
 
 ЗАКОН 

 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 и 62/06), у члану 6. после тачке 23) додаје се тачка 
23а), која гласи: 

„23а) Лице за које се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету 
Републике је осигураник – физичко лице које, у смислу закона који уређује систем 
обавезног здравственог осигурања и под условима прописаним тим законом: 
припада групацији становништва која је изложена повећаном ризику обољевања; 
лице чија је здравствена заштита потребна у вези са спречавањем, сузбијањем, 
раним откривањем и лечењем болести од већег социјално-медицинског значаја; као 
и лице које је у категорији социјално угроженог становништва, ако не испуњава 
услове за стицање својства осигураника по другом основу сагласно том закону, или 
ако права из обавезног здравственог осигурања не остварује као члан породице 
осигураника – а за које се у буџету Републике, према закону који уређује систем 
обавезног здравственог осигурања, обезбеђују средства за уплату доприноса за 
обавезно здравствено осигурање;”. 
  

Члан 2.  
У члану 8. став 1. тачка 11) брише се. 
После тачке 15) додаје се тачка 15а), која гласи: 
„15а) лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету 

Републике;”. 
Додаје се став 5, који гласи: 
„Обавеза  плаћања доприноса на основицу, за осигуранике из става 1. тачка 

15а) овог члана извршава се на терет средстава буџета Републике, сагласно закону 
који уређује систем обавезног здравственог осигурања.” 

 
Члан 3.  

 У члану 26. став 1. речи: „свештенике, верске службенике и монахе и 
монахиње” замењују се речима: „свештенике и верске службенике”. 

  
 

Члан 4. 
 Члан 35а брише се. 
  

Члан 5. 
 После члана 35а додаје се члан 35б, који гласи: 
 

„Члан 35б 
 Основица доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се 
средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, је месечна основица 
доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици исплаћене 



 2
по запосленом  у претходној години, према објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике. 
 Износ месечне основице доприноса из става 1. овог члана, сваке године 
објављује министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање 
доприноса за обавезно здравствено осигурање почев од првог јануара године за 
коју се доприноси утврђују и плаћају.” 
  

Члан 6. 
 У члану 36. став 3. речи: „члана 28.” замењују се речима:  „чл. 28. и 35б”. 
  

Члан 7. 
 У члану 59. речи: „монахе и монахиње,” бришу се. 
   

Члан 8. 
 После члана 64а додаје се члан 64б, који гласи: 
 

„Члан 64б 
 Допринос за  обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за 
уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике обрачунава се, утврђује и плаћа 
сагласно закону који уређује систем обавезног здравственог осигурања и 
подзаконским актима за његово спровођење.” 
  

Члан 9. 
 Основицу доприноса за  обавезно здравствено осигурање лица за која се 
средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике, за 2009. годину чини 
износ од 10% просечне месечне зараде у Републици исплаћене по запосленом у 
2008. години, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
  

Члан 10. 
 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 
 
 


