Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за
порез по одбитку
Члан 1.
У Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник
РС”, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – исправка, 14/16, 21/17, 20/18 и
104/18), у члану 3. додају се нови ст. 8. и 9. који гласе:
„Подносилац пореске пријаве који као послодавац користи олакшице за
запошљавање нових лица сагласно закону којим се уређује порез на
доходак грађана и закону којим се уређују доприноси за обавезно социјално
осигурање, подноси појединачне пореске пријаве тако што у једној пријави
исказује податке само за лица за која користи једну исту врсту олакшице.
Подносилац пореске пријаве из става 8. овог члана подноси онолико
посебних појединачних пореских пријава колико истоврсних олакшица
сагласно законима из става 8. овог члана користи, а за лица за која не
користи олакшице подноси посебну појединачну пореску пријаву.ˮ
Члан 2.
У члану 9. став 2. тачка 6) речи: „30/18 и 95/18” замењују се речима:
„30/18, 95/18 и 86/19”.
Члан 3.
У члану 18. став 5. речи: „113/17 и 95/18” замењују се речима: „113/17,
95/18 и 86/19”.
Члан 4.
У Каталогу врсте прихода, ОВП ОЛ Б 101 00 0 мења се и гласи:
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона о порезу на доходак грађана („Службени
гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04,
62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 –
УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13,
101 00 0
57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 – у
даљем тексту: Закон), осим личне зараде предузетника,
укључујући и запосленог у привредном друштву чији је
оснивач, односно члан, без олакшица и без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Наслов и ОВП ОЛ Б 101 01 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 01 1 до 101 01 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 101 02 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 02 1 до 101 02 4,
бришу се.
ОВП ОЛ Б 101 03 0 мења се и гласи:

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника,
новозапосленог лица са инвалидитетом, укључујући
запосленог у привредном друштву чији је оснивач, односно
члан са правом послодавца на олакшицу за запошљавање по
101 03 0 Закону и Закону 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, 113/17, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон о
доприносима), без стажа осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем.
Наслов и ОВП ОЛ Б 101 04 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 04 1 до 101 04 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 101 05 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 05 1 до 101 05 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 101 06 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 06 1 до 101 06 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 101 07 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 101 07 1 до 101 07 4,
бришу се.
ОВП ОЛ Б 101 22 0 мења се и гласи:
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0

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона оснивача правног лица који је засновао
радни однос у том лицу, односно лична зарада предузетника,
зарада запосленог који је засновао радни однос код
новооснованог правног лица, односно новооснованог
предузетника, са правом на пореско ослобођење у складу са
чланом 21ђ Закона и чланом 45г Закона о доприносима,
исплаћена закључно са 16. децембром 2019. године.

После ОВП ОЛ Б 101 22 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 101 24 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 101 24 1 до 101 24 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 25 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 101 25 1 до 101 25 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 26 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 101 26 1 до 101 26 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 27 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 101 27 1 до 101 27 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 28 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 101 28 1 до 101 28 4, који гласе:
Зарада новонастањеног обвезника, са правом на
умањење за 70% основице пореза на зараду и
доприноса по члану 15в Закона и члану 15а Закона о
доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника,
101 24 0 новонастањеног обвезника са правом на умањење за 70%
основице пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и
члану 15а Закона о доприносима, без стажа осигурања који се
запосленом новонастањеном обвезнику рачуна са увећаним

трајањем, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.
Зарада новонастањеног обвезника, са правом на
умањење за 70% основице пореза на зараду и
доприноса по члану 15в Закона и члану 15а Закона о
доприносима, са бенефицираним стажом
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника,
новонастањеног обвезника са правом на умањење за 70%
101 24 1 основице пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и
члану 15а Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом новонастањеном обвезнику рачуна са увећаним
трајањем 12/14, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника,
новонастањеног обвезника са правом на умањење за 70%
101 24 2 основице пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и
члану 15а Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом новонастањеном обвезнику рачуна са увећаним
трајањем 12/15, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника,
новонастањеног обвезника са правом на умањење за 70%
101 24 3 основице пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и
члану 15а Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом новонастањеном обвезнику рачуна са увећаним
трајањем 12/16, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, осим личне зараде предузетника,
новонастањеног обвезника са правом на умањење за 70%
101 24 4 основице пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и
члану 15а Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом новонастањеном обвезнику рачуна са увећаним
трајањем 12/18, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.
Зарада оснивача новооснованог привредног друштва
које обавља иновациону делатност, са олакшицом по
члану 21е Закона и члану 45д Закона о доприносима,
без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
101 25 0 14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност, са правом на
ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д

Закона о доприносима, без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем, исплаћена почев од
1. марта 2020. године.
Зарада оснивача новооснованог привредног друштва
које обавља иновациону делатност, са олакшицом по
члану 21е Закона и члану 45д Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност, са правом на
101 25 1 ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14, исплаћена
почев од 1. марта 2020. године.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност, са правом на
101 25 2 ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15, исплаћена
почев од 1. марта 2020. године.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност, са правом на
101 25 3 ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16, исплаћена
почев од 1. марта 2020. године.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона, оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност, са правом на
101 25 4 ослобођење у складу са чланом 21е Закона и чланом 45д
Закона о доприносима, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18, исплаћена
почев од 1. марта 2020. године.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са
ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100%
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, без бенефицираног стажа
101 26 0 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са

правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године, без стажа осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са
ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100%
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, са бенефицираним стажом
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско
101 26 1
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско
101 26 2
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско
101 26 3
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско
101 26 4
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године, са стажом осигурања
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са
ослобођењем од плаћања 65% пореза и 95% доприноса
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 65% пореза на
зараду и 95% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 27 0
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31.
децембра 2021. године, без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са
ослобођењем од плаћања 65% пореза и 95% доприноса
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, са бенефицираним стажом
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 65% пореза на
зараду и 95% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 27 1
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31.
децембра 2021. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 65% пореза на
зараду и 95% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 27 2
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31.
децембра 2021. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 65% пореза на
зараду и 95% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 27 3
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31.
децембра 2021. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
101 27 4 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,

14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 65% пореза на
зараду и 95% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31.
децембра 2021. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са
ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85% доприноса
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, без бенефицираног стажа
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 60% пореза на
зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 28 0
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31.
децембра 2022. године, без стажа осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем.
Зарада квалификованог новозапосленог лица, са
ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85% доприноса
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, са бенефицираним стажом
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 60% пореза на
зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 28 1
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31.
децембра 2022. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 60% пореза на
зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 28 2
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31.
децембра 2022. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15.
101 28 3 Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са

правом послодавца на ослобођење од плаћања 60% пореза на
зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31.
децембра 2022. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16.
Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13,
14, 14а и 14б Закона квалификованог новозапосленог лица, са
правом послодавца на ослобођење од плаћања 60% пореза на
зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
101 28 4
по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31.
децембра 2022. године, са стажом осигурања који се
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18.
Наслов и ОВП ОЛ Б 102 01 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 01 1 до 102 01 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 102 02 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 02 1 до 102 02 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 102 04 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 04 1 до 102 04 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 102 05 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 05 1 до 102 05 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 102 06 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 06 1 до 102 06 4,
наслов и ОВП ОЛ Б 102 07 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 102 07 1 до 102 07 4,
бришу се.
После ОВП ОЛ Б 102 21 4 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 102 25 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 102 25 1 до 102 25 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 26 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 102 26 1 до 102 26 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 27 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 102 27 1 до 102 27 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 28 0, наслов и
ОВП ОЛ Б од 102 28 1 до 102 28 4, који гласе:
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
оснивача новооснованог привредног друштва које
обавља иновациону делатност, са олакшицом по члану
21е Закона и члану 45д Закона о доприносима, без
бенефицираног стажа

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – оснивача
новооснованог привредног друштва које обавља иновациону
делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е
25 0
Закона и чланом 45д Закона о доприносима, без стажа
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем,
исплаћена почев од 1. марта 2020. године.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
оснивача новооснованог привредног друштва које
обавља иновациону делатност, са олакшицом по члану
21е Закона и члану 45д Закона о доприносима, са

бенефицираним стажом

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – оснивача
новооснованог привредног друштва које обавља иновациону
делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е
25 1
Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/14, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – оснивача
новооснованог привредног друштва које обавља иновациону
делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е
25 2
Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/15, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – оснивача
новооснованог привредног друштва које обавља иновациону
делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е
25 3
Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/16, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – оснивача
новооснованог привредног друштва које обавља иновациону
делатност, са правом на ослобођење у складу са чланом 21е
25 4
Закона и чланом 45д Закона о доприносима, са стажом
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем
12/18, исплаћена почев од 1. марта 2020. године.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем
од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
без бенефицираног стажа

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
26 0
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2020. године до 31. децембра
2020. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем
од плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по

члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
26 1
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2020. године до 31. децембра
2020. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем 12/14.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
26 2
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2020. године до 31. децембра
2020. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем 12/15.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
26 3
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2020. године до 31. децембра
2020. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем 12/16.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
26 4
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2020. године до 31. децембра
2020. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем
од плаћања 65% пореза и 95% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
без бенефицираног стажа

102

27 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца

на ослобођење од плаћања 65% пореза на зараду и 95%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем
од плаћања 65% пореза и 95% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 65% пореза на зараду и 95%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
27 1
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем 12/14.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 65% пореза на зараду и 95%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
27 2
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем 12/15.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 65% пореза на зараду и 95%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
27 3
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна
са увећаним трајањем 12/16.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 65% пореза на зараду и 95%
27 4 доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна

са увећаним трајањем 12/18.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем
од плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима,
без бенефицираног стажа

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
28 0
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, без
стажа осигурања који се запосленом рачуна са увећаним
трајањем.
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем
од плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са
бенефицираним стажом

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
28 1
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним
трајањем 12/14.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
28 2
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним
трајањем 12/15.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
28 3 на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са

стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним
трајањем 12/16.

102

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство –
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца
на ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
28 4
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, са
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним
трајањем 12/18.

ОВП ОЛ Б 110 00 0 и 111 00 0 мењају се и гласе:

110

00

111

00

0

Накнада документованих трошкова превоза за долазак
и одлазак са рада, дневница за службено путовање у
земљи и иностранству, накнада трошкова смештаја на
службеном путовању, накнада превоза на службеном
путовању, солидарна помоћ, јубиларнa наградa и помоћ
у случају смрти члана породице запосленог – преко
неопорезивог износа.

0

Поклон деци запослених, старости до 15 година,
поводом Нове године и Божића, помоћ у случају смрти
члана породице запосленог, новчана помоћ која служи
за лечење запосленог у земљи или иностранству, када
постоји обавеза плаћања доприноса – преко
неопорезивог износа.

ОВП ОЛ Б 201 01 0, 201 02 0, 201 04 0 и 201 05 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 06
0 и 201 07 0 бришу се.
После ОВП ОЛ Б 201 21 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 201 24 0, наслов и
ОВП ОЛ Б 201 25 0, наслов и ОВП ОЛ 201 26 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 27 0
и наслов и ОВП ОЛ Б 201 28 0, који гласе:
Накнада зараде новонастањеног обвезника због
привремене спречености за рад због повреде на раду
или професионалне болести, са правом на умањење за
70% основице пореза на зараду и доприноса по члану
15в Закона и члану 15а Закона о доприносима

201

24

Накнада зараде новонастањеног обвезника због привремене
спречености за рад због повреде на раду или професионалне
0 болести, са правом на умањење за 70% основице пореза на
зараду и доприноса по члану 15в Закона и члану 15а Закона
о доприносима, исплаћенa почев од 1. марта 2020. године.

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност због
привремене спречености за рад због повреде на раду
или професионалне болести, са олакшицом по члану
21е Закона и члану 45д Закона о доприносима

201

25

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва
које обавља иновациону делатност због привремене
спречености за рад због повреде на раду или професионалне
0
болести, са олакшицом по члану 21е Закона и члану 45д
Закона о доприносима, исплаћенa почев од 1. марта 2020.
године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
због привремене спречености за рад због повреде на
раду или професионалне болести, са ослобођењем од
плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима

201

26

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због
привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 70%
0 пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2020.
године до 31. децембра 2020. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
због привремене спречености за рад због повреде на
раду или професионалне болести, са ослобођењем од
плаћања 65% пореза и 95% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима

201

27

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због
привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 65%
0 пореза на зараду и 95% доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2021. године до
31. децембра 2021. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
због привремене спречености за рад због повреде на
раду или професионалне болести, са ослобођењем од
плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима

201

28

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због
привремене спречености за рад због повреде на раду или
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 60%
0 пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. године до
31. децембра 2022. године.

ОВП ОЛ Б 202 00 0 мења се и гласи:

202

00

Накнада зараде за случај привремене спречености за рад до
30 дана због болести или повреде ван рада, због болести или
компликација у вези са одржавањем трудноће, због
прописане мере обавезне изолације, због неге болесног,
0 односно повређеног члана уже породице, изузев детета
млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног
лица – чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, број 25/19 – у даљем тексту: Закон о
здравственом осигурању).

ОВП ОЛ Б 202 01 0 и 202 02 0, бришу се.
ОВП ОЛ Б 202 03 0 мења се и гласи:

202

03

0

Накнада зараде за случај привремене спречености за рад до
30 дана због болести или повреде ван рада, због болести или
компликација у вези са одржавањем трудноће, због
прописане мере обавезне изолације, због неге болесног,
односно повређеног члана уже породице, изузев детета
млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног
лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању),
новозапосленом лицу са инвалидитетом, са правом на
олакшицу за запошљавање по Закону и Закону о
доприносима.

ОВП ОЛ Б 202 04 0, 202 05 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 06 0 и 202 07 0 бришу
се.
ОВП ОЛ Б од 202 08 0 до 202 11 0 и ОВП ОЛ Б од 202 18 0 до 202 21 0,
мењају се и гласе:

202

08

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене
спречености за рад до 30 дана због болести или повреде ван
рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
0 трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев
детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца
болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом

осигурању), са правом послодавца на повраћај 65% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

202

202

202

202

09

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене
спречености за рад до 30 дана због болести или повреде ван
рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев
0
детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца
болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом
осигурању), са правом послодавца на повраћај 70% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

10

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене
спречености за рад до 30 дана због болести или повреде ван
рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев
0
детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца
болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом
осигурању), са правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о доприносима.

11

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном
лицу и код предузетника, за случај привремене спречености за
рад до 30 дана због болести или повреде ван рада, због
болести или компликација у вези са одржавањем трудноће,
због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног,
0 односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег
од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица
(чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са
олакшицом – правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.

18

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене
спречености за рад до 30 дана због болести или повреде ван
рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
0 болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев
детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца
болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом
осигурању), са оствареним правом послодавца на повраћај
65% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за

новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о
доприносима.

202

202

202

19

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене
спречености за рад до 30 дана због болести или повреде ван
рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев
0 детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца
болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом
осигурању), са оствареним правом послодавца на повраћај
70% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о
доприносима.

20

Накнада зараде новозапосленог лица за случај привремене
спречености за рад до 30 дана због болести или повреде ван
рада, због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге
болесног, односно повређеног члана уже породице, изузев
0 детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца
болесног лица (чл. 73. и 101. Закона о здравственом
осигурању), са оствареним правом послодавца на повраћај
75% плаћеног пореза на зараду и плаћених доприноса за
новозапослено лице по члану 21в Закона и члану 45. Закона о
доприносима.

21

Накнада зараде новозапосленог лица у микро и малом правном
лицу и код предузетника, за случај привремене спречености за
рад до 30 дана због болести или повреде ван рада, због
болести или компликација у вези са одржавањем трудноће,
због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног,
0 односно повређеног члана уже породице, изузев детета млађег
од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица
(чл. 73. и 101. Закона о здравственом осигурању), са
оствареним правом послодавца на повраћај 75% плаћеног
пореза на зараду и плаћених доприноса за новозапослено
лице по члану 21д Закона и члану 45в Закона о доприносима.

После ОВП ОЛ Б 202 21 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 202 24 0, наслов и
ОВП ОЛ Б 202 25 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 26 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 27
0 и наслов и ОВП ОЛ Б 202 28 0, који гласе:
Накнада зараде за новонастањеног обвезника због
привремене спречености за рад до 30 дана, са правом на
умањење за 70% основице пореза на зараду и
доприноса по члану 15в Закона и члану 15а Закона о

доприносима
Накнада зараде новонастањеног обвезника због болести или
повреде ван рада, због болести или компликација у вези са
одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне
изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже
породице, изузев детета млађег од три године, због
202 24 0
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона
о здравственом осигурању), са правом на умањење за 70%
основице пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и
члану 15а Закона о доприносима, исплаћенa почев од 1. марта
2020. године.
Накнада зараде за оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност због
привремене спречености за рад до 30 дана, са
олакшицом по члану 21е Закона и члану 45д Закона о
доприносима
Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва
које обавља иновациону делатност због болести или повреде
ван рада, због болести или компликација у вези са
одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне
изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже
202 25 0
породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона
о здравственом осигурању), са олакшицом по члану 21е
Закона и члану 45д Закона о доприносима, исплаћенa почев од
1. марта 2020. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
због привремене спречености за рад до 30 дана, са
ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100%
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због
болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне
изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже
породице, изузев детета млађег од три године, због
202 26 0 одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона
о здравственом осигурању), са правом послодавца на
ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2020. године до 31. децембра

2020. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
због привремене спречености за рад до 30 дана, са
ослобођењем од плаћања 65% пореза и 95% доприноса
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због
болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне
изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже
породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона
202 27 0
о здравственом осигурању), са правом послодавца на
ослобођење од плаћања 65% пореза на зараду и 95%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра
2021. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
због привремене спречености за рад до 30 дана, са
ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85% доприноса
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о
доприносима
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због
болести или повреде ван рада, због болести или компликација
у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне
изолације, због неге болесног, односно повређеног члана уже
породице, изузев детета млађег од три године, због
одређивања за пратиоца болесног лица (чл. 73. и 101. Закона
202 28 0
о здравственом осигурању), са правом послодавца на
ослобођење од плаћања 60% пореза на зараду и 85%
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у
периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. децембра
2022. године.
ОВП ОЛ Б 203 01 0, 203 02 0, 203 04 0 и 203 05 0, као и наслов и ОВП ОЛ Б
203 06 0 и 203 07 0 бришу се.
После ОВП ОЛ Б 203 21 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 203 24 0, наслов и
ОВП ОЛ Б 203 25 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 26 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 27
0 и наслов и ОВП ОЛ Б 203 28 0, који гласе:

Накнада зараде новонастањеног обвезника, за време
плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са
правом на умањење за 70% основице пореза на зараду
и доприноса по члану 15в Закона и члану 15а Закона о
доприносима

203

24

Накнада зараде новонастањеног обвезника за време плаћеног
одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада
до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
0 Закона о раду, са правом на умањење за 70% основице
пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и члану
15а Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2020.
године.
Накнада зараде за оснивача новооснованог привредног
друштва које обавља иновациону делатност, за време
плаћеног одсуства за време прекида рада и др. са
олакшицом по члану 21е Закона и члану 45д Закона о
доприносима

203

25

Накнада зараде оснивача новооснованог привредног друштва
које обавља иновациону делатност, за време плаћеног
одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада
0 до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116.
Закона о раду, са олакшицом по члану 21е Закона и члану 45д
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2020.
године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др.
са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100%
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима

203

26

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за
време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од
плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др.
са ослобођењем од плаћања 65% пореза и 95%
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима

203

27

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за
време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од
плаћања 65% пореза и 95% доприноса за ПИО по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године.
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др.
са ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85%
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ
Закона о доприносима

203

28

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за
време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно
смањења обима рада до којег је дошло без кривице
0 запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем од
плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по члану 21ж
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев
од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.

ОВП ОЛ Б 634 00 0 мења се и гласи:
Примања из члана 9. Закона изнад прописаног
неопорезивог износа која се исплаћују почев од 1.
јануара 2018. године, односно од 1. јануара 2020.
године, и то по основу:
– помоћи у случају смрти запосленог, члана његове
породице или пензионисаног радника исплаћена
закључно са 31. децембром 2019. године;

634

00

0

– помоћи коју у случају смрти запосленог или
пензионисаног запосленог, послодавац исплаћује члану
његове породице почев од 1. јануара 2020. године;
– стипендија и кредита ученика и студената;
– накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима
аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у
складу са законом којим се уређује спорт;
– отпремнине код одласка у пензију;
– отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац
исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба
у складу са законом којим се уређује рад, односно радни
односи, односно запосленом који ради на пословима за
које више не постоји потреба или постоји потреба
смањења броја извршилаца у складу са законом којим се
уређује начин одређивања максималног броја запослених

у јавном сектору;
– отпремнина која се исплаћује лицу коме престаје радни
однос у процесу решавања вишка запослених у поступку
приватизације у складу са актом Владе којим се утврђује
програм за решавање вишка запослених у поступку
приватизације;
– новчане помоћи физичким лицима која нису у радном
односу код даваоца која служи за лечење у земљи или
иностранству, у висини стварних трошкова лечења,
документовано рачунима здравствене установе која је
лечење извршила, као и документовани трошкови
превоза и смештаја за потребе лечења тог лица;
– новчане помоћи физичким лицима која нису запослена
код даваоца, а која не представља еквивалент за неки
њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за
неку њихову активност у односу на даваоца;
накнаде трошкова боравка физичким лицима која
учествују у програмима Европске уније и других
међународних организација у области образовања,
обуке, спорта, рада са младима, науке, истраживања и
иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима
које се исплаћују почев од 1. јануара 2020. године,
без права на признавање нормираних трошкова.
После ОВП ОЛ Б 637 00 0 додају се ОВП ОЛ Б 638 00 0 и 639 00 0, који
гласе:

638

639

00

00

0

Накнада исплаћена предузетнику или предузетнику
паушалцу који обавља активности уз накнаду за истог
налогодавца или за лице које се у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица сматра повезаним
лицем са налогодавцем, без права на признавање
нормираних трошкова.

0

Накнада исплаћена предузетнику или предузетнику
паушалцу који обавља активности уз накнаду за истог
налогодавца или за лице које се у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица сматра повезаним
лицем са налогодавцем, без права на признавање
нормираних трошкова, када је примаоцу прихода
решењем Фонда ПИО признато право на престанак
плаћања доприноса, јер су у току године доприноси
плаћени на износ процењене највише годишње основице
доприноса.
Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

