
З А К ОН 
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 и 61/05), у члану 13. после става 1. додаје се 
нови став 2, који гласи: 

''Основица доприноса за запослене и за послодавце из става 1. 
овог члана не умањује се за износ од 5.000 динара из члана 15а став 2. Закона 
о порезу на доходак грађана.'' 

После досадашњег става 2, који постаје став 3, додаје се став 4, 
који гласи: 

''Основица доприноса за запослене и за послодавце је и пензијски 
допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац плаћа на терет 
сопствених средстава за запослене – чланове добровољног пензијског фонда, 
по закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове, 
изнад износа од 3.000 динара месечно.'' 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 5, речи: ''из ст. 1. и 2.'' 
замењују се речима: ''из ст. 1. до 4.''. 

Члан 2. 

У члану 19. речи: ''организације за обавезно здравствено 
осигурање'' замењују се речима: ''обавезног здравственог осигурања''. 

Члан 3. 

У члану 25. став 2. реч: ''месечну'' замењује се речју: 
''тромесечно'', а после речи: ''износа'' додају се речи: ''помноженим 
коефицијентом три''. 

Члан 4. 

После члана 35. додаје се члан 35а, који гласи: 

''Члан 35а 

У основицу доприноса не урачунава се новчано примање по 
основу накнаде из купопродајне цене остварене продајом капитала у поступку 
приватизације друштвеног и државног капитала, које се исплаћује физичком 
лицу у складу са законом у износу до 200 евра у динарској противвредности за 
сваку пуну годину радног стажа у субјекту приватизације." 
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Члан 5. 

У члану 37. став 1. проценат: ''40%'' замењује се процентом: 
''35%'' . 

Члан 6. 

У члану 38. став 1. проценат: ''40%'' замењује се процентом: 
''35%'' . 

Члан 7.  

У члану 45. ст. 1. и 2. речи: ''годину дана'' замењују се речима: 
''шест месеци''. 

У ставу 4. број: ''60'' замењује се бројем: ''30''. 

После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

''Изузетно од одредбе става 4. овог члана, послодавац наставља 
да користи олакшицу за преостало време коришћења олакшице, уколико 
запосленом престане радни однос отказом уговора о раду од стране 
запосленог, а послодавац уместо њега у року од највише 15 дана од дана 
престанка радног односа запосли друго лице из става 1, односно из става 2. 
овог члана.'' 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

После досадашњег става 6, који постаје став 7, додаје се став 8, 
који гласи:  

''Ослобођење од плаћања доприноса из овог члана не могу 
остваривати државни органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и 
други директни или индиректни буџетски корисници.'' 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 9, речи: ''рада и 
запошљавања'', замењују се речима: ''рада, запошљавања и социјалне 
политике.'' 

Члан 8. 

После члана 45. додају се чл. 45а и 45б, који гласе: 

''Члан 45а 

Послодавац који запосли лице које се у смислу закона којим се 
уређује рад сматра приправником, које је на дан закључења уговора о раду 
млађе од 30 година и које је код Националне службе за запошљавање 
пријављено као незапослено лице, ослобађа се обавезе плаћања доприноса за 
обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет 
средстава послодавца, за период од три године од дана заснивања радног 
односа тог лица. 
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Послодавац који запосли на неодређено време лице које је на дан 
закључења уговора о раду млађе од 30 година, а које је пријављено као 
незапослено лице код Националне службе за запошљавање најмање три 
месеца без прекида пре заснивања радног односа, ослобађа се обавезе 
плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на 
основицу, односно на терет средстава послодавца, за период од две године од 
дана заснивања радног односа тог лица. 

Новозапосленим лицем, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, сматра се 
лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који 
уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних 
оганизација за обавезно социјално осигурање. 

 Новозапосленим лицем из става 2. овог члана неће се сматрати 
лице које је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који 
је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос, 
независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. 

Ослобођење од плаћања доприноса из ст. 1. и 2. овог члана може 
остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим 
лицем повећава број запослених код послодавца у односу на број запослених 
на дан 1. септембра 2006. године. 

Ако у току коришћења олакшице од плаћања доприноса за 
новозапослена лица, као и у наредном периоду од три године за лица из става 
1. овог члана, односно две године за лица из става 2. овог члана, после истека 
олакшице, послодавац смањи број запослених у односу на број запослених на 
дан 1. септембра 2006. године, увећан за новозапослена лица за која остварује 
олакшицу од плаћања доприноса, губи право на олакшицу, при чему, у случају 
када је олакшица остварена за више новозапослених лица, прво губи олакшицу 
за оног новозапосленог са којим је раније засновао радни однос. 

Послодавац је дужан да плати допринос који би иначе платио да 
није користио олакшицу, валоризован применом стопе раста цена на мало 
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, у року 
од 30 дана од дана смањења броја запослених у смислу става 6. овог члана. 

Ако новозапосленом лицу престане радни однос у току трајања 
олакшице од плаћања доприноса, као и у наредном периоду из става 6. овог 
члана, послодавац који уместо њега, у року од највише 15 дана по престанку 
радног односа, запосли друго лице, под условом да се не смањује број 
запослених у смислу става 6. овог члана, наставља да користи олакшицу по 
основу запослења другог новозапосленог лица у обиму права утврђеног за 
претходно новозапослено лице. Укупан период коришћења олакшице из овог 
става умањује се за време за које је новозапослено лице, коме је престао радни 
однос, радило код послодавца. 

Ако приправнику из става 1. овог члана престане радни однос у 
току трајања олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу за новог 
приправника до истека рока из става 1. овог члана, уколико запосли другог 
новог приправника.  

Ако лицу из става 2. овог члана престане радни однос у току 
трајања олакшице, послодавац наставља да користи олакшицу за 
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новозапослено лице млађе од 30 година до истека рока из става 2. овог члана, 
уколико запосли друго лице млађе од 30 година.  

Ослобођење од плаћања доприноса из овог члана не могу 
остваривати државни органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и 
други директни или индиректни буџетски корисници. 

Национална служба за запошљавање плаћа допринос за 
новозапослена лица за које је послодавац остварио олакшицу у складу са 
одредбама ст. 1. и 2. овог члана. 

Начин и поступак примене одредаба овог члана споразумно 
уређују министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за 
послове рада, запошљавања и социјалне политике и министар надлежан за 
послове здравља. 

Члан 45б 

Послодавац који на неодређено време запосли лице са 
инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање дискриминације 
лица са инвалидитетом, за које одговарајућом правно-медицински валидном 
документацијом докаже инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања доприноса 
за обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет 
средстава послодавца, за период од три године од дана заснивања радног 
односа тог лица. 

Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана 
сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са 
законом који уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање 
код надлежних оганизација за обавезно социјално осигурање. 

Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана 
неће се сматрати лице које је пре заснивања радног односа било запослено код 
послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива 
радни однос, независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. 

Ослобођење од плаћања доприноса из овог члана не могу 
остваривати државни органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и 
други директни или индиректни буџетски корисници. 

Национална служба за запошљавање плаћа допринос за 
новозапослена лица са инвалидитетом за које је послодавац остварио 
олакшицу у складу са ставом 1. овог члана. 

Начин и поступак примене одредаба овог члана споразумно 
уређују министар надлежан за послове финансија, министар надлежан за 
послове рада, запошљавања и социјалне политике и министар надлежан за 
послове здравља.'' 

Члан 9. 

У члану 56. речи: ''организације за обавезно здравствено 
осигурање'' замењују се речима: ''обавезног здравственог осигурања''. 
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Члан 10. 

У члану 58а став 3. мења се и гласи: 

''Самостални уметници су дужни да плаћају аконтацију доприноса 
из члана 25. став 2. овог закона, на основу решења Пореске управе којим се 
утврђује годишња и тромесечна аконтациона обавеза доприноса.'' 

У ставу 5. реч: ''месечну'' брише се. 

Члан 11. 

Члана 59а мења се и гласи: 

''Доприноси из члана 58а овог закона плаћају се у року од 45 дана 
од дана почетка тромесечја. 

До доношења решења о утврђивању аконтације доприноса за 
текућу годину, самостални уметници дужни су да плаћају аконтацију у висини 
аконтације утврђене решењем Пореске управе за претходну годину. 

Разлику између уплаћених аконтација доприноса и износа 
коначне обавезе доприноса утврђене за претходну годину решењем Пореске 
управе, самостални уметници дужни су да плате у року од 15 дана од дана 
достављања првостепеног решења о утврђивању коначне обавезе.'' 

Члан 12. 

После члана 64. додаје се члан 64а, који гласи: 

''Члан 64а 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за 
здравствено осигурање за самосталне уметнике из члана 6. тачка 16) овог 
закона може плаћати јединица локалне самоуправе, јединица територијалне 
аутономије, Република Србија или установа из области културе чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе, јединица територијалне аутономије или 
Република Србија. 

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за 
здравствено осигурање за свештенике и верске службенике може плаћати 
јединица локалне самоуправе, јединица територијалне аутономије или 
Република Србија.'' 

Члан 13. 

После члана 65. додаје се нови члан 65а, који гласи: 

"Члан 65а 

Динарски износи из члана 13. ст. 3. и 4. овог закона усклађују се 
годишње стопом раста цена на мало у календарској години која претходи 
години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа 
надлежног за послове статистике. 
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Усклађене динарске износе из става 1. овог члана објављује 
Влада. 

Усклађени динарски износи из става 1. овог члана примењују се 
од првог дана наредног месеца по објављивању тих износа." 

Члан 14. 

После члана 72а додаје се члан 72б, који гласи: 

''Члан 72б 

Новчаном казном од 100.000 динара до 600.000 динара казниће 
се за прекршај правно лице - послодавац ако не изврши плаћање доприноса 
које би иначе платио да није користио олакшицу, валоризованих применом 
стопе раста цена на мало према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике, у року од 30 дана од дана престанка радног односа 
запосленог, односно дана смањења броја запослених (члан 45. став 4. и члан 
45а став 7). 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и 
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај 
предузетник, новчаном казном од 50.000 до 300.000 динара.'' 

Члан 15. 

Одредба члана 5. овог закона примењиваће се почев од 1. 
фебруара 2007. године. 

Члан 16. 

Одредба члана 6. овог закона примењиваће се на обрачун и 
плаћање доприноса почев за 2007. годину. 

Члан 17. 

Повластицу из члана 8. овог закона може да оствари послодавац 
који на дан 1. септембра 2006. године има најмање исти број запослених као и 
на дан ступања на снагу овог закона. 

Члан 18. 

Прво усклађивање динарских износа, сагласно члану 13. овог 
закона, извршиће се у јануару 2008. године. 

Члан 19. 

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од три 
месеца од дана ступања на снагу овог закона. 
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Члан 20. 

Овај закон примењиваће се од 1. јануара 2007. године, осим 
члана 1. став 2, који ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона и 
одредаба чл. 4, 7. и 8, које ће се примењивати од 1. септембра 2006. године.  

Члан 21. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном гласнику Републике Србије''. 


