
З А К О Н 
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 и 47/13), у члану 6. тачка 
18) после речи: „је накнада” додају се речи: „за рад”. 

Члан 2.  
У члану 23. став 1. после речи: „је” додаје се реч: „најмање”. 

Члан 3. 
У члану 40. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

„За запосленог који ради са непуним радним временом код два или више 
послодаваца, сваки послодавац обрачунава и плаћа доприносе на зараду коју 
запослени остварује код тог послодавца, ако је та зарада једнака или виша од 
сразмерног износа најниже месечне основице доприноса који се утврђује 
сразмерно радном времену запосленог код тог послодавца у односу на пуно 
радно време. 

Ако запослени ради са непуним радним временом код два или више 
послодаваца, послодавац код којег остварује зараду нижу од сразмерног износа 
најниже месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном 
времену запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време, 
обрачунава и плаћа доприносе на сразмерни износ најниже месечне основице 
доприноса.” 

Члан 4. 
У члану 52а речи: „Предузетник, односно пољопривредник из члана 27. 

став 1.” замењују се речима: „Предузетник из члана 22. став 1, односно 
пољопривредник из члана 27. став 1.”. 

Додају се ст. 2. и 3, који гласе: 

„Предузетник, односно пољопривредник из става 1. овог члана који не 
изврши исплату личне зараде до последњег дана у текућем месецу за 
претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати 
доприносе на најнижу месечну основицу доприноса из члана 37. овог закона. 

Предузетник из члана 22. став 1, односно пољопривредник из члана 27. 
став 1. овог закона, коме је основица доприноса опорезива добит, дужан је да 
обрачуна и плати доприносе на начин прописан за обрачунавање и плаћање 
пореза на приходе од самосталне делатности на опорезиву добит, по закону 
којим се уређује порез на доходак грађана.” 

Члан 5. 
Члан 60. мења се и гласи: 
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„Члан 60. 

Доприноси за предузетнике из члана 58. овог закона плаћају се у року 
који је законом који уређује порез на доходак грађана утврђен као рок за 
плаћање пореза по том основу. 

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

Доприноси из чл. 53. и 59. овог закона плаћају се до 15. у месецу за 
претходни месец. 

Доприноси из члана 11. овог закона плаћају се истовремено са исплатом 
уговорене накнаде, односно до петог у месецу за претходни месец ако се не 
остварује уговорена накнада.” 

Члан 6. 
У члану 65б после речи: „доприноса” додају се речи: „по основу личне 

зараде,”. 

Члан 7. 
У члану 72. став 1. речи: „ако као послодавац или други исплатилац 

прихода” замењују се речима: „које је обвезник обрачунавања, односно 
плаћања доприноса, као и послодавац или други исплатилац прихода који”, а 
речи: „члан 60. став 3” замењују се речима: „члан 60. став 4”. 

Члан 8. 
У члану 73. после речи: „предузетник” додају се речи: „из члана 22. став 

1.”, а речи: „и члан 60. став 1” бришу се. 

Члан 9. 
У члану 74. речи: „члан 60. ст. 1. и 2.” замењују се речима: „члан 60. ст. 1. 

и 2. и став 3. у вези са чланом 59. ”. 

Члан 10.  
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


