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Предложене измене Закона о доприносима 
за обавезно социјално осигурање

 Дефинише с е допуна у Члан 28.(везано за основицу за 
доприносе за физичка лоца која врше самоопорезивање-
фриленсери)

 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 
(фриленсери-фиксно 57.900 ) 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, ( за 
фриленсере који примењују фиксне нормирани трошкове 
за квартал 96.000)је најмање троструки износ основице 
из члана 35б овог закона.(то је износ 15%просечне емсечне 
зараде у републици)

 Уколико су основице доприноса из става 2. односно из 
наведених одредби у тачки 1) и тачки 2) овог члана ниже 
од опорезивог прихода, основица доприноса је опорезиви 
приход.”.

 У скаладу са наведеним врши се и усклађивање 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



Измене Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање

Смањен допринос за ПИО на терет послодавца за 1 %;

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

процентом: „24%”.

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

За све исплате зарада од 1.1.2023.г. важе нова правила, 
везано за повећање неопрезивог износа на 21.712 динара   
и на смањење доприноса за ПИО, на терет послодавца за   
1 %. Ова правила дакле, важе за обрачунату зараду за 
децембар, или раније месеце, ако се исплаћују у 2023.г.. 
Извршити усклађивање обрачуна зарада према новим 
параметрима и то треба да је укалкулисано у главној 
књизи за 2022.г., без обзира што ће исплате зарада бити   
од 1.1.2023.г. 



Продужава се право за повраћај дела доприноса 
за новозапослено лице до крај 2023.г.

 У члану 45. став 1. речи: „2022. године” замењују се
речима: „2023. године”. (одредба везано за право на 
повраћај 65% или 70% или 75%  плаћених доприноса у 
зависности од тога да ли је послодавац засновао радни 
однос најмање са једним, или са 10 или најмање са 100 
новозапослених лица)

 Члан 5.

 У члану 45в став 1. речи: „2022. године” замењују се
речима: „2023. године”. (одредба везано за право на 
повраћај 75% плаћених доприноса)

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



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-/

