
 Заснивање радног односа ван просторија послодавца и права на зараду и накнаду 

других трошкова, друга права и обавезе 

 

Одредбом члана 13. став 1. Закона о раду, прописано је да се под зарадом у смислу закона, 

сматра зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују 

радни односи и друга примања запосленог. 

Према одредби члана 14. став 1. Закона, зарадом у смислу тог закона сматрају се и примања у 

облику бонова, новчаних потврда, робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем 

дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним 

плаћањем. 

Основицу пореза на зараду, у складу са чланом 14. став 5. Закона, чини: 

1.   номинална вредност бонова и новчаних потврда, 

2.   цена која би се постигла продајом робе на тржишту, 

3.   накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност која се чини 

обвезнику, 

4.   новчана вредност покривених расхода,увећана за припадајући порез и доприносе за 

обавезно социјално осигурање које из зараде плаћа запослени. 

 

Одредбом члана 18. Закона прописано је пореско ослобођење по основу примања запосленог. 

Према ovoj одредби Закона, не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу: 

 

1.   накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и повратак са посла), 

до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако 

не постоји могућност да се обезбеди месечна  претплатна карта, а највише до 3.837,00 динара; 

2.   дневнице за службено путовање у земљи до износа од 2.303,00 динара, односно дневнице 

за службено путовање у иностранство до износа прописаног од стране надлежног државног 

органа a највише 50 евра дневно; 

3.   накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према приложеном рачуну; 

4.   накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним рачунима превозника у 

јавном саобраћају, а када је, сагласно  закону и другим прописима, одобрено коришћење 

сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе,   до износа 30% 

цене једног литра супер бензина помноженим са бројем литара који су потрошени, а највише 

до 6.716,00 динара месечно; 

5.   солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности 

запосленог или члана његове породице,    до 38.370,00 динара; 

6.   јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад , до 19.183,00 динара 

годишње. 

7.   поклона деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића, до 

9.592,00  динара годишње по једном  детету; 

 

Одредбом члана 42. став 1. Закона о раду прописано је да радни однос може да се заснује за 

обављање послова ван просторија послодавца, односно код куће. 

Уговор о раду који се закључује у смислу става 1. наведеног члана Закона о раду, поред 

одредаба из члана 33. тог закона, садржи и: 

1.   трајање радног времена према нормативима рада; 



2.   начин вршења надзора над радом и квалитетом  обављања послова запосленог; 

3.   средства за рад за обављање полсова које је послодаваца дужан да набави, инсталира и  

одржава; 

4.   коришћење и употребу средстава за рад запосленог и накнаду за њихову употребу; 

5.   накнаду других трошкова рада и начин њиховог утврђивања; 

6.   друга права и обавезе. 

 

Уговором о раду којим се заснива радни однос за обављање послова ван просторија 

послодавца, односно код куће, морају конкретно и јасно  да се уреде односи између 

послодавца и запосленог, као што су и висина, односно начин утврђивања висине наведених 

накнада, с обзиром на могућност истовременог коришћење средстава за рад и у службене и у 

приватне сврхе. 

 

У пракси је доста питања поставља, какав порески третман има  накнада која се исплаћује 

запосленом у складу са уговором о раду, који  ради  ван просторија послодавца,  коришћењем  

и употребом сопствених средстава,   као и по основу исплате накнаде других трошкова рада, у 

складу са законом којим се уређује рад.  

 

Све исплаћене накнаде запосленом, по основу коришћења сопствених средстава за рад који је 

уговорен ван просторија псолодавца , подлежу опорезивању порезом на доходак грађана на 

зараду, с обзиром на то да се према одредби члана 14. став 1. Закона о порезу на доходак 

грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 , 135/04, 62/06, 65/06,  31/09, 44/09, 18/10, 

50/11, 91/11, 7/12 , 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 5/16, 

7/17, 113/17 и 7/18 ) покривање расхода обвезника (запосленог) новчаном надокнадом или 

непосредним плаћањем сматра зарадом. У пореским ослобођењим,  према члану 18. Закона, 

није прописано,  да се на примања запосленог по основу основу коришћења сопствених 

средстава за рад ван просторија послодавца, не  плаћа порез на зараде. 

  

 На примања која по основу накнаде за коришћење и употребу средстава за рад, сопствена 

средства запосленог, као и по основу накнаде других трошкова рада, оствари запослени од 

послодавца са којим је засновао радни однос за обављање послова ван просторија 

послодавца, односно код куће, у складу са законом којим се уређује рад, не плаћају се 

доприноси за обавезно социјално осигурање. 

Прама одредбама члана 13. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 

(„Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 57/14, 

68/14 112/15, 5/16, 7/17, 113/17 и 7/18), основица доприноса за запослене и за послодавце је 

зарада, односно плата и накнада зараде, односно плате у складу са законом који уређује радне 

односе, општим актом и уговором о раду, односно решењем надлежног органа, као и одредбе 

члана 42. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) према којима 

наведени облик рада представља радни однос, и да, с тим у вези, примања која оствари 

запослени по основу коришћења његових средстава која су у функцији обављања посла,  

представљају накнаду трошкова за коришћење и употребу средстава за рад запосленог, на 

примљену наведену накнаду трошкова запосленом не обрачунавају се и не плаћају доприноси 

за обавезно социјално осигурање. 

 



Везано за наведено питање и у складу са претходно наведеним одредбама закона, уговором о 

раду је неопходно дефинисати место рада лица које обавља послове ван просторија 

послодавца и нема никакве препреке да се, ако је то место рада у другом граду, издаје путни 

налог за одлазак и доплазак до главног места седишта правног лица. 

 

 Такође уговором о раду и општим актом, се дефинишу између осталог  и износи висине 

накнада трошкова рада и начин њиховог утврђивања, коју запослени, који обавља послове ван 

просторија послодавца, има право да прими. Порески аспект тих накнада се одређује, 

примењујући наведене одредбе члана 18. Закона о порезу на доходак грађана  и члана 13. 

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. 
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