
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 
РСˮ, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – исправка, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 
и 96/19), у члану 9. став 2. тачка 6) речи: „95/18 и 86/19” замењују се 
речима: „95/18, 86/19, 144/20 и 96/21”. 

Члан 2. 

У члану 18. став 5. речи: „95/18 и 86/19” замењују се речима: „95/18, 86/19, 
153/20, 44/21 и 118/21”. 

Члан 3. 

У Каталогу врсте прихода, ОВП ОЛ Б 101 00 0 мења се и гласи: 

101 00 0 

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, 
57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 
153/20, 44/21 и 118/21 – 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. 

ОВП ОЛ Б 101 03 0 мења се и гласи: 

101 03 0 

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 
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, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 – у 
даљем тексту: Закон о доприносима), без стажа осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 

После ОВП ОЛ Б 101 28 4 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 101 29 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 29 1 до 101 29 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 30 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 30 1 до 101 30 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 31 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 31 1 до 101 31 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 32 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 32 1 до 101 32 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 33 0, наслов и 



ОВП ОЛ Б од 101 33 1 до 101 33 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 34 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 34 1 до 101 34 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 35 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 35 1 до 101 35 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 36 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 36 1 до 101 36 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 37 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 37 1 до 101 37 4, наслов и ОВП ОЛ Б 101 38 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 101 38 1 до 101 38 4, који гласе: 

      

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 60% пореза и 85% доприноса 
за ПИО по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 
45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, без 
бенефицираног стажа 

101 29 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 60% пореза 
на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ 
став 14. тачка 1) 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 став 14. тачка 1) Закона и члану 
45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

101 29 1 

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 став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ 
став 14. тачка 1) 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. 

101 29 2 

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 став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ 
став 14. тачка 1) 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 29 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 став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ 
став 14. тачка 1) 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. 

101 29 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 60% пореза 
на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ 
став 14. тачка 1) 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. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 57% пореза и 82% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, без бенефицираног стажа 

101 30 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 57% пореза 
на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
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 57% пореза и 82% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, са бенефицираним стажом 

101 30 1 

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 57% пореза 
на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
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. 

101 30 2 

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 57% пореза 
на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
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 30 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 57% пореза 
на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
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. 

101 30 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 57% пореза 
на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
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. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 50% пореза и 75% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, без бенефицираног стажа 

101 31 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 50% пореза 
на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године, без стажа осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 



   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 50% пореза и 75% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, са бенефицираним стажом 

101 31 1 

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 50% пореза 
на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14. 

101 31 2 

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 50% пореза 
на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15. 

101 31 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 50% пореза 
на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16. 

101 31 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 50% пореза 
на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 47% пореза и 72% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, без бенефицираног стажа 

101 32 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 47% пореза 
на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, без стажа 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 47% пореза и 72% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, са бенефицираним стажом 

101 32 1 

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 47% пореза 
на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/14. 

101 32 2 

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 47% пореза 
на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/15. 

101 32 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 47% пореза 
на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/16. 

101 32 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 47% пореза 
на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско 



осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/18. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 40% пореза и 65% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, без бенефицираног стажа 

101 33 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 40% пореза 
на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године, без стажа осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 40% пореза и 65% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, са бенефицираним стажом 

101 33 1 

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 40% пореза 
на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14. 

101 33 2 

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 40% пореза 
на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15. 

101 33 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 40% пореза 
на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско 



осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16. 

101 33 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 40% пореза 
на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 37% пореза и 62% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, без бенефицираног стажа 

101 34 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 37% пореза 
на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, без стажа 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 37% пореза и 62% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, са бенефицираним стажом 

101 34 1 

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 37% пореза 
на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/14. 

101 34 2 

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 37% пореза 
на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско 



осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/15. 

101 34 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 37% пореза 
на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/16. 

101 34 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 37% пореза 
на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/18. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 30% пореза и 55% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, без бенефицираног стажа 

101 35 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 30% пореза 
на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године, без стажа осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 30% пореза и 55% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, са бенефицираним стажом 

101 35 1 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 30% пореза 
на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14. 

101 35 2 

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 30% пореза 
на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15. 

101 35 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 30% пореза 
на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16. 

101 35 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 30% пореза 
на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године, са стажом осигурања 
који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18. 

   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 27% пореза и 52% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, без бенефицираног стажа 

101 36 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 27% пореза 
на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, без стажа 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 



   

Зарада квалификованог новозапосленог лица, са 
ослобођењем од плаћања 27% пореза и 52% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, са бенефицираним стажом 

101 36 1 

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 27% пореза 
на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/14. 

101 36 2 

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 27% пореза 
на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/15. 

101 36 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 27% пореза 
на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/16. 

101 36 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 27% пореза 
на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. 
јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/18. 

   Зарада новозапосленог лица, са ослобођењем од 
плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по 



члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 

101 37 0 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 
14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, без стажа 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 

   

Зарада новозапосленог лица, са ослобођењем од 
плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по 
члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

101 37 1 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 
14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/14. 

101 37 2 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 
14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/15. 

101 37 3 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 
14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/16. 

101 37 4 

Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 
14, 14а и 14б Закона, новозапосленог лица, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 



члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/18. 

   
Зарада запосленог, са ослобођењем од плаћања 70% пореза и 
100% доприноса за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з 
Закона о доприносима, без бенефицираног стажа 

101 38 0 

Зарада и друга примања запосленог која имају карактер 
зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. марта 2022. године, без стажа осигурања који се запосленом 
рачуна са увећаним трајањем. 

   

Зарада запосленог, са ослобођењем од плаћања 70% 
пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21и Закона и 
члану 45з Закона о доприносима, са бенефицираним 
стажом 

101 38 1 

Зарада и друга примања запосленог која имају карактер 
зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се 
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/14. 

101 38 2 

Зарада и друга примања запосленог која имају карактер 
зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се 
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/15. 

101 38 3 

Зарада и друга примања запосленог која имају карактер 
зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се 
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/16. 

101 38 4 Зарада и друга примања запосленог која имају карактер 
зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона, са правом послодавца 



на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. марта 2022. године, са стажом осигурања који се 
запосленом рачуна са увећаним трајањем 12/18. 

После ОВП ОЛ Б 102 28 4 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 102 29 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 29 1 до 102 29 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 30 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 30 1 до 102 30 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 31 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 31 1 до 102 31 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 32 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 32 1 до 102 32 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 33 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 33 1 до 102 33 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 34 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 34 1 до 102 34 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 35 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 35 1 до 102 35 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 36 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 36 1 до 102 36 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 37 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 37 1 до 102 37 4, наслов и ОВП ОЛ Б 102 38 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б од 102 38 1 до 102 38 4, који гласе: 

   

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем 
од плаћања 60% пореза и 85% доприноса за ПИО по 
члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. 
тачка 1) Закона о доприносима, без бенефицираног 
стажа 

102 29 0 

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 
став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) 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 став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. 
тачка 1) Закона о доприносима, са бенефицираним 
стажом 

102 29 1 

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 
став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) 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 29 2 

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 
став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) 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 29 3 

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 
став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) 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 29 4 

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 
став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) 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. 

   

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем 
од плаћања 57% пореза и 82% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 

102 30 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 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 57% пореза и 82% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

102 30 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 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 30 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 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 30 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 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 30 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 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. 

   

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са ослобођењем 
од плаћања 50% пореза и 75% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 

102 31 0 Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 



квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. 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 50% пореза и 75% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

102 31 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/14. 

102 31 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/15. 

102 31 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/16. 

102 31 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. 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 47% пореза и 72% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 

102 32 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 
2023. 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 47% пореза и 72% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

102 32 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 
2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/14. 

102 32 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 
2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/15. 

102 32 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 



исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 
2023. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/16. 

102 32 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 
2023. 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 40% пореза и 65% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 

102 33 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. 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 40% пореза и 65% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

102 33 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/14. 

102 33 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 



Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/15. 

102 33 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/16. 

102 33 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. 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 37% пореза и 62% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 

102 34 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 
2024. 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 37% пореза и 62% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

102 34 1 
Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% 



доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 
2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/14. 

102 34 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 
2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/15. 

102 34 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 
2024. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/16. 

102 34 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 
2024. 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 30% пореза и 55% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 

102 35 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са прaвом послодавца 
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. 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 30% пореза и 55% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

102 35 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/14. 

102 35 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/15. 

102 35 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године, са 
стажом осигурања који се запосленом рачуна са увећаним 
трајањем 12/16. 

102 35 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. 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 27% пореза и 52% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, 
без бенефицираног стажа 



102 36 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 
2025. 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 27% пореза и 52% доприноса за ПИО по 
члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, са 
бенефицираним стажом 

102 36 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 
2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/14. 

102 36 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 
2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/15. 

102 36 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 
2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/16. 

102 36 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
квалификованог новозапосленог лица, са правом послодавца 
на ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 



исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 
2025. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/18. 

   

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 70% 
пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21з Закона и 
члану 45ж Закона о доприносима, без бенефицираног 
стажа 

102 37 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од 
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и 
члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 
2022. године, без стажа осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем. 

   

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
новозапосленог лица, са ослобођењем од плаћања 70% 
пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21з Закона и 
члану 45ж Закона о доприносима, са бенефицираним 
стажом 

102 37 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од 
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и 
члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 
2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/14. 

102 37 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од 
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и 
члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 
2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/15. 

102 37 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од 
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и 
члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 
2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/16. 



102 37 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство – 
новозапосленог лица, са правом послодавца на ослобођење од 
плаћања 70% пореза на зараду и 100% доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з Закона и 
члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 
2022. године, са стажом осигурања који се запосленом рачуна 
са увећаним трајањем 12/18. 

   

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са 
ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% 
доприноса за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з 
Закона о доприносима, без бенефицираног стажа 

102 38 0 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, без стажа 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем. 

   

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са 
ослобођењем од плаћања 70% пореза и 100% 
доприноса за ПИО по члану 21и Закона и члану 45з 
Закона о доприносима, са бенефицираним стажом 

102 38 1 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/14. 

102 38 2 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/15. 

102 38 3 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 



12/16. 

102 38 4 

Зарада запосленог упућеног на рад у иностранство, са правом 
послодавца на ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду 
и 100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године, са стажом 
осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем 
12/18. 

После ОВП ОЛ Б 201 28 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 201 29 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б 201 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 31 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 32 
0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 34 0, наслов и ОВП 
ОЛ Б 201 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 36 0, наслов и ОВП ОЛ Б 201 37 0, 
наслов и ОВП ОЛ Б 201 38 0, који гласе: 

   

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 став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 
1) Закона о доприносима 

201 29 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 60% 
пореза на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ 
став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад због повреде на 
раду или професионалне болести, са ослобођењем од 
плаћања 57% пореза и 82% доприноса за ПИО по члану 
21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима 

201 30 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 57% 
пореза на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. 
године до 31. децембра 2022. године. 

   
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад због повреде на 
раду или професионалне болести, са ослобођењем од 



плаћања 50% пореза и 75% доприноса за ПИО по члану 
21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима 

201 31 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 50% 
пореза на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 
31. децембра 2023. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад због повреде на 
раду или професионалне болести, са ослобођењем од 
плаћања 47% пореза и 72% доприноса за ПИО по члану 
21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима 

201 32 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 47% 
пореза на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад због повреде на 
раду или професионалне болести, са ослобођењем од 
плаћања 40% пореза и 65% доприноса за ПИО по члану 
21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима 

201 33 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 40% 
пореза на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 
31. децембра 2024. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад због повреде на 
раду или професионалне болести, са ослобођењем од 
плаћања 37% пореза и 62% доприноса за ПИО по члану 
21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима 

201 34 0 
Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 37% 



пореза на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад због повреде на 
раду или професионалне болести, са ослобођењем од 
плаћања 30% пореза и 55% доприноса за ПИО по члану 
21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима 

201 35 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 30% 
пореза на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 
31. децембра 2025. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад због повреде на 
раду или професионалне болести, са ослобођењем од 
плаћања 27% пореза и 52% доприноса за ПИО по члану 
21ж Закона и члану 45ђ Закона о доприносима 

201 36 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица због 
привремене спречености за рад због повреде на раду или 
професионалне болести, са ослобођењем од плаћања 27% 
пореза на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године. 

   

Накнада зараде 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 21з 
Закона и члану 45ж Закона о доприносима 

201 37 0 

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене 
спречености за рад због повреде на раду или професионалне 
болести, са ослобођењем од плаћања 70% пореза на зараду и 
100% доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по 
члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима, 
исплаћена почев од 1. марта 2022. године. 

   Накнада зараде запосленог 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 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима 

201 38 0 

Накнада зараде запосленог због привремене спречености за 
рад због повреде на раду или професионалне болести, са 
ослобођењем од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. марта 2022. године. 

После ОВП ОЛ Б 202 28 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 202 29 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б 202 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 31 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 32 
0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 34 0, наслов и ОВП 
ОЛ Б 202 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б од 202 36 0, наслов и ОВП ОЛ Б 202 37 0, 
наслов и ОВП ОЛ Б 202 38 0, који гласе: 

   

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 став 14. тачка 1) Закона и члану 
45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима 

202 29 0 

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 
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 
став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона 
о доприносима, исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. 
године до 31. децембра 2022. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад до 30 дана, са 
ослобођењем од плаћања 57% пореза и 82% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима 

202 30 0 

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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 57% пореза на зараду и 82% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2022. године до 31. 
децембра 2022. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад до 30 дана, са 
ослобођењем од плаћања 50% пореза и 75% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима 

202 31 0 

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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 50% пореза на зараду и 75% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у 
периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 
2023. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад до 30 дана, са 
ослобођењем од плаћања 47% пореза и 72% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима 

202 32 0 

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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 47% пореза на зараду и 72% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2023. године до 31. 
децембра 2023. године. 



   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад до 30 дана, са 
ослобођењем од плаћања 40% пореза и 65% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима 

202 33 0 

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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 40% пореза на зараду и 65% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у 
периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 
2024. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад до 30 дана, са 
ослобођењем од плаћања 37% пореза и 62% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима 

202 34 0 

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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 37% пореза на зараду и 62% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2024. године до 31. 
децембра 2024. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад до 30 дана, са 
ослобођењем од плаћања 30% пореза и 55% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима 

202 35 0 
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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 30% пореза на зараду и 55% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
Закона и члану 45ђ Закона о доприносима, исплаћена у 
периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 
2025. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
због привремене спречености за рад до 30 дана, са 
ослобођењем од плаћања 27% пореза и 52% доприноса 
за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима 

202 36 0 

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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 27% пореза на зараду и 52% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21ж 
став 16. Закона и члану 45ђ став 16. Закона о доприносима, 
исплаћена у периоду почев од 1. јануара 2025. године до 31. 
децембра 2025. године. 

   

Накнада зараде новозапосленог лица због привремене 
спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од 
плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по 
члану 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима 

202 37 0 

Накнада зараде 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 
о здравственом осигурању), са правом послодавца на 
ослобођење од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21з 
Закона и члану 45ж Закона о доприносима, исплаћена почев 
од 1. марта 2022. године. 



   

Накнада зараде запосленог због привремене 
спречености за рад до 30 дана, са ослобођењем од 
плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО по 
члану 21и Закона и члану 45з Закона о доприносима 

202 38 0 

Накнада зараде запосленог 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), са правом послодавца на ослобођење од плаћања 
70% пореза на зараду и 100% доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање по члану 21и Закона и члану 45з 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. 
године. 

ОВП ОЛ Б 203 26 0, 203 27 0 и 203 28 0, мењају се и гласе: 

203 26 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за 
време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно 
смањења обима рада до којег је дошло без кривице 
запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем 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 почев од 1. 
јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године. 

203 27 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за 
време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно 
смањења обима рада до којег је дошло без кривице 
запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем 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 почев од 1. јануара 2021. 
године до 31. децембра 2021. године. 

203 28 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за 
време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно 
смањења обима рада до којег је дошло без кривице 
запосленог по члану 116. Закона о раду, са ослобођењем 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. 

После ОВП ОЛ Б 203 28 0 додају се наслов и ОВП ОЛ Б 203 29 0, наслов и 
ОВП ОЛ Б 203 30 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 31 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 32 



0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 33 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 34 0, наслов и ОВП 
ОЛ Б 203 35 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 36 0, наслов и ОВП ОЛ Б 203 37 0, 
наслов и ОВП ОЛ Б 203 38 0, који гласе: 

   

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 став 14. тачка 1) Закона 
и члану 45ђ став 14. тачка 1) Закона о доприносима 

203 29 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 60% пореза 
на зараду и 85% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 14. тачка 1) Закона и члану 45ђ 
став 14. тачка 1) Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. 
јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. 
са ослобођењем од плаћања 57% пореза и 82% 
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ 
Закона о доприносима 

203 30 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 57% пореза 
на зараду и 82% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2022. 
године до 31. децембра 2022. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. 
са ослобођењем од плаћања 50% пореза и 75% 
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ 
Закона о доприносима 

203 31 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 50% пореза 
на зараду и 75% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. године до 



31. децембра 2023. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. 
са ослобођењем од плаћања 47% пореза и 72% 
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ 
Закона о доприносима 

203 32 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 47% пореза 
на зараду и 72% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2023. 
године до 31. децембра 2023. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. 
са ослобођењем од плаћања 40% пореза и 65% 
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ 
Закона о доприносима 

203 33 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 40% пореза 
на зараду и 65% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. године до 
31. децембра 2024. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. 
са ослобођењем од плаћања 37% пореза и 62% 
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ 
Закона о доприносима 

203 34 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 37% пореза 
на зараду и 62% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2024. 
године до 31. децембра 2024. године. 



   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. 
са ослобођењем од плаћања 30% пореза и 55% 
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ 
Закона о доприносима 

203 35 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 30% пореза 
на зараду и 55% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж Закона и члану 45ђ Закона о 
доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. године до 
31. децембра 2025. године. 

   

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица 
за време плаћеног одсуства за време прекида рада и др. 
са ослобођењем од плаћања 27% пореза и 52% 
доприноса за ПИО по члану 21ж Закона и члану 45ђ 
Закона о доприносима 

203 36 0 

Накнада зараде квалификованог новозапосленог лица за време 
плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења 
обима рада до којег је дошло без кривице запосленог по члану 
116. Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 27% пореза 
на зараду и 52% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21ж став 16. Закона и члану 45ђ став 16. 
Закона о доприносима, исплаћена почев од 1. јануара 2025. 
године до 31. децембра 2025. године. 

   

Накнада зараде 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 21з Закона и члану 45ж Закона о доприносима 

203 37 0 

Накнада зараде новозапосленог лица за време плаћеног 
одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада 
до којег је дошло без кривице запосленог по члану 116. 
Закона о раду, са ослобођењем од плаћања 70% пореза на 
зараду и 100% доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање по члану 21з Закона и члану 45ж Закона о 
доприносима, исплаћена почев од 1. марта 2022. године. 

   

Накнада зараде запосленог за време плаћеног одсуства 
за време прекида рада и др. са ослобођењем од плаћања 
70% пореза и 100% доприноса за ПИО по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима 
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Накнада зараде запосленог за време плаћеног одсуства за 
време прекида рада, односно смањења обима рада до којег је 
дошло без кривице запосленог по члану 116. Закона о раду, са 
ослобођењем од плаћања 70% пореза на зараду и 100% 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по члану 21и 
Закона и члану 45з Закона о доприносима, исплаћена почев од 
1. марта 2022. године. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 


