
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, 47/13 и 108/13), у члану 
44. став 1. тачка 1) проценат: „24%" замењује се процентом: „26%". 

У тачки 2) проценат: „12,3%" замењује се процентом: „10,3%". 

У ставу 2. тачка 1) проценат: „13%" замењује се процентом: „14%", а 
проценат „11%" замењује се процентом: „12%". 

У тачки 2) проценат: „6,15%" замењује се процентом: „5,15%". 

Члан 2. 
Члан 45. мења се и гласи: 

„Члан 45. 

Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице 
има право на повраћај дела плаћених доприноса за обавезно социјално 
осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за 
новозапослено лице, исплаћене закључно са 30. јуном 2016. године. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице са којим је 
послодавац закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни 
односи, које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежне 
организације за обавезно социјално осигурање и које је пре заснивања радног 
односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено 
као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником 
најмање три месеца, и за то време није остваривало било коју врсту прихода по 
основу радног ангажовања. 

Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је 
пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано 
лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца 
који би, да није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога 
новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао 
прекид радног односа. 

Повезано лице, у смислу овог закона, је лице које се сматра повезаним 
лицем у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.  

Олакшицу из става 1. овог члана може остварити послодавац ако се 
заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених 
код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године. 

Олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац који 
започне обављање делатности после 31. марта 2014. године. 

Послодавац има право на повраћај плаћених доприноса из става 1. овог 
члана, и то: 
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1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са 
девет новозапослених лица; 

2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 
новозапослених лица; 

3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених 
лица. 

Збир износа плаћеног доприноса за који послодавац има право на 
повраћај према ставу 7. овог члана и износа плаћеног доприноса за који 
послодавац нема право на повраћај, представља износ укупно плаћене обавезе 
доприноса по основу зараде за новозапослено лице. 

Повраћај плаћених доприноса из става 7. овог члана врши се у складу са 
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у року од 
15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу. 

Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у 
складу са одговарајућим прописом, осим у складу са законом којим се уређује 
порез на доходак грађана, по основу заснивања радног односа тог лица нема 
право да за то лице оствари олакшицу из овог члана. 

Олакшицу из овог члана не могу остварити државни органи и 
организације, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, 
Државна ревизорска институција, Повереник за информације од јавног значаја 
и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, 
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисија 
за заштиту конкуренције, Комисија за хартије од вредности, Фискални савет, 
Републичка радиодифузна агенција, Агенција за енергетику Републике Србије и 
друге јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни или 
индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава." 

Члан 3. 
Члан 45a брише се. 

Члан 4. 
Одредбе члана 1. овог закона примењиваће се од 1. августа 2014. 

године, а одредбе чл. 2. и 3. овог закона примењиваће се од 1. јула 2014. 
године. 

Члан 5. 
Послодавац који је до 1. јула 2014. године стекао право на олакшицу из 

чл. 45. и 45a Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 
(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13 и 
108/13), олакшицу остварује у складу са тим законом. 

Члан 6. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 


