
 
 
 
 

Табела 1  12.01.2022. САВЕТНИК 

ИНДЕКС ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА 

Ред. 
број 

Месец и 
година 

Објављено у 

У месецу 
према 

претходном 
месецу 

(месечна стопа 
инфлације) 

Месец 2021 /  
исти месец 2020 
(годишња стопа 

инфлације) 

1 2 3 4 5 

1. 01.2021. Саопштење РЗС бр. 43 од 22.02.2021.  100,4 (0,4) 101,1 (1,1) 

2. 02.2021. Саопштење РЗС бр. 71 од 12.03.2021. 100,6 (0,6) 101,2 (1,2) 

3. 03.2021. Саопштење РЗС бр. 95 од 12.04.2021. 100,5 (0,5) 101,8 (1,8) 

4. 04.2021. Саопштење РЗС бр. 125 од 12.05.2021. 101,1 (1,1) 102,8 (2,8) 

5. 05.2021. Саопштење РЗС бр. 160 од 11.06.2021. 100,5 (0,5) 103,6 (3,6) 

6. 06.2021. Саопштење РЗС бр. 192 од 12.07.2021. 100,3 (0,3) 103,3 (3,3) 

7. 07.2021. Саопштење РЗС бр. 222 од 12.08.2021. 100,2 (0,2) 103,3 (3,3) 

8. 08.2021. Саопштење РЗС бр. 254 од 13.09.2021. 100,9 (0,9) 104,3 (4,3) 

9. 09.2021. Саопштење РЗС бр. 280 од 12.10.2021. 100,8 (0,8) 105,7 (5,7) 

10. 10.2021. Саопштење РЗС бр. 306 од 12.11.2021. 100,9 (0,9) 106,6 (6,6) 

11. 11.2021. Саопштење РЗС бр. 340 од 13.12.2021. 100,9 (0,9) 107,5 (7,5) 

12. 12.2021. Саопштење РЗС бр. 8 од 12.01.2022. 100,4 (0,4) 107,9 (7,9) 



 
 
 
 
 

Табела 2  25.12.2021. САВЕТНИК 

ЗАТЕЗНА КАМАТА 

Ред. 
број 

Период важења стопе Висина референтне 
каматне стопе НБС  

Затезна камата 
(на годишњем нивоу) 

1 2 3 4 

1. 08.11.2019.-11.03.2020. 2,25% 10,25% 

2. 12.03.2020.-09.04.2020. 1,75% 9,75% 

3. 10.04.2020.-11.06.2020. 1,50% 9,50% 

4. 12.06.2020.-10.12.2020. 1,25% 9,25% 

5. 11.12.2020.- 1,00% 9,00% 

Напомена: Од 25.12.2012. године ступио је на снагу нови Закон о затезној камати по коме се стопа 
затезне камате утврђује на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Европске 
централне банке на главне операције за рефинансирање, увећане за осам процентних поена. 
Затезна камата се обрачунава по следећој формули: к = (Г x п x д) : (100 x Гд), где је  к – износ затезне 
камате, Г – износ дуга, п – прописана годишња стопа затезне камате, д – календарски број дана 
доцње у обрачунском периоду, Гд – календарски број дана у години (365 – проста година, односно 
366 дана – преступна година). 



Табела 3  24.12.2020. САВЕТНИК 

ОСНОВИЦЕ ЗА ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ 

ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ И ОД ПЛАТЕ ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ 

Нето основица 
Ред. 
број 

Запослени у Од плате
за новембар 

2019. 

Од плате  
за децембар  

2020. 

Од плате
за март  

2021. 

Према Закључку Владе РС 05 број 121-10895/2020 од 24.12.2020. 

1. Основно и средње образовање, ученички стандард 3.411,98 3.531,40 3.582,58 

2. Студентски стандард 3.251,67 3.365,48 3.414,25 

3. Високо образовање 3.103,85 3.212,48 3.259,04 

6. Установе здравствене заштите, осим војноздравствених 
установа    

- 

За доктора медицине, доктора стоматологије / доктора 
денталне медицине, магистра фармације и магистра 
фармације – медицинског биохемичара са завршеним 
интегрисаним академским студијама здравствене струке 

3.408,99 3.937,38 

 

- 
За медицинску сестру, здравственог техничара, односно 
друга лица са завршеном одговарајућом високом, 
односно средњом школом здравствене струке 

3.628,74 4.191,19 
 

- За остале запослене (немедицинско особље) 3.255,72 3.760,35  

- 
За здравствене сараднике са стеченим VII нивоом 
квалификација у смислу закона којим се уређује 
национални оквир квалификација Републике Србије 

 3.865,80 
 

- 
За здравствене сараднике са стеченим од III до VI нивоа 
квалификација у смислу закона којим се уређује 
национални оквир квалификација Републике Србије 

 3.936,08 
 

7. Установе социјалне заштите чији је оснивач Република 
Србија 

   

- 

За доктора медицине, доктора стоматологије / доктора 
денталне медицине, магистра фармације и магистра 
фармације – медицинског биохемичара са завршеним 
интегрисаним академским студијама здравствене струке 

3.378,00 3.901,59 

 

- 
За медицинску сестру, здравственог техничара, односно 
друга лица са завршеном одговарајућом високом, 
односно средњом школом здравствене струке 

3.531,55 
 

4.078,94 
 

- За неговатељице  3.866,12  

- За остале запослене (немедицинско особље) 3.347,29 3.464,45 3.514,65 

8.  Организације обавезног социјалног осигурања, осим 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања    

- 

За Прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама  
(„Службени гласник РС“, број 44/2001 … 58/2014 и 
113/2017 - др. закон) 

4.155,73 4.301,18 4.363,52 

- За Другу групу послова из Уредбе 3.941,86 4.079,83 4.138,95 

- За Трећу групу послова из Уредбе 2.736,71 2.832,49 2.873,55 

9. Установе културе чији је оснивач Република Србија 3.252,88 3.366,73 3.415,52 

10. Плате запослених у Заводу за спорт и медицину спорта 
Републике Србије 

   

- За здравствене раднике  3.318,94  

- За остале запослене  2.974,72 3.017,23 

11. Остале јавне службе које су корисници буџетских 
средстава 2.873,55 2.974,12 3.017,23 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нето основица 
Ред. 
број Запослени у Од плате

за новембар 
2019. 

Од плате  
за децембар  

2020. 

Од плате
за март  

2021. 

Према Закључку Владе РС 05 број 121-10896/2020 од 24.12.2020.  

1. Предшколско образовање  3.411,98 3.531,40 3.582,58 

2. Установе културе чији је оснивач локална власт 3.252,88 3.366,73 3.415,52 
3. Установе социјалне заштите чији је оснивач локална власт    

- 

За доктора медицине, доктора стоматологије / доктора 
денталне медицине, магистра фармације и магистра 
фармације – медицинског биохемичара са завршеним 
интегрисаним академским студијама здравствене струке 

3.378,00 3.901,59 

 

- 
За медицинску сестру, здравственог техничара, односно 
друга лица са завршеном одговарајућом високом, 
односно средњом школом здравствене струке 

3.531,55 4.078,94 
 

- За неговатељице  3.866,12  

- За остале запослене (немедицинско особље) 3.347,29 3.464,45 3.514,65 

4. Остале јавне службе чији је оснивач локална власт 2.873,55 2.974,12 3.017,23 

Према Закључку Владе РС 05 број 121-10899/2020 од 24.12.2020.  

1. Плате запослених у Централном регистру обавезног 
социјалног осигурања: 

   

- 

За Прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама  
(„Службени гласник РС“, број 44/2001 … 58/2014 и 
113/2017 - др. закон) 

4.363,52 4.516,24 4.587,70 

- За Другу групу послова из Уредбе 4.138,94  4.283,80 4.345,89 

- За Трећу групу послова из Уредбе 2.873,55  2.974,12 3.017,23 

Према Закључку Владе РС 05 број 121-10894/2020 од 24.12.2020.  

1. 

Плате изабраних лица у органима и службама локалне 
власти из члана 9. Закона о платама у државним органима 
и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/2001 
… 99/2014, 21/2016 – др. закон и 113/2017 – др. закон ) 

11.781,20 12.193,54 12.370,26 

2. Плате постављених лица у органима и службама локалне 
власти 

2.535,40 2.624,14 2.662,17 

3. Плате запослених1) у органима и службама локалне власти 2.764,88 2.861,65 2.903,12 

1) Основица за обрачун и исплату плата из тачке 3. овог закључка, за запосленог са средњом и нижим стручним спремама у 
јединицама локалне самоуправе осим у граду Београду, може се увећати по основу квалитета и резултата рада, почев од 
плате за децембар 2020. године, за нето 286,17 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално 
осигурање, а почев од плате за март 2021. године за нето 290,31 динара. Основица се запосленима одређује тромесечно. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нето основица 
Ред. 
број Запослени у  Од плате

за новембар 
2019. 

Од плате  
за децембар  

2020. 

Од плате
за март  

2021. 

Према члану 9. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину2)  

1. За запослене у Пореској управи и Управи царина 22.043,22 22.814,73 23.145,38 

2. За државне службенике и намештенике у Министарству 
унутрашњих послова и Министарству одбране  23.467,34 24.288,70 24.640,71 

3. За лекаре у заводима за  извршење кривичних санкција  26.607,45  

4. 
За државне службенике и намештенике у заводима за 
извршење кривичних санкција, осим запослених из тачке 
3), и у судовима и тужилаштвима 

23.036,75 23.843,04 24.188,59 

5. 
За државне службенике и намештенике у судовима и 
тужилаштвима који у складу са посебним законом остварују 
право на плату у дуплом износу 

20.942,49 21.675,48 21.989,61 

6. 
За државне службенике и намештенике у Високом савету 
судства, Државном већу тужилаца и Државном 
правобранилаштву 

21.787,88 22.550,46 22.877,27 

7. За државне службенике и намештенике у Уставном суду 21.989,62 22.759,26 23.089,10 

8. 
За функционере чија се плата према посебном закону 
директно или индиректно одређује према плати државних 
службеника на положају 

19.762,25 20.453,93 20.750,36 

9. За функционере чија се плата према посебном закону 
директно или индиректно одређује према плати судија 34.478,33 35.685,07  36.202,25 

10. За државне службенике и намештенике којима основица 
није утврђена у тач. 1) – 7) 20.750,35 21.476,61  21.787,87 

11. За судије3), јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца 36.537,45 37.816,26 38.364,32 

12. За председнике и судије Уставног суда  34.797,57 36.015,48 36.537,45 

2) „Службени гласник РС”, број 149/2020  
3) У 2021. години основица која се односи на судије исплаћиваће се 70% из извора 01 – Општи приходи и примања из буџета, 
а 30% из прихода остварених по основу наплате судских такси које припадају правосудним органима. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 4  25.12.2021. САВЕТНИК 

КАМАТА ЗА НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПЛАЋЕНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 

Ред. 
број Период 

Референтна каматна стопа 
НБС - годишња 

Камата за неблаговремено 
плаћене јавне приходе -  

на годишњем нивоу 
(кол. 3 + 10%) 

1 2 3 4 

1. 07.11.2019.-10.03.2020. 2,25% 12,25% 

2. 11.03.2020.-19.03.2020. 1,75% 11,75% 

3. 20.03.2020.-08.04.2020. 1,75% 1,75%* 

4. 09.04.2020.-06.05.2020. 1,50% 1,50%* 

5. 07.05.2020.-10.06.2020. 1,50% 11,50% 

6. 11.06.2020.-09.12.2020. 1,25% 11,25% 

7. 10.12.2020.- 1,00% 11,00% 

Напомена: Законом  о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, број 53/2010) промењен је члан 75. став 1. Закона па је од 01.01.2011. године 
камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе једнака годишњој референтној стопи 
централне емисионе банке увећаној за 10 процентних поена.   
 
*  У „Службеном гласнику РС“, број 38/2020 објављена је Уредба о пореским мерама за време 
ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2, којом је прописано да се за време ванредног стања, камата за 
неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунава и плаћа по стопи једнакој годишњој 
референтној стопи Народне банке Србије. 



Табела 5  25.02.2022. САВЕТНИК 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Ред. 
број 

Месец и 
година 

Објављено у Са порезом и 
доприносима 

Без пореза и 
доприноса 

1 2 3 4 5 

1. 01.2021. „С.Г. РС“, број 30/2021 87.058 63.109 

2. 02.2021. „С.Г. РС“, број 42/2021 85.864 62.280 

3. 03.2021. „С.Г. РС“, број 53/2021 89.894 65.289 

4. 04.2021. „С.Г. РС“, број 64/2021 89.582 64.948 

5. 05.2021. „С.Г. РС“, број 75/2021 89.720 65.025 

6. 06.2021. „С.Г. РС“, број 83/2021 89.793 65.070 

7. 07.2021. „С.Г. РС“, број 93/2021 89.330 64.731 

8. 08.2021. „С.Г. РС“, број 100/2021 89.202 64.639 

9. 09.2021. „С.Г. РС“, број 112/2021 89.980 65.218 

10. 10.2021. „С.Г. РС“, број 127/2021 91.132 66.048 

11. 11.2021. „С.Г. РС“, број 10/2022 95.312 69.136 

12. 12.2021. „С.Г. РС“, број 27/2022 102.196 74.629 

Напомена: Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати 
на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову 
методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана по 
истеку месеца на који се зараде односе.  

У складу са наведеним у будуће, за плаћање обавеза које проистичу по основу података о 
зарадама, КОРИСТИ СЕ ПОСЛЕДЊИ ОБЈАВЉЕНИ ПОДАТАК РЗС. 

Детаљније информације о изменама обрачуна просечне зараде и примени нове методологије 
можете погледати на веб-сајту РЗС-а преко линка: 
http://www.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/Zarade_brosura.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 6  25.12.2021. САВЕТНИК 

МИНИМАЛНА ЗАРАДА У 2021. ГОДИНИ 

Месец 
Износ минималне цене 

рада по радном часу 

Број 
могућих  
радних 
часова* 

Нето износ 
Бруто износ 

(кол. 4 – 1.830** 
/ 0,701) 

1 2 3 4 5 

Јануар 168 30.900,24 41.469,67 
Фебруар 160 29.428,80 39.370,61 

Март 184 33.843,12 45.667,79 
Април 176 32.371,68 43.568,73 

Мај 168 30.900,24 41.469,67 
Јуни 176 32.371,68 43.568,73 
Јули 176 32.371,68 43.568,73 

Август 176 32.371,68 43.568,73 
Септембар 176 32.371,68 43.568,73 

Октобар 168 30.900,24 41.469,67 
Новембар 176 32.371,68 43.568,73 
Децембар 

183,93 динара 
(„Службени гласник РС“,  

број 116/2020) 

184 33.843,12 45.667,79 

Напомена: Сходно ставу 5. члана 111. Закона о раду, без обзира на који претходни месец се 
исплата минималне зараде односи, послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом 
у висини која се одређује на основу одлуке о минималној цени рада која важи за месец у којем се 
врши исплата. Дакле, при обрачуну и исплати минималне зараде користи се износ минималне 
цене рада по радном часу од 183,93 динара, без обзира за који претходни месец се исплаћује 
ова зарада, помножено са бројем радних часова за месец за који се исплаћује зарада.  
 
* Број радних часова се узима у зависности од месеца за који се исплаћује зарада (нпр. да би се 
добила минимална зарада у нето износу за децембар 2020. године, у случају када се зарада 
исплаћује у било ком месецу 2021. године, рачуна се 184 радних часова, помножено са 
минималном ценом рада по часу од 183,93 динара, која важи од 01.01.2021. године, без обзира што 
је у децембру 2020. године износ минималне цене рада по часу износио 172,54 динара) 
 
** Износ од 1.830 динара (10% од 18.300 динара неопорезивог износа) примењује се за обрачун од 
01.01.2021. године. 

 
 
 



 
 

Табела 7  25.12.2021. САВЕТНИК 

ОСНОВИЦЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА 

Ред. 
број Основица Износ 

1 2 3 

1. 

Најнижа месечна основица доприноса за обавезно социјално 
осигурање за 2021. годину 
 
35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене, односно 
остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца 
октобра у текућој години 

28.402 

2. 

Највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално 
осигурање за 2021. годину 
 
Петоструки износ просечне месечне зараде у Републици 
исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци 
почев од месеца октобра у текућој години 

405.750 

3. Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално 
осигурање за 2021. годину 

4.869.000 



Табела 8  25.12.2021. САВЕТНИК 

НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ1) ИЗ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА2) 

Пореска ослобађања  
на примања запосленог Ред. 

број 
Назив примања из  
 члана 18. Закона 

Период Исплата на основу 

Неопорезив
и износ 

Тачка 

1. Накнада трошкова за долазак и 
одлазак са посла 

За један 
месец 

До висине цене месечне 
претплатне карте за месец, 
односно до висине стварних 
трошкова превоза 

Највише до 
4.040 1 

2. Дневница за службени пут у земљи3) Дневно Без обавезе прилагања 
рачуна 2.425 2 

3. Накнада трошкова смештаја на 
службеном путу у земљи Дневно Према приложеном рачуну  3 

4. Накнада трошкова превоза на 
службеном путу у земљи 

За време 
службеног 
пута 

Према приложеном рачуну 
превозника у јавном 
саобраћају 

Цена 
превозне 

карте 
4 

5. Накнада за коришћење сопственог 
аутомобила у службене сврхе 

За један 
месец 

30% од цене једног литра 
погонског горива 
помноженог с бројем 
потрошених литара4) 

7.071 5 

6. 

Солидарна помоћ за случај болести, 
здравствене рехабилитације или 
инвалидности запосленог или члана 
његове породице 

По сваком 
случају 

 40.399 7 

7. 
Поклон деци запослених, старости 
до 15 година, поводом Нове године 
и Божића 

По детету  10.100 8 

8. Јубиларне награде Годишње  20.198 9 

 

Пореска ослобађања  
на примања запосленог Ред. 

број 
Назив примања из 

чл. 15а и 101. Закона 
Период Исплата на основу

Неопорезиви износ 

1. Неопорезиви износ зараде Месечно  18.300 

 

Пореска ослобађања  
на примања запосленог Ред. 

број 
Назив примања из 

члана 9. Закона 
Период Исплата на основу 

Неопорезив износ Тачка 

1. 

Помоћ у случају смрти 
запосленог, члана његове 
породице или пензионисаног 
радника 

По сваком 
случају 

Општег акта До 70.696 9 

2. Стипендије и кредити 
ученика и студената Месечно  До 30.967 12 

3. Отпремнина код одласка у 
пензију 

По сваком 
случају  

Најмање у висини 2 
просечне месечне зараде у 

Републици Србији 
18 

4. 
Отпремнина која се исплаћује 
запосленом за чијим је радом 
престала потреба 

По сваком 
случају 

Општег акта или 
уговора о раду 

До износа који је утврђен 
законом којим се регулишу 

радни односи 
19 

1) Усклађивање се врши једном годишње стопом раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се 
усклађивање врши („Службени гласник РС“, број 10/2007, 8/2008, 6/2009, 4/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 7/2016, 
7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020 и 6/2021) 
2) „Службени гласник РС”, број 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – исправка, 31/2009, 44/2009, 
18/2010, 50/2011, 91/2011 - УС, 93/2012, 114/2012 - УС, 47/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 
86/2019 и 153/2020) 
3) Државном службенику и намештенику дневница износи 150 динара према члану 9. Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, број 98/2007, 84/2014 и 84/2015) 
4) За запослене у државним органима, накнада је 10% на основу члана 11. став 3. Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештеника  



Табела 9  25.12.2021. САВЕТНИК 

ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА  
НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Ред. 
број Врста примања Основице Порези и доприноси Стопа 

(%) 
Уплатни рачун 

(обједињена наплата) 

Бруто зарада - 18.300 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 

Допринос за ПИО  14,00 

Допринос за здравствено 5,15 

Допринос за незапосленост 

на терет 
запосленог 

0,75 

840-4848-37 

Допринос за ПИО  11,50 

1. 
Зараде запослених 
(код правног лица које се 
финансира из буџета) 

Зарада, не нижа од 
најниже месечне, 
нити виша од највише 
месечне основице 

Допринос за здравствено 

на терет 
послодавца 5,15 

840-4848-37 

Додатни допринос за ПИО (12/14) 3,70 

Додатни допринос за ПИО (12/15) 5,50 

Додатни допринос за ПИО (12/16) 7,30 
1а Запослени којима се стаж 

рачуна са увећаним трајањем 
Као и за редовни 
допринос за ПИО 

Додатни допринос за ПИО (12/18) 11,00 

840-4848-37 

2. Накнада за боловања на терет 
послодавца (до 30 дана) 

Исто као и на зараде запослених 

Бруто зарада - 18.300 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 

Допринос за ПИО  14,00 

Допринос за здравствено 5,15 

Допринос за незапосленост 

на терет 
запосленог 

0,75 

840-4848-37 

Допринос за ПИО  11,50 

3. 
Накнада запосленом за 
боловање на терет Завода 
(преко 30 дана) 

Накнада, не виша од 
највише месечне 
основице 

Допринос за здравствено 
на терет 

послодавца 5,15 
840-4848-37 

 
Напомена: Обрачун пореза и доприноса је исти као на зараде. Не примењују се најниже месечне основице. Накнада не може бити нижа од 
минималне зараде, нити виша од највише основице. Умањење пореске основице од 18.300 динара важи за цео месец. Уколико се накнада исплаћује 
за краћи период, утврђује се сразмеран износ умањења пореске основице. 



Ред. 
број 

Врста примања Основице Порези и доприноси Стопа 
(%) 

Уплатни рачун 

Бруто зарада - 18.300 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 

Допринос за ПИО  14,00 

Допринос за здравствено 5,15 

Допринос за незапосленост 

на терет 
запосленог 

0,75 

840-4848-37 

Допринос за ПИО  11,50 

4. Накнада запосленом за 
породиљско одсуство 

Зарада, не виша од 
највише месечне 
основице 

Допринос за здравствено 
на терет 

послодавца 5,15 
840-4848-37 

 
Напомена: Обрачун пореза и доприноса је исти као на зараде. Не примењују се најниже месечне основице. Накнада не може бити нижа од 
минималне зараде, нити виша од највише основице. Умањење пореске основице од 18.300 динара важи за цео месец. Уколико се накнада исплаћује 
за краћи период, утврђује се сразмеран износ умањења пореске основице. 

Нето накнада / 0,90 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 
5. Накнада инвалидима II и III 

категорије 
Нето накнада Допринос за здравствено 10,30 840-4848-37 

 Напомена: Основица пореза на зараде се не умањује за износ од 18.300 динара. Основица пореза се утврђује тако што се износ нето накнаде подели 
коефицијентом 0,90. 

6. Зарада инвалида II и III 
категорије 

Исто као и на зараде запослених, с тим да се основица пореза на зараде умањује у пуном износу од 18.300 динара, 
независно од тога што ради са 50% радног времена. 

7. Накнада за време прекида 
рада без кривице запосленог 

Исто као и на зараде запослених (нето накнада запосленог, после ступања на снагу Закона о раду, не може бити 
нижа од минималне зараде) 

8. 
Накнада за време војне вежбе 
и за време одазивања на 
позив државних органа 

Исто као и на зараде запослених. За рефундацију Војсци се подноси Образац НВОБ. Војска рефундира само износ 
бруто зараде, дакле не и доприносе на терет послодавца. 

9. 

Неплаћено одсуство 
(родитеља, усвојитеља, 
хранитеља и старатеља док 
дете не наврши три године 
живота) 

Зарада коју би 
запослени остварио 
да ради, а не ниже од 
најниже, нити више од 
највише месечне 
основице 

Допринос за здравствено 10,30 840-4848-37 

 
 
 
 



Табела 10  25.12.2021. САВЕТНИК 

ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
НА ПРИМАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 

Ред. 
број 

Врста примања Основице Порези и доприноси 
Стопа 

(%) 
Прерачун 
на бруто 

Уплатни рачун 
(обједињена 

наплата) 

1. Накнада трошкова за долазак и одлазак 
са рада 

Бруто опорезива накнада 
(неопорезиво 4.040 динара 
месечно) 

Порез на зараде  10,0 1,111111111 840-4848-37 

2. Дневница за службени пут у земљи 
Бруто опорезива накнада 
(неопорезиво 2.425 динара 
дневно) 

Порез на зараде  10,0 1,111111111 840-4848-37 

3.  Накнада за коришћење сопственог 
аутомобила у службене сврхе 

Бруто опорезива накнада 
(неопорезиво 7.071 динара 
месечно) 

Порез на зараде  10,0 1,111111111 840-4848-37 

4. 
Солидарна помоћ за случај болести или 
здравствене рехабилитације запосленог 
или члана његове породице 

Бруто опорезиви износ 
(неопорезиво 40.399 динара по 
сваком случају) 

Порез на зараде  10,0 1,111111111 840-4848-37 

5.  

Солидарна помоћ за случај смрти 
запосленог, члана његове породице 
(брачни друг и деца запосленог) и 
пензионисаног радника 

Бруто опорезиви износ 
(неопорезиво 70.696 динара по 
сваком случају) 

Порез на друге приходе 20,0 1,25 840-4848-37 

6. 

Солидарна помоћ за случај смрти 
родитеља, усвојеника или усвојиоца 
(мора бити предвиђено општим актом 
послодавца) 

Бруто опорезиви износ 
(неопорезиво 70.696 динара по 
сваком случају) 

Порез на друге приходе 20,0 1,25 840-4848-37 

7. 
Солидарна помоћ за случај смрти 
других чланова породице (мора бити 
предвиђено општим актом послодавца) 

Бруто опорезиви износ Порез на зараде  10,0 1,111111111 840-4848-37 

8. Јубиларна награда 
Бруто опорезиви износ 
(неопорезиво 20.198 динара 
годишње) 

Порез на зараде  10,0 1,111111111 840-4848-37 

9. Отпремнина приликом одласка у 
пензију 

Бруто опорезиви износ 
(неопорезиво до двоструке 
просечне месечне зараде у 
Републици) 

Порез на друге приходе 20,0 1,25 840-4848-37 



Ред. 
број 

Врста примања Основице Порези и доприноси 
Стопа 

(%) 
Прерачун 
на бруто 

Уплатни рачун 

10. 
Отпремнина запосленом за чијим је 
радом престала потреба 

Бруто опорезиви износ 
(неопорезиво до износа из 
члана 179. став 5. тачка 1) Закона 
о раду) 

Порез на друге приходе 20,0 1,25 840-4848-37 

11. Стипендије и кредити ученицима и 
студентима 

Бруто опорезиви износ 
(неопорезиво до 30.967 динара 
месечно) 

Порез на друге приходе 20,0 1,25 840-4848-37 

12. 
Приход од давања у закуп покретних 
ствари 

Бруто износ умањен за 20% 
нормираних трошкова 

Порез на приход од давања у 
закуп 20,0 1,19047619 840-4848-37 

13.  Приход од давања у закуп сопствених 
непокретности 

Бруто износ умањен за 25% 
нормираних или за стварне 
трошкове 

Порез на приходе од 
непокретности 

20,0 1,17647059 840-4848-37 

14. 
Приход од давања у закуп 
непокретности путницима и туристима 
за које је плаћена боравишна такса 

Бруто износ умањен за 50% 
нормираних или за стварне 
трошкове 

Порез на приходе од 
непокретности 20,0 1,111111111 840-4848-37 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 

15. 

Уговор о делу  
(ако накнаду остварује лице које је 
обавезно социјално осигурано по 
основу запослења и пензионер који је 
пензију стекао код фонда запослених) 

Бруто приход умањен за 20% 
нормираних трошкова 

Допринос за ПИО на терет 
примаоца накнаде 25,50 

1,57232704 

840-4848-37 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 

16.  

Уговор о делу  
(ако накнаду остварује осигураник 
самосталних делатности и пензионер 
који је пензију стекао код фонда 
самосталних делатности) 

Бруто приход умањен за 20% 
нормираних трошкова Допринос за ПИО на терет 

примаоца накнаде 25,50 

1, 57232704 

840-4848-37 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 

17. 
Уговор о делу  
(ако накнаду остварује осигураних 
пољопривредник) 

Бруто приход умањен за 20% 
нормираних трошкова Допринос за ПИО на терет 

примаоца накнаде 25,50 

1, 57232704 

840-4848-37 



Ред. 
број 

Врста примања Основице Порези и доприноси 
Стопа 

(%) 
Прерачун 
на бруто 

Уплатни рачун 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 

Допринос за ПИО на терет 
примаоца накнаде 25,50 840-4848-37 18. 

Уговор о делу  
(ако накнаду остварује резидент који 
није осигуран по другом основу) 

Бруто приход умањен за 20% 
нормираних трошкова 

Допринос за здравство на терет 
примаоца накнаде 10,3 

1,80635838 

840-4848-37 

Бруто накнада Порез на зараде 10,0 840-4848-37 

Допринос за ПИО на терет 
задругара 

14,0 840-4848-37 

Допринос за здравство на терет 
задругара 

5,15 

Допринос за незапосленост на 
терет задругара 0,75 

ИСТО КАО КОД 
ЗАРАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Допринос за ПИО на терет 
послодавца 11,50 840-4848-37 

19. 

Накнада за рад чланова  
омладинских и студентских задруга  
који су осигураници запослени 
(нису на школовању или су старији од 26 
година) 

Бруто накнада, а не нижа од 
најнижих прописаних, нити 
виша од највише прописане  
(као за зараде) 

Допринос за здравство на терет 
послодавца 5,15 

Бруто = 
нето / 0,701 

 
или 

 
Бруто =  

(нето + СД) / 
0,90 

ИСТО КАО КОД 
ЗАРАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Бруто накнада умањена за 20% 
нормираних трошкова 

Порез на друге приходе 
(обрачунати порез умањује се  
за 40%) 

20,0 840-4848-37 

Допринос за ПИО за случај 
инвалидности 4,0 840-4848-37 

20. 
Накнада за рад чланова омладинских и 
студентских задруга млађих од 26 
година који су на школовању 

Уговорена бруто накнада 
Допринос за здравство за случај 
повреде 2,0 

Бруто =  
нето / 0,904 

840-4848-37 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 

21. 
Допунски рад  
(који обавља лице које је осигураник 
фонда ПИО) 

Бруто накнада умањена за 20% 
нормираних трошкова Допринос за ПИО на  

терет примаоца накнаде 25,50 

1, 57232704 

840-4848-37 



Ред. 
број 

Врста примања Основице Порези и доприноси Стопа 
(%) 

Прерачун 
на бруто 

Уплатни рачун 

Бруто накнада Порез на зараде 10,0 840-4848-37 

Допринос за ПИО на терет 
запосленог 14,0 

Допринос за здравство на терет 
запосленог 5,15 

Допринос за незапосленост на 
терет запосленог 0,75 

Допринос за ПИО на терет 
послодавца 11,50 

22. 

Накнада за привремене и повремене 
послове које обавља незапослено лице 
или лице које ради код другог 
послодавца са непуним радним 
временом 

Зарада, а не нижа од најниже 
месечне (35% просечне зараде у 
Републици у претходном 
кварталу), нити виша од највише 
месечне основице (петострука 
зарада у Републици) 

Допринос за здравство на терет 
послодавца 5,15 

Бруто =  
нето / 0,701 

 
или 

 
Бруто =  

(нето + СД) / 
0,90 

ИСТО КАО КОД 
ЗАРАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Бруто накнада Порез на зараде 10,0 840-4848-37 

Допринос за ПИО на терет 
запосленог 14,0 23. 

Накнада за привремене и повремене 
послове које обавља корисник старосне 
пензије 

Зарада, а не нижа од најниже 
месечне, нити виша од највише 
месечне основице Допринос за ПИО на терет 

послодавца 11,50 

Бруто = 
нето / 0,760 

или 
Бруто =  

(нето + СД) / 
0,90 

ИСТО КАО КОД 
ЗАРАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

Порез на приходе од ауторских 
права 20,0 840-4848-37 

24. 

Приходи од ауторских права које 
остварује осигураник запослени (лице 
које је засновало радни однос код 
исплатиоца или другог правног лица и 
пензионер који је пензију стекао код 
фонда запослених) 

Бруто износ умањен за 
нормиране или стварне 
трошкове 

Допринос за ПИО на  
терет примаоца накнаде 25,50 

Прерачун на 
бруто: 

50% нор. тр. 
1,29449838 

 

43% нор. тр. 
1,35016539 

 

34% нор. тр. 
1,42918394 

840-4848-37 

Порез на приходе од ауторских 
права 20,0 840-4848-37 

Допринос за ПИО на терет 
примаоца накнаде 25,50 840-4848-37 

25. 
Приходи од ауторских права које 
остварује лице које није осигурано по 
другом основу 

Бруто износ умањен за 
нормиране или стварне 
трошкове 

Допринос за здравство на терет 
примаоца накнаде 10,3 

Прерачун на 
бруто: 

50% нор. тр. 
1,38696255 

 

43% нор. тр. 
1,46640467 

 

34% нор. тр. 
1,58297980 

840-4848-37 



Ред. 
број 

Врста примања Основице Порези и доприноси Стопа 
(%) 

Прерачун 
на бруто 

Уплатни рачун 

Порез на приходе од ауторских 
права 20,0 840-4848-37 

26. 

Приходи од ауторских права које 
остварује осигураник самосталних 
делатности или пензионер који је 
пензију стекао код фонда самосталних 
делатности 

Бруто износ умањен за 
нормиране или стварне 
трошкове 

Допринос за ПИО на терет 
примаоца накнаде 25,50 

Прерачун на 
бруто: 

50% нор. тр.  
1,29449838 

 
43% нор. тр.  
1,35016539 

 
34% нор. тр.  
1,42918394 

840-4848-37 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 
27. 

Накнада за рад чланова управног и 
надзорног одбора, посланика, 
општинских одборника, судија 
поротника, судских тумача, судских 
вештака (за осигураника запосленог) 

Бруто накнада умањена за 20% 
нормираних трошкова Допринос за ПИО на  

терет примаоца накнаде 25,50 

1,57232704 

840-4848-37 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 

Допринос за ПИО на терет 
примаоца накнаде 25,50 840-4848-37 28. 

Накнада за рад чланова управног и 
надзорног одбора, посланика, 
општинских одборника, судија 
поротника, судских тумача, судских 
вештака (за лице које није осигурано по 
другом основу) 

Бруто накнада умањена за 20% 
нормираних трошкова 

Допринос за здравство на терет 
примаоца накнаде 10,3 

1,80635838 

840-4848-37 

Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 
Бруто накнада умањена за 20% 
нормираних трошкова 

Допринос за здравство 10,3 840-4848-37 
29. 

Волонтерски рад 
(ако волонтер остварује накнаду и није 
осигуран по другом основу) 

Најнижа месечна основица, 
односно остварена накнада ако 
је виша од најниже основице 

Допринос за ПИО за случај 
инвалидности 

4,0 

1,31995776 

840-4848-37 

Бруто накнада умањена за 20% 
нормираних трошкова Порез на друге приходе 20,0 840-4848-37 

30. 
Волонтерски рад 
(ако волонтер остварује накнаду и 
осигуран је по другом основу) Најнижа месечна основица, 

односно остварена накнада ако 
је виша од најниже основице 

Допринос за ПИО за случај 
инвалидности 4,0 

1,19047619 

840-4848-37 



Ред. 
број 

Врста примања Основице Порези и доприноси Стопа 
(%) 

Прерачун 
на бруто 

Уплатни рачун 

840-4848-37 
Финансира из 

буџета Допринос за здравство за случај 
повреде 2,0% 

840-4848-37 
Не финансира из 

буџета 

31. Волонтерски рад 
(ако волонтер НЕ остварује накнаду) Најнижа месечна основица 

Допринос за ПИО за случај 
инвалидности 4,0% 

 

840-4848-37 

 


