
Рачуноводствено Пореско
Саветовање

Најновије измене, Закона о порезу на 
доходак грађана, Закона о порезу на 
добит правних лица, Закона о порезу 

на имовину и Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање , које су 

у примени од 1.јануара 2022.г.,осим 
изузетака 

мр Снежана Митровић



Најновије измене и допуне 
пореских закона

26.11.2021.г. Скупштина РС је усвојила 
измене и допуне закона:

1) Закон о порезу на доходак грађана 

2) Закон о порезу на добит

3) Закон о порезу на имовину

4) Закон о доприносима за обавезно 
социјално осигурање

5) Закон о порезима на употребу, држање 
и ношење добара



Измене Закон о порезу на доходак 
грађана-ЗПДГ

 У члану 15а ст. 2, 4. и 5. речи: „18.300 динара” замењују се 
речима: „19.300 динара”.

(повећање неопорезивог износа код обрачуна пореза 
на зараде)

 У члану 21в став 1. речи: „2021. године” замењују се 
речима: „2022.године”. 

(продужење периода примене постојећих пореских 
лакшица за запошљавање нових лица у виду права на 
повраћај дела плаћеног пореза ( као и доприноса) по 
основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65% 
до 75%, са 31. децембра 2021. године на 31. децембар 
2022. године).



Продужене постојеће олакшице за порез(као и 
доприносе)/право на повраћај пореза по основу 
новозапослених радника до краја 2022.године

У чл. 21 д Закона којима се уређује право послодавца 
на повраћај дела плаћеног пореза, у проценту од од 
75%, по основу зараде новозапослених лица, 
продужен је период примене постојећих олакшица
за исплаћене зараде до 31. децембар 2022. године.

(Продужење рока за микро, мала правна лица, 
предузетнике, предузетнике паушалце и предузетнике 
пољопривреднике који заснују радни однос са најмање 
два нова лица.)



Ново пореска ослобођење за послодавце који 
имају до 30 запослених

У члану 21 ж, после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који 
гласе:

 „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. г. до 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 и то лице пријави на обавезно 
социјално осигурање у ЦРОСО, ослобађа се обавезе 
плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из 
зараде, квалификованог новозапосленог лица, за 
зараду исплаћену закључно са 31.децембром 2025.г. 
године.



Временско ограничење за пореске олакшице, у 
зависности када је запослено квалификовано лице 
и ако је послодавац  у ФИ за 2020.г. имао просечно 

више од 30 запослених

 „Послодавац из става 3. овог члана не може да оствари 
пореско ослобођење по основу зараде исплаћене у периоду 
од 1. јануара 2023. године  до 31. децембра 2025. године за 
квалификовано новозапослено лице, 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.”



Измењено у чл 21 ж, услов, када се сматра 
квалификовано новозапослено лице

„Квалификованим новозапосленим лицем сматра   
се и лице које у периоду од 1. јануара 2019. године 
до 31. децембра 2021. године није имало статус 
осигураника, 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 члану 21 ж додат је и нови став 10
 „Пореско 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, а уколико у било ком 
моменту у том  периоду буде имао повезана лица почев од тог 
момента за    наредни период губи право на пореско ослобођење.”

 Ст. 11. и 12, мењају се и гласе: „Ако у току коришћења пореског 
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 пореско ослобођење за онај број 
квалификованих новозапослених лица за колико је смањен 
бро запослених у односу на дан 31. децембар 2019. године, 
при чему, у случају када је пореско ослобођење, и то прво 
заослобођење гиби за квалификовано новозапослено лице    

са којим је раније засновао радни однос



Чл 21 ж, став 13- усклађен временски 
оквир коришћења пореских олакшица

 „Послодавац из става 3. овог члана ослобађа се 
обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног 
пореза из зараде, на следећи начин:

1) 60% пореза – за зараде исплаћене у периоду од 
1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године;

2) 50% пореза – за зараде исплаћене у периоду од 
1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године;

3) 40% пореза – за зараде исплаћене у периоду од 
1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године;

4) 30% пореза – за зараде исплаћене у периоду од 
1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године.



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 (ранија прописана 
одредба, до 30 априла 2020.г)имало статус 
корисника старосне, превремене старосне 
или инвалидске пензије.”.



Нове пореске олакшице : „Члан 21з

 Послодавац који заснује радни однос са 
новозапосленим лицем ослобађа се обавезе плаћања 
70% обрачунатог и обустављеног пореза из зараде 
новозапосленог лица, за зараду 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 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 и 
које остварује месечну зараду већу од 76.500 динара.



Нове пореске олакшице Члан 21и
„Послодавац – правно лице, који у оквиру своје 

делатности на територији Републике обавља 
истраживање и развој, ослобађа се обавезе плаћања 
70%обрачунатог и обустављеног пореза из зараде 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“.......

 Ова одредба се не односи на лица чије су активности 
повезане са директним или индиректним надзором     
над спровођењем пројекта или активности подршке у 
вези са спровођењем пројекта. 



Измена код пореза на капиталну добит

 У члану 72. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

 „Другим преносом уз накнаду у смислу 
става 2. овог члана, сматра се и сваки унос 
неновчаног улога у правно лице.”...

 (Пример: 

Унос непокретности као неновчаног улога у капитал 
друштва, сматра се преносом уз накнаду где постоји 
обавеза за утврђивање капиталног добитка



 У члану 72а став 1. у тачки 5) , додаје се тачка 6), која 
гласи:

 „Капиталним добитком односно губитком не сматра се 
када се у статусној промени врши замена акција, 
односно удела које обвезник има у привредном друштву 
преносиоцу, искључиво за акције, односно уделе у 
привредном друштву стицаоцу у складу са законом којим 
се уређују привредна друштва.”.

 У члану 74. после става 12. додају се нови ст. 13. и 14, који  
гласе:

„Набавна цена акција, односно удела стечених у статусној 
промени једнака је набавној цени акција, односно удела у 
привредном друштву преносиоцу, које су замењене за 
стечене акције, односно уделе у привредном друштву
стицаоцу.



Пореска ослобођења за порез на капиталну добит-После 
члана 79а додаје се члан 79б, који гласи:

„Обвезник који имовинска права, по основу ауторских и сродних 
права и права индустријске својине,  у целости унесе као неновч. 
улог у капитал привредног друштва резидента Републике, где је 
тржишна вредност тих права за потребе тог уноса утврђена 
проценом од стране овлашћеног проценитеља, ослобађа се 
пореза на капитални добитак остварен тим преносом.

 У случају да привредно друштво то право у целини отуђи у 
року од две године од дана његовог стицања, или уступи на 
коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од 
цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је 
уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник 
његово повезано лице, обвезник губи право на претходно 
остварено ослобођење и дужан је да обавести ПУ у року од 
30 дана од дана губитка права, при чему ћесе сматрати да је

 пореска обавеза настаје одуноса ових права укапитал прив. др.



Подношење пореске пријаве, за порез на 
капитални добитак, по основу преноса права

 У члану 95. став 1. тачка 1) запета и речи: „удела у капиталу 
правних лица, дигиталне имовине, као и инвестиционих 
јединица” замењују се речима:

 РОК ОД 30 ДАНА/„и удела у капиталу правних лица”.

 У тачки 2) после речи: „хартија од вредности” додају се речи: 
„и инвестиционих јединица”.

 После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

 РОК ОД 120 ДАНА „Обвезник који у току године изврши 
пренос дигиталне имовине по основу којег може 
настати капитални добитак или губитак у складу са 
овим законом, дужан је да поднесе пореску пријаву 
најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем 
је остварен приход по основу преноса дигиталне имов.”. 



Начин утврђивања и плаћања пореза, по одбитку
 У члану 99. став 3. мења се и гласи:

 „По основу прихода лица из члана 100а став 5. овог закона, 
обавезу обрачунавања и плаћања пореза по одбитку има 
домаће правно лице, као и део правног лица односно 
пословна јединица нерезидентног правног лица из става 2. 
овог члана, у моменту када послодавцу из друге државе 
исплати износ за накнаду трошкова за рад само у случају када 
се порез претходно не плати самоопорезивањем сагласно 
члану 100а став 5. овог закона, без обзира на то да ли је 
истекао рок из члана 95. став 6. и члана 114. став 1. овог закона 

 (Пример: када нерезидентном физичком лицу по основу рада који 
обавља на територији РС, као директор привредног друштва или 
пословне јединице нерезидентног правног лица, или члан УОили 
прокуриста, његова накнада се опорезује, као накнада директору 
или као други приход,у складу са прописима РС/неовисно да ли је 
са том државом, где је резидент, потписан уговор УИДО).



Пореско ослобођење код уложених средстава у 
року 90 дана,(у целости или сразмерно) од продаје 

непокретности  и продаје дигиталне имовине

„Право на пореско ослобођење из члана 79. 
став 1, члана 79а став 1, члана 79б став 1. и 
члана 80. овог закона, утврђује се решењем 
надлежног пореског органа на основу 
документације о решавању стамбеног питања, 
односно документације о улагању средстава 
остварених продајом дигиталне имовине, 
односно о уносу неновчаног улога у капитал 
привредног друштва, приложене уз пореску 
пријаву.ˮ.



Подсећање  код определења за исплату 
Личне зараде предузетника у 2022.г.

Одредба која важи од прошле године/ 

У члана 33а Закона у вези са достављањем о 

опредељењу предузетника да врши исплату личне 
зараде-

 ДОСТАВИТИ ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ, 
ИСКЉУЧИВО У  ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПУТЕМ 
ПОРАТЛА Е-ПОРЕЗИ, 

НАЈКАСНИЈЕ ДО ДАНА 15. ДЕЦЕМБРА 2021.Г.



Примена измењеног Закона о порезу на 
доходак грађана

Одредбе овог закона примењиваће се 
од 1. јануара 2022. године, осим 
одредаба члана 7. овог закона (везано 
за нове чланове 21 з и  21 и) које ће се 
примењивати од 1. марта 2022. године.



Измене закона о порезу на добит 
правних лица/ЗПДПЛ

У члану 30. додају се ст. 5−8, који гласе: 

 „Обвезник може да се определи да капиталне 
добитке остварене уносом имовинских права у 
капитал резидентног правног лица не укључи у 
пореску основицу, под условом да резидентно 
правно лице тако стечена права не отуђи у периоду 
од две године од дана стицања, као и да у истом 
периоду то право не уступи на коришћење у целини или 
делимично по цени која је нижа од цене утврђене у 
складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је 
уступање извршио повезаном лицу из члана 59. овог 
закона или лицу чији је власник његово повезано лице из 
члана 59. овог закона». 



Тржишна вредност имовинских права 
приликом уноса у капитал резидентног 
правног лица утврђује се проценом 
извршеном од стране овлашћеног 
проценитеља. 





 У случају да резидентно правно лице у периоду од две 
године од дана стицања стечена права отуђи или та права 
уступи на коришћење у целини или делимично, обвезник 
губи право на изузимање капиталног добитка из пореске 
основице, и дужан је да у пореској пријави за порески 
период у ком су стечена права отуђена или уступљена, 
обрачуна и плати  порез, валоризован од дана подношења 
пореске пријаве за порески период у ком је остварио право 
на погодност, до дана подношења пореске пријаве за 
порески период у ком је изгубио право на ову погодност, 
индексом потрошачких цена према подацима републичког 
органа надлежног за послове статистике. 

 Капитални губици настали по основу уноса имовинских 
права не могу се пребијати са капиталним добицима. 



 Одредбе овог закона примењују се на утврђивање, 
обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев за 
2022. годину, односно за порески период који 
почиње у 2022. години. 



Измена Закона о порезу на имовину

 Измене Закона о порезу на мовину углавном се односе на 
утврђивање пореза код преноса уз накнаду права својине 
на употребљаваним моторним возилима који се врши 
између физичких лица која нису обвезници пореза на 
додату вредност.

 У том случају обвезник неће подносити пореску пријаву, 
већ ће порез утврђивати самоопорезивањем (применом 
прописаних елемената) и плаћати пре подношења 
захтева за промену саобраћајне дозволе, а промена 
саобраћајне дозволе вршиће се уз доказ о плаћеном 
порезу у прописаном износу.



Додаје се нови члан 27а, који гласи:
 Основица пореза на пренос апсолутних права за пренос права 

својине на употребљаваном моторном возилу је вредност 
употребљаваног моторног возила која се утврђује применом 
следећих елемената:

1) радна запремина мотора возила изражена у cm³:

 радна запремина мотора,снага мотора возила изражена у kw,  
број навршених година старости возила, изражен 
коефицијентом.

Вредност употребљаваног моторног возила чини динарски 

износ који се утврђује према следећој формули:

 Вредност = (320 x радна запремина мотора + 6400 x снага 

мотора) x коефицијент старости возила.”.

ОВО ПРАВИЛО ЋЕ ДА ВАЖИ ЗА ОБВЕЗНИКЕ, ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА 
ВРШЕ ПРОМЕТ ПОЛОВНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, А ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ 
СМАЊИ АДМИНИСТРИРАЊЕ У ОВОМ ПОСТУПКУ ОПРЕЗИВАЊА. 



 „Пореска пријава не подноси се за утврђивање 
пореза на пренос апсолутних права – код преноса уз 
накнаду права својине на употребљаваном моторном 
возилу који се врши између физичких лица која нису 
обвезници пореза на додату вредност, осим на:

 1) амбулантном возилу;

 2) специјалном путничком возилу за обуку кандидата за 
возаче са уграђеним дуплим ножним командама које је 
посебно означено, који се вршилицу које је регистровано 
за обављање делатности школа за возаче;

 3) путничком возилу регистрованом за такси превоз, који 
се врши физичком лицу које је регистровано за обављање 
такси превоза;

 4) путничком возилу за „rent a carˮ, који се врши 
физичком лицу које је регистровано за обављање те 
делатности.ˮ.



Став од 2 до 8.члан 40 Закона о порезу на имовину
 НОВО„Порез на пренос апсолутних права утврђује се:

 1) самоопорезивањем - на пренос права својине на 
употребљаваном моторном возилу који се врши између 
физичких лица која нису обвезници пореза на додату 
вредност, осим у случају из члана 40а овог закона; 

 Порески орган надлежан за контролу пореза на 
Порталу еУправа или другом веб порталу објављује 
услугу електронске управе која омогућава обрачун и 
плаћање пореза која  обезбеђује доказ о извршеној 
уплати органу електронским путем.(погледајте какво 
мешање надлежности Пореске упарве и Е управе??!)

 2) решењем пореског органа надлежног за пријем 
пореских пријава у складу са чланом 36. овог закона - за 
пренос из члана 23. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5) и става 2. тог

члана и чл. 24. и 40а овог закона, осим за пренос из тачке 1)



Решење ПУ за порез на пренос апсолутних 
права остаје, код преноса уз накнаду

права својине на непокретностима,

 права интелектуалне својине,

права коришћења грађевинског земљишта као и стицање 
права својине над овом имовином на основу 
правоснажне судске одлуке, 

стицање права својине одржајем, 

пренос уз накнаду целокупне имовине правног лица, 
продаја стечајног дужника као правног лица, ако ту 
обавезу није перузео купац,

код давања јавног грађевинског земљишта у закуп,у 
складу са законом који уређује планирање и изградњу. 



ОСТАЈУ ИСТА  ПРАВИЛА КОД ПОДНОШЕЊА 
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН
 У члану 40. став 1. мења се и гласи:

 „Порез на наслеђе и поклон утврђује се решењем 
пореског органа надлежног за пријем пореских 
пријава у складу са чланом 35. овог закона, а 
плаћа у року од 15 дана од дана достављања 
решења.ˮ

 ДАКЛЕ, ИЗБАЧЕНО ЈЕ САМО, ДА СЕ РЕШЕЊЕМ ВИШЕ 
НЕ УТВРЂУЈЕ ПОРЕЗЕ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ   
ПРВА  НА ПРОМЕТ ПОЛОВНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ИЗМЕЂУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА НИСУ У СИСТЕМУ 
ПДВ



Почев од 1. јануара 2023. године, јединице 
локалне самоуправе у

целости утврђују, наплаћују и контролишу порез 
на наслеђе и поклон и порез на

пренос апсолутних права и сматрају се пореским 
органом у смислу одредаба

Поступке које је Пореска управа започела у вршењу 
надлежности из који не буду окончани до дана 
преузимања предмета у окончаће јединице локалне 
самоуправе.

ЛИЧНО СМАТРАМ ДА ЈЕ ОВО ЛОШЕ ЗАКОНСКО 
РЕШЕЊЕ ЈЕР СМО МИ УПРАВО У РЕФОРМИ 2013.И 2014.г. 
ПРЕДЛОЖИТИ ДА СЕ ОБЈЕДИНИ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК, 
ЗА ОВЕ ПОЕРСКЕ ОБЛИКЕ, У ОКВИРУ ПОЕРСКЕ 
УПРАВЕ!



Измене Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање

Смањен допринос за ПИО на терет послодавца за 0,5%;

у члану 44. став 1. тачка 1) проценат: „25,5%” замењује се

процентом: „25%”.

У члану 44. став 2. тачка 1) проценат: „11,5%” замењује се 
процентом: „11%”. 

За све исплате зарада од 1.1.2022.г. важе нова правила, 
везано за повећање неопрезивог износа на 19.300 динара  
и на смањење доприноса за ПИО, на терет послодавца за 
0,5%. Ова правила дакле, важе за обрачунату зараду за 
децембар, или раније месеце, ако се исплаћују у 2022.г.. 
Извршити усклађивање обрачуна зарада према новим 
параметрима и то треба да је укалкулисано у главној 
књизи за 2021.г., без обзира што ће исплате зарада бити   
од 1.1.2022.г. 



Усклађивање-ослобођење за доприносе по 
новим условима 

У члану 45ђ 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 ЦРОСО, 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. 



Члан 45 ђ,нови став –Усклађење. када се лице 
сматра квалификованим новозапосленим лицем

„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, по наведеним 
основама, 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.”. 



„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;

 Ако у току коришћења ослобођења послодавац из става 
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, и то редом,   
за оно квалификовано новозапослено лице са којим је  
раније засновао радни однос.”. 



После члана 45е додају се чл. 45ж и 45з -Члан 45ж гласи:

 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 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 и       
које   остварује месечну зараду већу од 76.500 динара. 



Члан 45з гласи:

„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“. 



Одредбе измењеног Закона о доприносима 
за обавезно осигурање/почетак примене

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 (новозапосленим лицем из 
става 1. овог члана сматра се лице које у 
периоду од 1. јануара 2019. године до 28. 
фебруара 2022.г. није имало статус 
осигураника, које заснива радни однос и 
постаје осигураник пријављен у ЦРОСО , 
почев од 1.3.2022.г. и које остварује месечну 
зараду већу од 76.500 динара), . 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!Обезбедите стручне 
приручнике, Контни оквир и Залихе/ поруџбине 

преко www.snezanamitrovic.rs- Укључите се у 
Пословни клуб РПС, где се могу пратити текстови, 

презентације и где стручно комуницирамо по 
отвореним питањима, у току године  

http://www.snezanamitrovic.rs-/

