
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 и 101/11), у члану 7. став 2.
мења се и гласи:

„Обвезници доприноса на основицу, за осигуранике из става 1. тач. 1) до 
5) овог члана су и послодавци, односно други исплатиоци прихода на исту 
основицу као и осигураници, а по стопи прописаној овим законом.”

Члан 2.

У члану 13. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:

„Основица доприноса за запослене и за послодавце из става 1. овог 
члана не умањује се за износ од 11.000 динара из члана 15а став 2. Закона о 
порезу на доходак грађана.

Основица доприноса за запослене и за послодавце је и износ који 
представља збир премије за добровољно здравствено осигурање коју 
послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене - осигуранике 
укључене у добровољно здравствено осигурање у Републици у складу са 
прописима који уређују добровољно здравствено осигурање и пензијског 
доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених 
средстава плаћа за запослене - чланове добровољног пензијског фонда у 
складу са прописима који уређују добровољне пензијске фондове и пензијске 
планове, умањен за износ од 5.214 динара месечно.”

Став 4. брише се. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, речи: „ст. 1. до 4.” замењују 
се речима: „ст. 1. до 3.”.

Члан 3.

Члан 22. мења се и гласи:

„Члан 22.

Основица доприноса за предузетнике који у складу са законом који 
уређује порез на доходак грађана порез плаћају на стварни приход је: 

1) месечни износ личне зараде у смислу закона који уређује порез на 
доходак грађана, или

2) опорезива добит ако предузетник не исплаћује личну зараду из тачке 
1) овог става.

Ако предузетник исплаћује личну зараду основица доприноса утврђује се 
у складу са чланом 13. ст. 2. и 3. овог закона.

За предузетнике који порез плаћају на паушално утврђени приход 
основица доприноса је паушално утврђен приход у складу са законом који 
уређује порез на доходак грађана.
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Основица из ст. 1. до 3. овог члана за предузетнике је и основица 
додатног доприноса за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, а 
који предузетник остварује у складу са законом.”

Члан 4.

У члану 23. став 1. мења се и гласи:

„Основица доприноса за осниваче, односно чланове привредног 
друштва je најнижa месечнa основицa из члана 37. овог закона.” 

Став 2. брише се.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 2, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се 
речима: „став 1.”

Члан 5.

Члан 24. брише се.

Члан 6.

Члан 27. мења се и гласи:

„Члан 27.

Основица доприноса за пољопривреднике који су у складу са законом 
који уређује порез на доходак грађана обвезници пореза на приходе од 
самосталне делатности је:

1) месечни износ личне зараде у смислу закона који уређује порез на 
доходак грађана, или

2) опорезива добит ако пољопривредник не исплаћује личну зараду из 
тачке 1) овог става.

Ако пољопривредник из става 1. овог члана исплаћује личну зараду 
основица доприноса утврђује се у складу са чланом 13. ст. 2. и 3. овог закона.

Основица доприноса за пољопривреднике, осим пољопривредника из 
става 1. овог члана, је најнижа месечна основица из члана 38. овог закона.” 

Члан 7.

У члану 44. став 1. тачка 1) проценат: „22%” замењује се процентом: 
„24%”.

У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи:

„1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 13% за лица из 
члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона, а 11% за послодавца, односно другог 
исплатиоца прихода лицима из члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона;”.

Члан 8.

Члан 50. мења се и гласи:

„Члан 50.

Предузетнику који прекине обављање делатности у складу са законом, 
обавеза плаћања доприноса мирује у периоду у којем не обавља делатност.

Предузетник из става 1. овог члана може наставити плаћање доприноса 
и у периоду у којем не обавља делатност.” 
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Члан 9.

У члану 51. став 3. речи: „30. у” замењују се речима: „последњег дана у”.

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

„Ако послодавац у року из става 3. овог члана не обрачуна и не уплати 
доприносе за претходни месец, надлежна организациона јединица Пореске 
управе, по службеној дужности, а на основу расположивих података, 
обрачунава доприносе у име и за рачун послодавца.”

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „ставом 3.” замењују се 
речима: „ст. 3. и 4.”. 

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 10.

После члана 52. додаје се члан 52а, који гласи:

„Члан 52а

Предузетник, односно пољопривредник из члана 27. став 1. овог закона, 
који остварује личну зараду у смислу закона који уређује порез на доходак 
грађана, дужан је да сам обрачуна и плати доприносе на исплаћену зараду по 
стопама из члана 44. став 1. овог закона, на начин на који је то прописано за 
плаћање пореза на зараду, по закону који уређује порез на доходак грађана.”

Члан 11.

Члан 53. мења се и гласи:

„Члан 53.

Доприносе за оснивача, односно члана привредног друштва обрачунава 
и плаћа привредно друштво чији је члан.”

Члан 12.

Члан 58. мења се и гласи:

„Члан 58.

За предузетнике који порез плаћају на паушално утврђени приход, 
самосталне уметнике, свештенике, верске службенике и пољопривреднике из 
члана 27. став 3. овог закона, изузев лица из члана 65б овог закона, обавезу 
доприноса утврђује решењем Пореска управа.”

Члан 13.

Члан 65а мења се и гласи:

„Члан 65а

Динарски износ из члана 13. став 3. овог закона усклађује се годишњим 
индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој 
се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике. 

Усклађени динарски износ из става 1. овог члана објављује Влада. 

Усклађени динарски износ из става 1. овог члана примењује се од првог 
дана наредног месеца по објављивању тог износа.”
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Члан 14.

У члану 72. став 1. после речи: „доприносе” додају се запета и речи: 
„односно не уплати доприносе обрачунате од стране Пореске управе”, а речи: 
„члан 51. ст. 1. до 4” замењују се речима: „члан 51. ст. 1. до 5”.

Члан 15.

У члану 73. после речи: „предузетник” додају се запета и речи: „односно 
пољопривредник из члана 27. став 1. овог закона”, а речи: „члан 60. став 1” 
замењују се речима: „члан 52а и члан 60. став 1”.

Члан 16.

У члану 74. речи: „члан 51. став 5” замењују се речима: „члан 51. став 6”.

Члан 17.

Исплатиоци који су до дана почетка примене овог закона извршили 
исплату дела зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате 
обрачунавају и плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање у складу са 
Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник 
РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 и 101/11) закључно са коначном 
исплатом те зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате. 

Члан 18.

Основица доприноса за предузетнике, односно пољопривреднике који су 
у складу са законом који уређује порез на доходак грађана обвезници пореза на 
приходе од самосталне делатности, а који се у складу са законом који уређује 
порез на доходак грађана определе да од 1. јула 2013. исплаћују личну зараду 
као своје месечно лично примање, је лична зарада.

Члан 19.

Прописи за извршавање овог закона донеће се најкасније у року од 
месец дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, a одредба члана 9. ст. 2. до 4. овог 
закона примењиваће се од 1. јануара 2014. године.


