
 
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА 

 ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
 
 
 
 
 

Члан 1.  
У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, 

бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 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), члан 28. мења се и гласи: 

 
„Члан 28. 

Основица доприноса за лица која остварују уговорену накнаду је опорезиви приход 
од уговорене накнаде у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

Изузетно од става 1. овог члана: 
1) основица доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за квартал, за 

лица из члана 57. став 2. овог закона, која сагласно одредбама закона којим се уређује порез 
на доходак грађана порез плаћају самоопорезивањем на опорезиви приход који чини бруто 
приход остварен у кварталу умањен за збир нормираних трошкова опредељених у 
динарском износу и 34% бруто прихода оствареног у кварталу, је најмање троструки износ 
најниже месечне основице доприноса из члана 36. овог закона; 

2) основица доприноса за обавезно здравствено осигурање за квартал, за лица из 
члана 57. став 2. овог закона која сагласно одредбама закона којим се уређује порез на 
доходак грађана порез плаћају самоопорезивањем на приходе остварене у кварталу, је 
најмање троструки износ основице из члана 35б овог закона. 

Уколико су основице доприноса из става 2. овог члана ниже од опорезивог прихода, 
основица доприноса је опорезиви приход.”. 
 

Члан 2. 
У члану 36. став 3. речи: „чл. 28. и 35б овог закона” замењују се речима: „члана 28. 

ст 1. и 2. тачка 2) и став 3. и члана 35б овог закона”. 
 

Члан 3. 
У члану 44. став 1. тачка 1) проценат: „25%” замењује се процентом: „24%”. 
У ставу 2. тачка 1) проценат: „11%” замењује се процентом: „10%”. 
 

Члан 4.  
У члану 45. став 1. речи: „2022. године” замењују се речима: „2023. године”. 

 
Члан 5. 

У члану 45в став 1. речи: „2022. године” замењују се речима: „2023. године”. 
 

Члан 6. 
 Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 



 
 
 

Члан 7.  
 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 


