник - физичко лице које самостално, у 

виду занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно 

удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку 

или другу делатност у области културе, у складу са законом који уређује област 

културе, ако није осигурано по другом основу; 

17) Лице које остварује уговорену накнаду је физичко лице које обавља 

послове по основу уговора о делу, ауторског уговора, уговора о допунском раду 

и другог уговора или по неком другом основу, а за извршен рад остварује 

уговорену накнаду, односно накнаду за рад (у даљем тексту: уговорена 

накнада); 

18) Уговорена накнада је накнада у којој су садржани порез и доприноси 

који се плаћају на терет лица која остварују ту накнаду; 

19) Накнада по основу инвалидности је накнада која се по основу 

преостале радне способности и опасности од настанка инвалидности остварује, 

као стечено право по закону који уређује обавезно пензијско и инвалидско 

осигурање, из средстава организације за обавезно пензијско и инвалидско 

осигурање; 

20) Новчана накнада је накнада која се остварује за време незапослености 

из средстава организације надлежне за запошљавање, а у којој су садржани 

доприноси који се плаћају на терет лица које остварује ту накнаду; 

21) Накнада зараде је накнада која се остварује као право из средстава 

организације обавезног здравственог осигурања, као и накнада по основу закона 

који уређује финансијску подршку породици са децом; 

22) Пољопривредник је осигураник који обавља пољопривредну 

делатност; 

23) Лице укључено у обавезно осигурање је физичко лице које се на свој 

захтев укључило у обавезно социјално осигурање у складу са законом; 

23а) Лице за које се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету 

Републике је осигураник - физичко лице које, у смислу закона који уређује 

систем обавезног здравственог осигурања и под условима прописаним тим 

законом: припада групацији становништва која је изложена повећаном ризику 

обољевања; лице чија је здравствена заштита потребна у вези са спречавањем, 

сузбијањем, раним откривањем и лечењем болести од већег социјално-
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медицинског значаја; као и лице које је у категорији социјално угроженог 

становништва, ако не испуњава услове за стицање својства осигураника по 

другом основу сагласно том закону, или ако права из обавезног здравственог 

осигурања не остварује као члан породице осигураника - а за које се у буџету 

Републике, према закону који уређује систем обавезног здравственог осигурања, 

обезбеђују средства за уплату доприноса за обавезно здравствено осигурање; 

24) Допринос из основице је износ доприноса који обрачунава, 

обуставља и плаћа послодавац, односно други исплатилац прихода у име и у 

корист осигураника; 

25) Допринос на основицу је износ доприноса који обрачунава и плаћа 

послодавац, односно други исплатилац прихода у своје име, а у корист 

осигураника или осигураник који сам за себе плаћа допринос; 

26) Месечна основица доприноса је износ на који се обрачунавају и 

плаћају доприноси за један календарски месец осигурања;  

27) Најнижа месечна основица доприноса је најнижи износ на који се 

обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања; 

28) Највиша месечна основица доприноса је највиши износ на који се 

обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања;  

29) Највиша годишња основица доприноса је највиши износ на који се 

обрачунавају и плаћају доприноси по свим основима за календарску годину 

осигурања; 

30) Просечна месечна зарада у Републици је просечан износ месечне 

зараде исплаћене по запосленом у Републици у одређеном периоду према 

објављеним подацима републичког органа надлежног за послове статистике; 

31) Просечна годишња зарада у Републици је просечан износ годишње 

зараде исплаћене по запосленом у Републици у години за коју се доприноси 

обрачунавају и плаћају, према објављеним подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

 

Члан 7.  

Обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање су 

осигураници, у складу са законом који уређује систем обавезног пензијског и 

инвалидског осигурања, и то: 

1) запослени; 

2) изабрана, именована и постављена лица која остварују разлику зараде, 

односно плате; 

3) лица која обављају привремене и повремене послове по уговору 

закљученом непосредно са послодавцем, односно преко задруге осим лица до 

навршених 26 година живота ако су на школовању; 

4) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује финансијску 

подршку породици са децом; 

5) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује обавезно 

здравствено осигурање; 

6) предузетници; 

7) оснивачи, односно чланови привредног друштва; 

8) пољопривредници; 

9) лица која остварују уговорену накнаду; 

10) самостални уметници; 

11) свештеници и верски службеници; 
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12) лица која остварују новчану накнаду по закону који уређује 

запошљавање и осигурање за случај незапослености; 

13) домаћи држављани запослени у иностранству; 

14) лица укључена у обавезно осигурање, у складу са законом; 

15) други осигураници, у складу са законом који уређује систем 

обавезног пензијског и инвалидског осигурања. 

Обвезници доприноса на основицу, за осигуранике из става 1. тач. 1) до 

5) овог члана су и послодавци, односно други исплатиоци прихода, по истој 

стопи и на исту основицу као и ти осигураници. 

ОБВЕЗНИЦИ ДОПРИНОСА ЗА ОСИГУРАНИКЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) 

ДО 5) ОВОГ ЧЛАНА СУ И ПОСЛОДАВЦИ, ОДНОСНО ДРУГИ 

ИСПЛАТИОЦИ ПРИХОДА НА ИСТУ ОСНОВИЦУ КАО И ОСИГУРАНИЦИ, 

А ПО СТОПИ ПРОПИСАНОЈ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

  

Члан 8. 

Обвезници доприноса за здравствено осигурање су осигураници у складу 

са законом који уређује систем обавезног здравственог осигурања, и то: 

1) запослени; 

2) изабрана, именована и постављена лица која остварују разлику зараде, 

односно плате; 

3) лица која обављају привремене и повремене послове по уговору; 

4) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује финансијску 

подршку породици са децом; 

5) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује обавезно 

здравствено осигурање;  

6) предузетници; 

7) оснивачи, односно чланови привредног друштва; 

8) пољопривредници; 

9) самостални уметници; 

10) свештеници и верски службеници; 

11) (брисана) 

12) лица која остварују новчану накнаду по закону који уређује 

запошљавање и осигурање за случај незапослености; 

13) домаћи држављани запослени у иностранству; 

14) инострани пензионери; 

15) страни држављани за време школовања или стручног усавршавања на 

територији Републике; 

15а) лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету 

Републике; 

16) други осигураници, у складу са законом који уређује систем 

обавезног здравственог осигурања. 

Обвезници доприноса на основицу, за осигуранике из става 1. тач. 1) до 

5) овог члана су и послодавци, односно други исплатиоци прихода, по истој 

стопи и на исту основицу као и ти осигураници. 

Обвезници доприноса на основицу су послодавци за: 

1) запослене за време неплаћеног одсуства у складу са законом који 

уређује систем обавезног здравственог осигурања; 

2) стране држављане који на територији Републике раде код домаћег 

послодавца на основу посебног уговора о размени стручњака или споразума о 

међународној техничкој сарадњи. 
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Обвезници доприноса на основицу су исплатиоци пензија и накнада по 

основу инвалидности по закону који уређује обавезно пензијско и инвалидско 

осигурање. 

Обавеза плаћања доприноса на основицу, за осигуранике из става 1. 

тачка 15а) овог члана извршава се на терет средстава буџета Републике, 

сагласно закону који уређује систем обавезног здравственог осигурања. 

 

Члан 9. 

Обвезници доприноса за осигурање за случај незапослености су 

осигураници у складу са законом који уређује систем обавезног осигурања за 

случај незапослености, и то: 

1) запослени;  

2) изабрана, именована и постављена лица која остварују разлику зараде, 

односно плате; 

3) лица која обављају привремене и повремене послове по уговору; 

4) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује финансијску 

подршку породици са децом; 

5) лица која остварују накнаду зараде по закону који уређује обавезно 

здравствено осигурање;  

6) предузетници; 

7) оснивачи, односно чланови привредног друштва; 

8) други осигураници, у складу са законом који уређује систем обавезног 

осигурања за случај незапослености. 

Обвезници доприноса на основицу, за осигуранике из става 1. тач. 1) до 

5) овог члана су и послодавци, односно други исплатиоци прихода, по истој 

стопи и на исту основицу као и ти осигураници. 

 

 

Члан 12.  

Када осигураник остварује приходе по више различитих основа (радни 

однос, самостална делатност, уговори и др.), допринос за обавезно пензијско и 

инвалидско осигурање обрачунава се и плаћа по свим тим основима, до износа 

највише годишње основице доприноса, у складу са овим законом. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, обавеза обрачунавања и 

плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по основу 

запослења, односно по основу самосталне делатности искључује обавезу 

плаћања доприноса по основу пољопривредне делатности. 

 

Члан 13. 

Основица доприноса за запослене и за послодавце је зарада, односно 

плата и накнада зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне 

односе, општим актом и уговором о раду, односно решењем надлежног органа 

(у даљем тексту: зарада). 

Основица доприноса за запослене и за послодавце из става 1. овог члана 

не умањује се за износ од 8.776 динара 11.000 ДИНАРА из члана 15а став 2. 

Закона о порезу на доходак грађана.  

Основица доприноса за запослене и за послодавце је и премија за 

добровољно додатно пензијско осигурање коју послодавац плаћа за запослене - 

осигуранике укључене у добровољно осигурање, у складу са законом који 
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уређује добровољно пензијско осигурање, изнад износа од 5.214 динара 

месечно.    

ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И ЗА ПОСЛОДАВЦЕ ЈЕ 

И ИЗНОС КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ЗБИР ПРЕМИЈЕ ЗА ДОБРОВОЉНО 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ КОЈУ ПОСЛОДАВАЦ НА ТЕРЕТ 

СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ПЛАЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ОСИГУРАНИКЕ 

УКЉУЧЕНЕ У ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У ЗЕМЉИ У 

СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ И ПЕНЗИЈСКОГ ДОПРИНОСА У ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ 

ФОНД КОЈИ ПОСЛОДАВАЦ НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 

ПЛАЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – ЧЛАНОВЕ ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ 

ФОНДА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ДОБРОВОЉНЕ 

ПЕНЗИЈСКЕ ФОНДОВЕ И ПЕНЗИЈСКЕ ПЛАНОВЕ, УМАЊЕН ЗА ИЗНОС ОД 

5.214 ДИНАРА МЕСЕЧНО. 

Основица доприноса за запослене и за послодавце је и пензијски 

допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац плаћа на терет 

сопствених средстава за запослене - чланове добровољног пензијског фонда, по 

закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове, изнад 

износа од 5.214 динара месечно.  

Основица из ст. 1. до 4. СТ. 1. ДО 3. овог члана за послодавце је и 

основица додатног доприноса за стаж осигурања који се запосленом рачуна са 

увећаним трајањем у складу са законом. 

 

Члан 14 

Основица доприноса за упућене раднике, ако нису обавезно осигурани по 

прописима државе у коју су упућени или ако међународним уговором није 

друкчије одређено, као и за послодавце, је износ зараде коју би, у складу са 

законом, општим актом и уговором о раду, остварили у Републици на истим или 

сличним пословима. 

Основица доприноса из става 1. овог члана не може бити нижа од 

двоструке најниже месечне основице доприноса из члана 37. овог закона. 

 

 

Члан 22.  

Основица доприноса за предузетнике је опорезива добит, односно 

паушално утврђен приход на који се плаћа порез по закону који уређује порез на 

доходак грађана. 

До коначног утврђивања опорезиве добити за текућу годину, 

предузетници плаћају месечну аконтацију доприноса на основицу коју чини 

основица за месечну аконтацију пореза на доходак грађана. 

ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ ПОРЕЗ 

ПЛАЋАЈУ НА СТВАРНИ ПРИХОД ЈЕ:  

1) МЕСЕЧНИ ИЗНОС ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ У СМИСЛУ ЗАКОНА КОЈИ 

УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА; ИЛИ 

2) ОПОРЕЗИВА ДОБИТ АКО ПРЕДУЗЕТНИК НЕ ИСПЛАЋУЈЕ 

ЛИЧНУ ЗАРАДУ ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА. 

АКО ПРЕДУЗЕТНИК ИСПЛАЋУЈЕ ЛИЧНУ ЗАРАДУ ОСНОВИЦА 

ДОПРИНОСА НЕ УМАЊУЈЕ СЕ ЗА ИЗНОС ИЗ ЧЛАНА 13. СТАВ 2. ОВОГ 

ЗАКОНА. 



7 

 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ ПОРЕЗ ПЛАЋАЈУ НА ПАУШАЛНО 

УТВРЂЕНИ ПРИХОД ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА ЈЕ ПАУШАЛНО УТВРЂЕН 

ПРИХОД У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК 

ГРАЂАНА. 

Основица из ст. 1. и 2. овог члана за предузетнике је и основица додатног 

доприноса за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, а који 

предузетник остварује у складу са законом. 

 

Члан 23. 

Основица доприноса за осниваче, односно чланове привредног друштва 

је опорезива добит на коју се плаћа порез по закону који уређује порез на добит 

правних лица. 

До коначног утврђивања опорезиве добити за текућу годину, оснивачи 

односно чланови привредног друштва плаћају месечну аконтацију доприноса на 

основицу коју чини основица за месечну аконтацију пореза на добит. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, основица доприноса за осниваче, 

односно чланове привредног друштва који су засновали радни однос са 

привредним друштвом чији су оснивачи, односно чланови је зарада у складу са 

чланом 13. овог закона.  

ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА ЗА ЧЛАНОВЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

КОЈИ НИСУ ОБАВЕЗНО ОСИГУРАНИ ПО ДРУГОМ ОСНОВУ JE НАЈНИЖA 

МЕСЕЧНA ОСНОВИЦA ИЗ ЧЛАНА 37. ОВОГ ЗАКОНА.  

 

Члан 24. 

Ако се приход од самосталне делатности, односно добит привредног 

друштва дели на више предузетника, односно оснивача и чланова привредног 

друштва, основица доприноса за сваког од њих је њихов удео у оствареном 

приходу или добити. 

  

Члан 27.  

Основица доприноса за пољопривреднике је приход од пољопривредне 

делатности на који се плаћа порез у складу са законом који уређује порез на 

доходак грађана. 

Ако се, у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, за 

одређени период не утврђује и не плаћа порез на доходак грађана на приходе од 

пољопривреде и шумарства на катастарски приход, основица доприноса за тај 

период је најнижа месечна основица доприноса из члана 38. овог закона.  

 

Члан 44 

Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси јесу: 

1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 22% 24%; 

2) за обавезно здравствено осигурање - 12,3%; 

3) за осигурање за случај незапослености - 1,5%. 

Када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, 

обрачун доприноса врши се по следећим стопама: 

1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 11%; 

1) ЗА ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ – 13% 

ЗА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 5) ОВОГ ЗАКОНА, А 11% ЗА 

ПОСЛОДАВЦА, ОДНОСНО ДРУГОГ ИСПЛАТИОЦА ПРИХОДА ЛИЦИМА 

ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 5) ОВОГ ЗАКОНА; 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D03037406.html%26path%3D03037406.html%26query%3DZakon+o+doprinosima+za+obavezno+socijalno+osiguranje%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0013
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2) за обавезно здравствено осигурање - 6,15%; 

3) за осигурање за случај незапослености - 0,75%. 

 

Члан 49 

Пољопривреднику коме мирује својство осигураника пољопривредника, 

у складу са законом који уређује обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за 

тај период мирује обавеза плаћања доприноса за обавезно пензијско и 

инвалидско осигурање. 

 

Члан 50. 

Предузетнику који привремено одјави обављање делатности, у складу са 

законом, за тај период мирује обавеза плаћања доприноса, осим ако поднесе 

захтев Пореској управи за плаћање доприноса у том периоду. 

 Предузетник може поднети захтев из става 1. овог члана надлежној 

организационој јединици Пореске управе у року од 30 дана од дана привремене 

одјаве обављања делатности. 

ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ ПРЕКИНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА МИРУЈЕ У 

ПЕРИОДУ У КОЈЕМ НЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ. 

ПРЕДУЗЕТНИК ИЗ СТАВА 1. ОВОГ МОЖЕ НАСТАВИТИ ПЛАЋАЊЕ 

ДОПРИНОСА И У ПЕРИОДУ У КОЈЕМ НЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ.  

 

Члан 51. 

Обвезник обрачунавања и плаћања доприноса из основице и на основицу 

за запослене, изабрана, именована и постављена лица и лица која обављају 

привремене и повремене послове је послодавац. 

Послодавац је дужан да доприносе из става 1. овог члана обрачуна и 

уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде 

за привремене и повремене послове, по прописима који важе у моменту исплате 

тих примања. 

Ако послодавац не исплати зараду до 30. у ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА У 

текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна 

и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу 

доприноса из члана 37. овог закона.  

АКО ПОСЛОДАВАЦ У РОКУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА НЕ 

ОБРАЧУНА И НЕ УПЛАТИ ДОПРИНОСЕ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ, 

НАДЛЕЖНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ПО 

СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ, А НА ОСНОВУ РАСПОЛОЖИВИХ ПОДАТАКА, 

ОБРАЧУНАВА ДОПРИНОСЕ У ИМЕ И ЗА РАЧУН ПОСЛОДАВЦА. 

Послодавац је дужан да при исплати зараде за одговарајући месец плати 

разлику између плаћеног износа доприноса у складу са ставом 3. СТ. 3. И 4. 

овог члана и износа доприноса обрачунатог на зараду коју исплаћује. 

Обвезник доприноса који остварује зараду или накнаду за привремене и 

повремене послове код нерезидента Републике (дипломатско или конзуларно 

представништво стране државе, односно међународна организација или 

представник и службеник таквог представништва, односно организације и др.) 

или код другог лица које по закону није у обавези да обрачунава и плаћа 

доприносе по одбитку, а послодавац не обрачуна и не уплати доприносе 

истовремено са обрачуном и исплатом зараде, односно накнаде, дужан је да сам 

обрачуна и плати доприносе по стопама из члана 44. став 1. овог закона, на 
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начин који је за те случајеве прописан за плаћање пореза на доходак грађана, по 

закону који уређује порез на доходак грађана.  

 

ЧЛАН 52А 

ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ЛИЧНУ ЗАРАДУ У СМИСЛУ 

ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА, ДУЖАН ЈЕ ДА 

САМ ОБРАЧУНА И ПЛАТИ ДОПРИНОСЕ НА ИСПЛАЋЕНУ ЗАРАДУ ПО 

СТОПАМА ИЗ ЧЛАНА 44. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, НА НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ 

ТО ПРОПИСАНО ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДУ, ПО ЗАКОНУ КОЈИ 

УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА. 

 

Члан 53 

Доприноси за оснивача, односно члана привредног друштва који је у 

радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан, 

обрачунавају се и плаћају на исти начин као и за остале запослене у том 

привредном друштву, а допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање 

се уплаћује организацији надлежној за те осигуранике према закону који уређује 

обавезно пензијско и инвалидско осигурање. 

 ДОПРИНОСЕ ЗА ЧЛАНА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈИ НИЈЕ 

ОСИГУРАН ПО ДРУГОМ ОСНОВУ ОБРАЧУНАВА И ПЛАЋА ПРИВРЕДНО 

ДРУШТВО ЧИЈИ ЈЕ ЧЛАН. 

ДОПРИНОС ЗА ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРАЊЕ ЗА ОБВЕЗНИКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈЕ СЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ТЕ ОСИГУРАНИКЕ ПРЕМА ЗАКОНУ 

КОЈИ УРЕЂУЈЕ ОБАВЕЗНО ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ. 

 

 

Члан 58. 

За лица која обављају самосталну делатност (предузетници, оснивачи, 

односно чланови привредног друштва, самостални уметници, свештеници и 

верски службеници), изузев лица из чл. 53. и 65б овог закона и за 

пољопривреднике, обавезу доприноса утврђује решењем Пореска управа.  

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ ПОРЕЗ ПЛАЋАЈУ НА ПАУШАЛНО 

УТВРЂЕНИ ПРИХОД, САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ, СВЕШТЕНИКЕ И 

ВЕРСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ, ИЗУЗЕВ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 65Б ОВОГ ЗАКОНА, 

ОБАВЕЗУ ДОПРИНОСА УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКА УПРАВА.  

 

ЧЛАН 64В 

 ДОПРИНОС ЗА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И 

ДОПРИНОС ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ КОД ПОСЛОДАВЦА КОЈИ ЈЕ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРЕТХОДНОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ ОСТВАРИО, 

ОДНОСНО КОЈИ ПРИ ОТПОЧИЊАЊУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ПРОЦЕЊУЈЕ ДА ЋЕ У ПРВОЈ ЦЕЛОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ ОСТВАРИТИ 

ПРИХОД ВЕЋИ ОД 67% ОД УКУПНОГ ПРИХОДА ОД ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ У ИСТОМ ПЕРИОДУ, ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО 

ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ. 

ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 



10 

 

ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СМАТРА СЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗРАДА, 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРСКИХ ПРОИЗВОДА И 

РЕШЕЊА, ПРОДАЈА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНИХ 

СОФТВЕРСКИХ ПРОИЗВОДА И РЕШЕЊА, КАО И СА ТИМ 

ПРОИЗВОДИМА ПОВЕЗАНИХ УСЛУГА. 

 ПРАВО НА ПОСЕБАН ПОСТУПАК ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА 

ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И ДОПРИНОСА 

ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 

ПОСЕБАН ПОСТУПАК) МОЖЕ СЕ ОСТВАРИТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОД 

ПОСЛОДАВЦА КОЈИ: 

1) ЈЕ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРЕТХОДНОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ 

ОСТВАРИО ПРИХОД ВЕЋИ ОД 67% ОД УКУПНОГ ПРИХОДА ОД 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ИСТОМ ПЕРИОДУ, ЗА 80% ЗАПОСЛЕНИХ 

АКО ПОСЛОДАВАЦ ЗАПОШЉАВА ВИШЕ ОД 50 РАДНИКА, ОДНОСНО ЗА 

90% ЗАПОСЛЕНИХ АКО ЗАПОШЉАВА 50 ИЛИ МАЊЕ РАДНИКА; 

2) ПРИ ОТПОЧИЊАЊУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРОЦЕЊУЈЕ ДА 

ЋЕ У ПРВОЈ ЦЕЛОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ ОСТВАРИТИ ПРИХОД ОД 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ ВЕЋИ ОД 67% ОД УКУПНОГ ПРИХОДА ОД ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ У ИСТОМ ПЕРИОДУ, ЗА НАЈВИШЕ 5 ЗАПОСЛЕНИХ. 

  ПРАВО НА ПОСЕБАН ПОСТУПАК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ИЗ СТАВА 3. 

ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ОСТВАРИТИ НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА ПОДНЕТОГ 

НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ, ПОЧЕВ ОД НАРЕДНОГ 

КАЛЕНДАРСКОГ МЕСЕЦА У ОДНОСУ НА КАЛЕНДАРСКИ МЕСЕЦ У 

КОЈЕМ ЈЕ НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН ПОСЛОДАВЦУ ДОСТАВИО 

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ПОСЕБАН ПОСТУПАК.  

 ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА ОВОГ ЗАКОНА, ДОПРИНОС ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ 

НА ОСНОВУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРУЖАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСЛУГА КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, А ДОПРИНОС ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ НА ОСНОВУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА 

ОСТВАРИВАЊА ПРАВА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈУ ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ. 

 ЗАПОСЛЕНИ ЗА КОЈЕ СЕ ДОПРИНОСИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 

ОБРАЧУНАВАЈУ, УТВРЂУЈУ И ПЛАЋАЈУ ПО ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ 

ОСТВАРУЈЕ СВА ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА, 

ОДНОСНО ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ, ОДНОСНО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ. 

 ДОПРИНОСИ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ОБРАЧУНАВАЈУ СЕ 

ДАНОМ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА. 

 ОБРАЧУНАТИ ДОПРИНОСИ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ПЛАЋАЈУ 

СЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА 

ПОЧЕТКА КАЛЕНДАРСКОГ ТРОМЕСЕЧЈА ЗА ПРЕТХОДНО 

КАЛЕНДАРСКО ТРОМЕСЕЧЈЕ. 
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 НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НА ЧИЈЕМ ПОДРУЧЈУ 

ПОСЛОДАВАЦ ИМА СЕДИШТЕ. 

 АКО ПОСЛОДАВАЦ У ТОКУ ПЕРИОДА ЗА КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО 

ПРАВО НА ПОСЕБАН ПОСТУПАК, ОСТВАРИ ПРИХОД КОЈИ ЈЕ МАЊИ ОД 

67% ОД УКУПНОГ ПРИХОДА ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ИСТОМ 

ПЕРИОДУ, ГУБИ ПРАВО НА ПОСЕБАН ПОСТУПАК. 

 АКО ПОСЛОДАВАЦ НЕ ОСТВАРИ ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОД ИЗ 

СТАВА 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, ГУБИ ПРАВО НА ПОСЕБАН 

ПОСТУПАК 

 ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗВРШИ ПОВРАЋАЈ ДОПРИНОСА У 

ИЗНОСУ СТВАРНИХ ТРОШКОВА ПРУЖЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ГУБИТКА ПРАВА НА 

ПОСЕБАН ПОСТУПАК. 

НАЧИН И ПОСТУПАК ПРИМЕНЕ ОДРЕДАБА ОВОГ ЧЛАНА 

СПОРАЗУМНО УРЕЂУЈУ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ 

ФИНАНСИЈА, МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗАПОШЉАВАЊА И 

СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ 

ЗДРАВЉА. 

ПРАВО ПОСЛОДАВЦА НА ПОСЕБЕН ПОСТУПАК ПРИЗНАЈЕ СЕ 

ПРЕМА ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ И 

ДРУГИМ ПРОПИСИМА О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ. 

 

Члан 65а 

Динарски износи из члана 13. ст. 3. и 4. СТАВ 3. овог закона усклађују се 

годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи 

години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике.  

Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује Влада. 

Усклађени динарски износи из става 1. овог члана примењују се од првог 

дана наредног месеца по објављивању тих износа. 

 

 

Члан 72. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако као послодавац или други исплатилац прихода истовремено са 

исплатом зараде или другог прихода, односно у прописаном року не обрачуна и 

не уплати или погрешно обрачуна и уплати доприносе, ОДНОСНО НЕ 

УПЛАТИ ДОПРИНОСЕ ОБРАЧУНАТЕ ОД СТРАНЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 

(члан 51. ст. 1. до 4, ЧЛАН 51. СТ. 1. ДО 5, чл. 52, 53, 54, 55, 56, члан 57. став 1. 

и члан 60. став 3).  

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице 

у правном лицу, новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај предузетник, 

новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у 

државном органу или органу јединице локалне самоуправе новчаном казном од 

5.000 до 50.000 динара. 
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Члан 73.  

Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако не изврши уплату доприноса или уплату доприноса не изврши 

у прописаном року (ЧЛАН 52А И члан 60. став 1). 

 

Члан 74. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице ако не изврши уплату доприноса или уплату доприноса не изврши 

у прописаном року (члан 51. став 5, ЧЛАН 51. СТАВ 6, члан 57. став 2, члан 58а 

став 3, члан 59а, члан 60. ст. 1. и 2. и члан 62. став 1).  

 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D03037406.html%26path%3D03037406.html%26query%3DZakon+o+doprinosima+za+obavezno+socijalno+osiguranje%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0060
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