
Закон 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, 47/13, 108/13, 
57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 44/21), у 
члану 44. став 1. тачка 1) проценат: „25,5%” замењује се процентом: „25%”. 

У ставу 2. тачка 1) проценат: „11,5%” замењује се процентом: „11%”. 

Члан 2. 

У члану 45. став 1. речи: „2021. године” замењују се речима: „2022. године”. 

Члан 3. 

У члану 45в став 1. речи: „2021. године” замењују се речима: „2022. 
године”. 

Члан 4. 

У члану 45д став 6. брише се. 

Члан 5. 

У члану 45ђ став 1. после речи: „одредбама” додају се речи: „ст. 5. и 6.” 

У ставу 2. после речи: „новозапосленим лицем” додају се речи: „из ст. 5. и 6. 
овог члана”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, послодавац који је на дан 31. децембра 
2020. године имао највише 30 запослених и који у било ком тренутку у 
периоду од 1. јануара 2020. године закључно са 31. децембром 2021. године 
је закључио, односно од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2025. 
године закључи са квалификованим новозапосленим лицем уговор о раду у 
складу са законом којим се уређују радни односи и који то лице пријави на 
обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног 
осигурања, ослобађа се обавезе плаћања доприноса за обавезно пензијско и 
инвалидско осигурање на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду 
тог лица исплаћену закључно са 31. децембром 2025. године. 

Послодавац из става 3. овог члана не може да оствари ослобођење од 
плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по 
основу зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2023. године до 31. 
децембра 2025. године за квалификовано новозапослено лице из ст. 5. и 6. 
овог члана, са којим је закључио уговор о раду после 30. јуна 2021. године, 
а које је претходно у било ком тренутку после 1. јануара 2020. године било 
запослено код послодавца који је према редовном годишњем финансијском 
извештају за 2020. годину имао просечно више од 30 запослених.”. 



Досадашњи став 3. постаје став 5. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 6. речи: „осигураника 
предузетника” замењују се речима: „осигураника самосталних делатности 
као предузетник”. 

После досадашњег става 4. који је постао став 6. додаје се нови став 7, који 
гласи: 

„Квалификованим новозапосленим лицем сматра се и лице које у периоду од 
1. јануара 2019. године до 31. децембра 2021. године није имало статус 
осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који 
је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у 
привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је у том периоду 
имало статус осигураника самосталних делатности као предузетник, уколико 
статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних 
делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у 
радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан стекне у 
периоду од 1. јануара 2022. године до 30. априла 2022. године заснивањем 
радног односа код послодавца из става 3. овог члана или код другог 
послодавца који је на дан 31. децембра 2020. године имао највише 30 
запослених.”. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 8. речи: „Ослобођење од плаћања 
доприноса из става 1.” замењују се речима: „Ослобођење из ст. 1. и 3.”. 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 9. речи: „од плаћања доприноса” 
бришу се. 

После досадашњег става 6. који постаје став 9. додаје се нови став 10, који 
гласи: 

„Ослобођење из става 3. овог члана може да оствари и послодавац који 
започне обављање делатности после 31. децембра 2021. године уколико у 
периоду коришћења ослобођења нема повезана правна лица у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица, а уколико у било ком 
моменту у том периоду буде имао повезана лица почев од тог момента за 
наредни период губи право на ослобођење.”. 

Досадашњи ст. 7. и 8. који су постали ст. 11. и 12, мењају се и гласе: 

„Ако у току коришћења ослобођења послодавац смањи број запослених у 
односу на дан 31. децембар 2019. године, престанком радног односа лица 
које се не сматра квалификованим новозапосленим лицем, губи право да 
користи ослобођење за онај број квалификованих новозапослених лица за 
колико је смањен број запослених у односу на дан 31. децембар 2019. 
године, при чему, у случају када је ослобођење остварено за више 
квалификованих новозапослених лица, прво губи ослобођење за оно 
квалификовано новозапослено лице са којим је раније засновао радни 
однос. 



Изузетно од става 11. овог члана, ако у току коришћења ослобођења 
послодавац из става 9. или става 10. овог члана смањи број запослених у 
односу на дан 31. децембар године у којој је започео обављање делатности, 
престанком радног односа лица које се не сматра квалификованим 
новозапосленим лицем, губи право да користи ослобођење за онај број 
квалификованих новозапослених лица за колико је смањен број запослених 
у односу на дан 31. децембар године у којој је започео обављање 
делатности, при чему, у случају када је ослобођење остварено за више 
квалификованих новозапослених лица, прво губи ослобођење за оно 
квалификовано новозапослено лице са којим је раније засновао радни 
однос.”. 

У досадашњем ставу 9. који је постао став 13. речи: „Послодавац се 
ослобађа” замењују се речима: „Послодавац из става 1. овог члана ослобађа 
се”. 

После досадашњег става 9. који је постао став 13. додају се нови ст. 14, 15. 
и 16, који гласе: 

„Послодавац из става 3. овог члана ослобађа се обавезе плаћања доприноса 
за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, на следећи начин: 

1) 85% доприноса – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2022. 
године до 31. децембра 2022. године; 

2) 75% доприноса – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године; 

3) 65% доприноса – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године; 

4) 55% доприноса – за зараде исплаћене у периоду од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године. 

Послодавац из ст. 1, 2. или 3. овог члана, у периоду од 1. јануара 2022. 
године до 31. децембра 2022. године може за исто квалификовано 
новозапослено лице да користи ослобођење из става 13. тачка 3) овог члана 
или ослобођење из става 14. тачка 1) овог члана. 

Изузетно од става 14. овог члана, послодавац из става 3. овог члана који 
користи ослобођење за квалификовано новозапослено лице из става 7. овог 
члана примењује ослобођење из става 14. овог члана умањено за три 
процентна поена за сваку годину примене.” 

У досадашњем ставу 10. који постаје став 17. речи: „ставу 9.” замењују се 
речима: „ставу 13. или ставу 14.”, а после речи: „из буџета Републике” 
додају се запета и речи: „а за потребе остваривања права из пензијског и 
инвалидског осигурања сматрају се плаћеним у моменту доспелости”. 

Досадашњи став 11. постаје став 18. 



У досадашњем ставу 12. који је постао став 19. речи: „ст. 3. и 4.” замењују 
се речима: „ст. 5. и 6.”. 

После досадашњег става 12. који је постао став 19. додаје се нови став 20, 
који гласи: 

„Квалификованим новозапосленим лицем у смислу става 7. овог члана не 
сматра се лице које је у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 
2022. године имало статус корисника старосне, превремене старосне или 
инвалидске пензије.” 

Досадашњи став 13. постаје став 21. 

У досадашњем ставу 14. који постаје став 22. речи: „става 1.” замењују се 
речима: „ст. 1. и 3.”. 

Члан 6. 

У члану 45е речи: „чл. 45г, 45д и 45ђ” замењују се речима: „чл. 45г, 45д, 
45ђ, 45ж и 45з”. 

Члан 7. 

После члана 45е додају се чл. 45ж и 45з, који гласе: 

„Члан 45ж 

Послодавац који заснује радни однос са новозапосленим лицем ослобађа се 
обавезе плаћања 100% доприноса за обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду тог 
новозапосленог лица, исплаћену закључно са 31. децембром 2024. године. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице које у периоду 
од 1. јануара 2019. године до 28. фебруара 2022. године није имало статус 
осигураника запосленог, осигураника самосталних делатности као 
предузетник, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач, 
односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном 
друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус осигураника 
запосленог, односно статус осигураника самосталних делатности који је 
оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у 
привредном друштву чији је оснивач односно члан стекло у периоду од 1. 
марта 2022. године до 31. децембра 2022. године заснивањем радног односа 
код послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца и које 
остварује месечну зараду већу од 76.500 динара. 

Доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за новозапослено 
лице, за које се остварује право на ослобођење од плаћања доприноса, 
плаћају се из буџета Републике, а за потребе остваривања права из 
пензијског и инвалидског осигурања сматрају се плаћеним у моменту 
доспелости. 



Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја који 
су уређени одговарајућим законом, укључујући накнаде које, у оквиру 
програма и мера активне политике запошљавања, плаћа Национална служба 
за запошљавање у складу са законом којим се уређује запошљавање и 
осигурање за случај незапослености, осим када користи ослобођење 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 ослобођење из овог члана. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је од 1. 
јануара 2019. године имало статус корисника старосне, превремене старосне 
или инвалидске пензије. 

Послодавцем у смислу става 1. овог члана сматра се правно лице, 
предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, 
представништво и огранак страног правног лица. 

Члан 45з 

Послодавац – правно лице, који у оквиру своје делатности на територији 
Републике обавља истраживање и развој, ослобађа се обавезе плаћања 
100% доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на терет 
запосленог и на терет послодавца, за зараду лица која су непосредно 
ангажована на пословима истраживања и развоја, сразмерно времену које 
таква лица проведу на пословима истраживања и развоја у односу на пуно 
радно време. 

Лицем које је непосредно ангажовано на пословима истраживања и развоја 
сматра се лице које ради на спровођењу пројекта на начин да је непосредно 
укључено у идентификовање и решавање одговарајући процесних или 
техничких проблема или задатака повезаних са конкретним пројектом. 

Ангажовањем на пословима истраживања и развоја у смислу става 2. овог 
члана не сматрају се активности повезане са директним или индиректним 
надзором над спровођењем пројекта или активности подршке у вези са 
спровођењем пројекта. 

Истраживањем у смислу става 1. овог члана сматра се оригинално и 
планирано истраживање предузето у циљу стицања новог научног или 
техничког знања и разумевања, а развојем примена резултата истраживања 
или примена другог научног достигнућа или дизајна у циљу производње 
нових или значајно побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, 
система или услуга пре приступања комерцијалној производњи или 
коришћењу. 

Доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за лице из става 
1. овог члана, за које се остварује право на ослобођење од плаћања 
доприноса, плаћају се из буџета Републике, а за потребе остваривања права 



из пензијског и инвалидског осигурања сматрају се плаћеним у моменту 
доспелости. 

Ослобођење из става 1. овог члана могу да користе правна лица, која 
истраживање и развој спроводе за свој рачун и задржавају власништво на 
нематеријалној имовини која може настати истраживањем и развојем. 

Ослобођење из става 1. овог члана не примењује се на зараде исплаћене 
запосленима ангажованим на активностима истраживања у циљу 
проналажења и развоја нафте, гаса или минералних залиха у екстрактивној 
индустрији. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја који 
су уређени одговарајућим законом, осим када користи ослобођење 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 ослобођење из овог члана. 

Ограничење у праву на коришћење подстицаја у смислу става 7. овог члана 
не односи се на послодавца који користи право на двоструко признавање 
трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у складу 
са законом којим се уређује порез на добит правних лица.”. 

Члан 8. 

У члану 64в речи: „31. децембром 2021. године” замењују се речима: „31. 
децембром 2022. године.”. 

Члан 9. 

За послодавца који користи олакшицу из члана 45ђ 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, 
113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 44/21), начин утврђивања смањења броја 
запослених вршиће се по одредбама члана 5. овог закона. 

Члан 10. 

Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара 2022. године, осим 
одредаба члaна 7. овог закона, које ће се примењивати од 1. марта 2022. 
године. 

Члан 11. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 


