
 

VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

 

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 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 надлежне 

организације, као и обављање пословодствених овлашћења и послова управљања у складу 

са законом којим се уређује положај привредних друштава; 

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 за рад 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-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 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 11. 

Обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за случај инвалидности 

и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести и доприноса за 



здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести, у случајевима 

утврђеним законом јесу: 

1) задруга - за лица која, у складу са законом, обављају привремене и повремене 

послове преко задруге, у складу са законима који уређују систем обавезног социјалног 

осигурања; 

2) организација за запошљавање - за лица која, у складу са законом који уређује 

запошљавање и осигурање за случај незапослености, упути на додатно образовање и обуку; 

3) орган, организација или установа (школа, факултет и др.) или друго лице - код 

које се ученик или студент налази на обавезном производном раду, професионалној пракси 

или практичној настави ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ, ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ ИЛИ 

УЧЕЊУ КРОЗ РАД У СИСТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА;  

4) организатор волонтирања у складу са законом који уређује волонтирање - за 

волонтера; 

4а) послодавац у складу са законом који уређује рад - за лице на стручном 

оспособљавању и усавршавању; 

5) други правни субјекти, у складу са законима који уређују систем обавезног 

социјалног осигурања. 

 

Члан 35б 

Основица доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за 

уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, као и за лица за која се остварује 

ослобођење из члана 45г овог закона, је месечна основица доприноса коју чини износ од 

15% просечне месечне зараде у Републици исплаћене по запосленом у претходној години, 

према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.  

Износ месечне основице доприноса из става 1. овог члана, сваке године објављује 

министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса за 

обавезно здравствено осигурање почев од првог јануара године за коју се доприноси 

утврђују и плаћају. 

 

Члан 37. 

Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде 

у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца новембра у 

години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени 

подаци републичког органа надлежног за послове статистике, ако овим законом није 

друкчије одређено.  

Износ најниже месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује 

министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев 

од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају.  

НАЈНИЖУ МЕСЕЧНУ ОСНОВИЦУ ДОПРИНОСА ЧИНИ ИЗНОС ОД 35% 

ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ ИСПЛАЋЕНЕ ОДНОСНО ОСТВАРЕНЕ 

У ПЕРИОДУ ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ ПОЧЕВ ОД МЕСЕЦА ОКТОБРА У 

ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, ЗА КОЈИ ПЕРИОД СУ ОБЈАВЉЕНИ ПОДАЦИ РЕПУБЛИЧКОГ 

ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО.  

ИЗНОС НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ, ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СВАКЕ 

ГОДИНЕ ОБЈАВЉУЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, А 



ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД ПРВОГ ДАНА НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ПО ОБЈАВЉИВАЊУ ТОГ 

ИЗНОСА.  

 

Члан 38. 

Најнижа месечна основица доприноса за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. овог закона 

чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за 

претходних 12 месеци почев од месеца новембра у години која претходи години за коју се 

утврђују и плаћају доприноси, према објављеном податку републичког органа надлежног 

за послове статистике.  

НАЈНИЖУ МЕСЕЧНУ ОСНОВИЦУ ДОПРИНОСА ЗА ОСИГУРАНИКЕ ИЗ ЧЛ. 25, 

26. И 27. ОВОГ ЗАКОНА ЧИНИ ИЗНОС ОД 35% ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У 

РЕПУБЛИЦИ ИСПЛАЋЕНЕ ОДНОСНО ОСТВАРЕНЕ У ПЕРИОДУ ЗА ПРЕТХОДНИХ 

12 МЕСЕЦИ ПОЧЕВ ОД МЕСЕЦА ОКТОБРА У ГОДИНИ КОЈА ПРЕТХОДИ ГОДИНИ 

ЗА КОЈУ СЕ УТВРЂУЈУ И ПЛАЋАЈУ ДОПРИНОСИ, ПРЕМА ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ 

РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ. 

Износ најниже месечне основице из става 1. овог члана, сваке године објављује 

министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев 

од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају. 

 

Члан 41. 

Ако је прописана основица доприноса виша од највише месечне основице 

доприноса, обрачун и плаћање доприноса врши се на највишу месечну основицу доприноса. 

Изузетно од става 1. овог члана, највиша месечна основица доприноса не примењује 

се код обрачуна и плаћања доприноса на основице из члана 28. овог закона.  

КАДА ЈЕ ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВА ДОПРИНОС КРАЋИ ОД МЕСЕЦ 

ДАНА ИЛИ КАДА ЗАПОСЛЕНИ РАДИ СА СКРАЋЕНИМ ИЛИ НЕПУНИМ РАДНИМ 

ВРЕМЕНОМ, А ИСПУЊЕНИ СУ УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНУ НАЈВИШЕ МЕСЕЧНЕ 

ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА, ОБРАЧУН ДОПРИНОСА СЕ ВРШИ НА ИЗНОС НАЈВИШЕ 

МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА. 

 

Члан 42.  

Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне 

зараде по запосленом у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од 

месеца новембра у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, 

према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.  

Износ највише месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује 

министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев 

од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају.  

НАЈВИШУ МЕСЕЧНУ ОСНОВИЦУ ДОПРИНОСА ЧИНИ ПЕТОСТРУКИ ИЗНОС 

ПРОСЕЧНЕ МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ ИСПЛАЋЕНЕ ОДНОСНО ОСТВАРЕНЕ 

У ПЕРИОДУ ЗА ПРЕТХОДНИХ 12 МЕСЕЦИ ПОЧЕВ ОД МЕСЕЦА ОКТОБРА У 

ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, ЗА КОЈИ ПЕРИОД СУ ОБЈАВЉЕНИ ПОДАЦИ РЕПУБЛИЧКОГ 

ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ СТАТИСТИКЕ, АКО ОВИМ ЗАКОНОМ НИЈЕ 

ДРУКЧИЈЕ ОДРЕЂЕНО.  

ИЗНОС НАЈВИШЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ, ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СВАКЕ 

ГОДИНЕ ОБЈАВЉУЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, А 



ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД ПРВОГ ДАНА НАРЕДНОГ МЕСЕЦА ПО ОБЈАВЉИВАЊУ ТОГ 

ИЗНОСА.  

 

Члан 43. 

Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ збира просечних 

месечних зарада у Републици исплаћених у периоду за претходних 12 месеци почев од 

месеца новембра МЕСЕЦА ОКТОБРА у години која претходи години за коју се утврђују и 

плаћају доприноси.  

Номинални износ највише годишње основице, у складу са ставом 1. овог члана, 

објављује министар надлежан за послове финансија. 

НАЈВИШУ ГОДИШЊУ ОСНОВИЦУ ДОПРИНОСА ЧИНИ ЗБИР ИЗНОСА 

ДВАНАЕСТ МЕСЕЧНИХ ОСНОВИЦА ИЗ ЧЛАНА 42. ОВОГ ЗАКОНА. 

ИЗНОС НАЈВИШЕ ГОДИШЊЕ ОСНОВИЦЕ, ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, СВАКЕ 

ГОДИНЕ ОБЈАВЉУЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА.  

 

Члан 44. 

Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси јесу: 

1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 26%; 

2) за обавезно здравствено осигурање - 10,3%; 

3) за осигурање за случај незапослености - 1,5% 0,75%. 

Када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, обрачун 

доприноса врши се по следећим стопама: 

1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 14% за лица из члана 7. став 1. 

тач. 1) до 5) овог закона, а 12% за послодавца, односно другог исплатиоца прихода лицима 

из члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона;  

2) за обавезно здравствено осигурање - 5,15%;. 

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

ДОПРИНОС ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ПЛАЋА СЕ ИЗ 

ОСНОВИЦЕ ПО СТОПИ ОД 0,75%. 

 

Члан 45г  

Послодавац - новоосновано правно лице, као и новоосновани предузетник, који је 

уписан у регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на 

ослобођење од плаћања доприноса на терет запосленог и на терет послодавца по основу 

зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде 

запослених и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана по основу зараде оснивача може да се 

оствари уколико је оснивач, односно сваки од оснивача ако их је више, засновао радни 

однос у том правном лицу, односно по основу зараде за највише девет новозапослених код 

правног лица односно предузетника, уколико је лице пријављено на обавезно социјално 

осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања и у периоду од најмање 

шест месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица односно заснивања радног односа 

код послодавца код Националне службе за запошљавање било пријављено као незапослени, 

или је у периоду од 12 месеци пре дана оснивања односно заснивања радног односа код 

послодавца стекло средње, више или високо образовање.  



Право на ослобођење из става 1. овог члана, послодавац може да оствари за зараде 

оснивача и запосленог односно личне зараде предузетника исплаћене у периоду од 12 

месеци од дана када је основано правно лице, односно регистрован предузетник, чији збир 

појединачно за свако лице у периоду коришћења олакшице није виши од троструког износа 

просечне годишње зараде у години која претходи години у којој је основано правно лице, 

односно регистрован предузетник. 

Право на олакшицу престаје по истеку периода из става 3. овог члана, односно на 

дан када се изврши исплата зараде оснивача и запосленог односно личне зараде 

предузетника, која у збиру са осталим зарадама за то лице исплаћеним од почетка 

остваривања права на олакшицу, тј. од дана оснивања правног лица, односно регистровања 

предузетника, прелази износ из става 3. овог члана, и послодавац је дужан да обрачуна и 

плати доприносе по основу зараде односно личне зараде на онај део те зараде односно личне 

зараде, који као део збира са претходно исплаћеним зарадама односно личним зарадама, је 

виши од износа из става 3. овог члана, као и да за наредне зараде исплаћене тим лицима 

обрачунава и плаћа доприносе у складу са законом. 

Зарада оснивача и запосленог, односно лична зарада предузетника, из става 3. овог 

члана, за коју може да се оствари ослобођење је износ који у себи садржи припадајући порез 

и доприносе који би се плаћали из зараде да се не примењује ослобође. 

Ослобођење из става 1. овог члана лице које је оснивач, односно предузетник може 

да оствари само једном као новоосновани субјект, и то у својству или као оснивач или као 

предузетник. 

Право на ослобођење из става 1. овог члана послодавац остварује под следећим 

условима: 

1) да је сваки члан - оснивач новооснованог правног лица засновао радни однос са 

правним лицем и да је пријављен на обавезно социјално осигурање у Централни регистар 

обавезног социјалног осигурања; 

2) да је новоосновани предузетник пријављен на обавезно социјално осигурање у 

Централни регистар обавезног социјалног осигурања; 

3) да је послодавац закључио уговор о раду са новозапосленим лицима у складу са 

законом којим се уређују радни односи и да је та лица пријавио на обавезно социјално 

осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања; 

4) да у периоду за који остварује право на ослобођење то право може да оствари за 

највише девет новозапослених који испуњавају услове; 

5) да су оснивачи новооснованог правног лица, као и предузетник, у периоду од 

најмање шест месеци непрекидно пре дана оснивања правног лица, односно регистровања 

предузетника, код Националне службе за запошљавање били пријављени као незапослени 

или да су у периоду од 12 месеци пре дана оснивања, односно регистровања стекли средње, 

више или високо образовање, у складу са законом. 

Ослобођење из овог члана може да оствари послодавац - правно лице, односно 

предузетник, који је основан, односно регистрован закључно са 31. децембром 2020. године. 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у периоду за који се користи 

ослобођење, може да се плаћа за осниваче и чланове који су засновали радни однос у 

правном лицу, односно предузетник може да плаћа за себе, односно може да се плаћа за 

новозапослене, у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. 



Допринос за обавезно здравствено осигурање плаћа се на начин као за лица за која 

се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике у складу са законом којим 

се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање. 

Послодавац који за одређено лице користи ослобођење из овог члана, осим у складу 

са одредбом закона којим се уређује порез на доходак грађана која се односи на исту врсту 

олакшице, по основу заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то лице 

оствари друге олакшице. 

ПОСЛОДАВАЦ - НОВООСНОВАНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, 

НОВООСНОВАНИ ПРЕДУЗЕТНИК И НОВООСНОВАНИ ПРЕДУЗЕТНИК 

ПОЉОПРИВРЕДНИК, КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, 

ОДНОСНО ОРГАНИЗАЦИЈЕ, МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД 

ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНОГ И НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ПО 

ОСНОВУ ЗАРАДЕ ОСНИВАЧА КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ТОМ ПРИВРЕДНОМ 

ДРУШТВУ, ОДНОСНО ПО ОСНОВУ ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКА И 

ПРЕДУЗЕТНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИКА. 

ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ 

ДА ОСТВАРИ ЗА ЗАРАДЕ ОСНИВАЧА И ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКА И 

ПРЕДУЗЕТНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИКА, ИСПЛАЋЕНЕ У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ 

ОД ДАНА КАДА ЈЕ ОСНОВАНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО РЕГИСТРОВАН 

ПРЕДУЗЕТНИК И ПРЕДУЗЕТНИК ПОЉОПРИВРЕДНИК, ЧИЈИ МЕСЕЧНИ ИЗНОС 

ПОЈЕДИНАЧНО ЗА СВАКО ЛИЦЕ У ПЕРИОДУ КОРИШЋЕЊА ОСЛОБОЂЕЊА НИЈЕ 

ВИШИ ОД 37.000 ДИНАРА КОЈИ ИЗНОС У СЕБИ НЕ САДРЖИ ПОРЕЗ И 

ПРИПАДАЈУЋE ДОПРИНОСЕ ИЗ ЗАРАДЕ. 

ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ПРЕСТАЈЕ ПО ИСТЕКУ ПЕРИОДА ИЗ СТАВА 2. 

ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО НА ДАН КАДА СЕ ИЗВРШИ ИСПЛАТА МЕСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

ОСНИВАЧА ОДНОСНО ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРЕДУЗЕТНИКА 

ПОЉОПРИВРЕДНИКА КОЈА ЈЕ ВИША ОД ИЗНОСА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, И 

ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ОБРАЧУНА И ПЛАТИ ПРИПАДАЈУЋE ДОПРИНОСЕ 

ПО ОСНОВУ ТЕ ЗАРАДЕ ОДНОСНО ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ, НА ИЗНОС КОЈИ ЈЕ ИСПЛАТИО 

УВЕЋАН ЗА ПОРЕЗ И ПРИПАДАЈУЋЕ ДОПРИНОСЕ КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ИЗ ЗАРАДЕ, 

КАО И ДА ЗА НАРЕДНЕ ЗАРАДЕ ИСПЛАЋЕНЕ ТИМ ЛИЦИМА ОБРАЧУНАВА И 

ПЛАЋА ДОПРИНОСЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОСЛОДАВАЦ 

ОСТВАРУЈЕ ПОД СЛЕДЕЋИМ УСЛОВИМА: 

1) ДА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ОСНИВАЧ, ОДНОСНО СВАКИ ОД ОСНИВАЧА 

АКО ИХ ЈЕ ВИШЕ, ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС СА НОВООСНОВАНИМ 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ, ЗАКЉУЧИО УГОВОР О РАДУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ РАДНИ ОДНОСИ И ДА ЈЕ ПРИЈАВЉЕН НА ОБАВЕЗНО 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА; 

2) ДА ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПРЕДУЗЕТНИК ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИК 

ПОЉОПРИВРЕДНИК ПРИЈАВЉЕН НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ У 

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА; 

3) ДА У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ТО 

ПРАВО МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ЗА НАЈВИШЕ ДЕВЕТ ОСНИВАЧА ЗАПОСЛЕНИХ, КОЈИ 

ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ; 



4) ДА СУ ФИЗИЧКА ЛИЦА - ОСНИВАЧИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, 

ПРЕДУЗЕТНИК И ПРЕДУЗЕТНИК ПОЉОПРИВРЕДНИК, У ПЕРИОДУ ОД НАЈМАЊЕ 

ШЕСТ МЕСЕЦИ НЕПРЕКИДНО ПРЕ ДАНА ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, 

ОДНОСНО РЕГИСТРОВАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА 

ПОЉОПРИВРЕДНИКА, КОД НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БИЛИ 

ПРИЈАВЉЕНИ КАО НЕЗАПОСЛЕНИ ИЛИ ДА СУ У ПЕРИОДУ ОД 12 МЕСЕЦИ ПРЕ 

ДАНА ОСНИВАЊА, ОДНОСНО РЕГИСТРОВАЊА СТЕКЛИ СРЕДЊЕ, ВИШЕ ИЛИ 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ ДА ОСТВАРИ ПОСЛОДАВАЦ - 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕТНИК И ПРЕДУЗЕТНИК ПОЉОПРИВРЕДНИК, 

КОЈИ ЈЕ ОСНОВАН, ОДНОСНО РЕГИСТРОВАН ЗАКЉУЧНО СА 31. ДЕЦЕМБРОМ 

2020. ГОДИНЕ. 

ПО ОСНОВУ ЗАРАДЕ ОДНОСНО ЛИЧНЕ ЗАРАДЕ ЛИЦА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ 

ЧЛАНА ЗА КОЈА ЈЕ ЈЕДАН НОВООСНОВАНИ ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРИО 

ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, ДРУГИ НОВООСНОВАНИ ПОСЛОДАВАЦ - 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕТНИК И ПРЕДУЗЕТНИК ПОЉОПРИВРЕДНИК, НЕ 

МОЖЕ ЗА ТА ЛИЦА ДА ОСТВАРИ ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГА ЧЛАНА. 

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЛИЦА ИЗ СТАВА 

1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА КОЈА СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ, ПЛАЋАЈУ СЕ 

ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ НА ИЗНОС НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА 

ИЗ ЧЛАНА 37. ОВОГ ЗАКОНА. 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ КОРИСТИ ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, ОСИМ У 

СКЛАДУ СА ОДРЕДБОМ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК 

ГРАЂАНА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ИСТУ ВРСТУ ОСЛОБОЂЕЊА, ПО ОСНОВУ 

ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА СА ТИМ ЛИЦЕМ НЕМА ПРАВО ДА ЗА ТО ЛИЦЕ 

ОСТВАРИ ДРУГЕ ОЛАКШИЦЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ. 
 

Члан 63. 

У случају када надлежна организација за обавезно социјално осигурање утврђује 

својство осигураника, из разлога што пријава на осигурање није поднета у року или из 

других разлога, у складу са законом, истовремено са утврђивањем својства осигураника 

утврђује и обавезу плаћања доприноса. 

 

ЧЛАН 63А 

ЗА ОБВЕЗНИКЕ ДОПРИНОСА КОЈИМА СЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА 

УТВРЂУЈЕ ИЛИ СЕ УТВРЂИВАЛА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ РЕШЕЊЕМ 

ПОРЕСКОГ ОРГАНА И КОЈИМА ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ УТВРДИЛА СВОЈСТВО ОСИГУРАНИКА САМОСТАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНИКА, У СЛУЧАЈУ КАДА ДОПРИНОС 

НИЈЕ УТВРЂЕН ЗА РАНИЈИ ПЕРИОД, ОБАВЕЗУ НАСТАЛУ ЗА ТАЈ ПЕРИОД 

УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ ПОРЕСКИ ОРГАН.  

  ОБАВЕЗА ДОПРИНОСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ САМО ЗА 

ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ.    



 ОБАВЕЗА ДОПРИНОСА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ НА  

НАЈНИЖУ МЕСЕЧНУ ОСНОВИЦУ ДОПРИНОСА И ПО СТОПИ ДОПРИНОСА КОЈА 

ВАЖИ У МОМЕНТУ УТВРЂИВАЊА ОБАВЕЗЕ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 

Члан 67. 

Обвезник доприноса по основу уговорене накнаде, за кога допринос обрачунава, 

обуставља и плаћа исплатилац прихода у складу са чланом 57. став 1. овог закона може у 

току текуће године на прописаном обрасцу поднети захтев за престанак обавезе плаћања 

доприноса по основу будуће уговорене накнаде у тој години, када основица доприноса који 

су плаћени по основу уговорене накнаде заједно са основицама доприноса који су плаћени 

по другим основима достигне износ процењене највише годишње основице доприноса.  

Процењену највишу годишњу основицу доприноса из става 1. овог члана чини износ 

највише годишње основице доприноса из члана 43. овог закона утврђен за годину која 

претходи години за коју се примењује процењена највиша годишња основица доприноса, 

увећан за процењени раст зарада у текућој години.  

 Номинални износ процењене највише годишње основице доприноса утврђује и 

објављује министар надлежан за послове финансија. 

 Решење о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене 

накнаде у току текуће године доноси организација за обавезно социјално осигурање, у року 

од 15 дана од дана подношења документованог захтева обвезника. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 15. 

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У 

„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 

ЧЛАН 16. 

ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗ 

ЧЛАНА 35Б ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 

57/14, 68/14-ДР. ЗАКОН, 112/15 И 113/17), У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЛИЦА ЗА 

КОЈА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 45Г ТОГ ЗАКОНА, ПРИМЕЊУЈЕ СЕ 

ДО ИСТЕКА ПЕРИОДА ЗА КОЈИ ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ТО ОСЛОБОЂЕЊЕ. 

 

ЧЛАН 17. 

ОСНОВИЦЕ ИЗ ЧЛ. 5, 6, 8, 9. И 14. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. 

ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ.  

        

ЧЛАН 18. 

ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 43. ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 

47/13, 108/13, 57/14, 68/14-ДР. ЗАКОН, 112/15 И 113/17), ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАЈВИШЕ ГОДИШЊЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА ЗА 2018. ГОДИНУ.  

 

 



ЧЛАН 19. 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 2. И 10. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПОЧЕВ ОД 1. 

ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ. 

 

ЧЛАН 20. 

ПОСЛОДАВАЦ КОЈИ ЈЕ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА 

СТЕКАО ПРАВО НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 45Г ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 84/04, 61/05, 

62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-ДР. ЗАКОН, 112/15 И 113/17), 

НАСТАВЉА ДА КОРИСТИ ОСЛОБОЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА ТИМ ЗАКОНОМ. 
ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ДА 

КОРИСТИ ЗА ОНА ЛИЦА ЗА КОЈА ЈЕ СТЕКАО ТО ПРАВО ДО ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ЧЛАН 21. 

ОДРЕДБА ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ПОЧЕВ ОД 1. 

ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ. 

 

ЧЛАН 22. 

 ОБВЕЗНИКУ ДОПРИНОСА ИЗ ЧЛАНА 13. ОВОГ ЗАКОНА КОМЕ ДО ДАНА 

ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ДОПРИНОС НИЈЕ УТВРЂЕН ЗА РАНИЈИ 

ПЕРИОД, ПОРЕСКИ ОРГАН УТВРЂУЈЕ ОБАВЕЗУ САГЛАСНО ОДРЕДБАМА ТОГ 

ЧЛАНА ОВОГ ЗАКОНА.  

ПОСТУПЦИ УТВРЂИВАЊА ДОПРИНОСА КОЈЕ ЈЕ ДО ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ЗАПОЧЕЛА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ, ОКОНЧАЋЕ ИХ ТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ПРОПИСИМА КОЈИ СУ 

ВАЖИЛИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 

 

 


