
ПРЕГЛЕД УСКЛАЂЕНИХ НЕОПОРЕЗИВИХ ИЗНОСА  
ИЗ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.02.2022. ГОДИНЕ  

(„Службени гласник РС“, број 10/2022) 
 

Ред. 
број О П И С 

Неопорезиви износи у динарима 

Износи који су се 
примењивали 
до 01.02.2022. 

Износи који се
примењују  

од 01.02.2022. 
1  2  3  4  
I Неопорезиви износ који се изузима из зараде запосленог      

1. Неопорезиви износ из зараде (члан 15а ст. 2, 4. и 5. Закона)  18.300* 19.300*
II Неопорезиви износи из члана 9. став 1. Закона   

1. Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или 
пензионисаног радника - тачка 9)  

70.696 76.281 

2. Стипендије и кредити ученика и студената - тачка 12)  30.967 33.413

3. 
Накнада за исхрану - хранарина коју спортистима аматерима 
исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се 
уређује спорт - тачка 13)  

10.100 10.898 

4. 
Накнаде за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких 
одбора и за рад на попису становништва - тачка 29)  5.423 5.851 

5. 
Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, 
остварене од једног исплатиоца - тачка 30)  13.420 14.480 

6. 
Накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у 
програмима Европске уније и других међународних организација - 
тачка 31) 

103.225 111.380 

III Неопорезиви износи из члана 18. став 1. Закона   

1. 
Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада - тачка 1)  

4.040 4.359 

2. Дневница за службено путовање у земљи - тачка 2)  2.425 2.617

3. 
Накнада трошкова превоза на службеном путовању сопственим 
возилом - тачка 5)  

7.071 7.630 

4. Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или 
инвалидности запосленог или члана његове породице - тачка 7)  

40.399 43.591 

5. Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове 
године и Божића - тачка 8)  

10.100 10.898 

6. Јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује 
рад - тачка 9)  

20.198 21.794 

7. Помоћ у случају смрти члана породице запосленог - тачка 9а)  70.696 76.281
IV Неопорезиви износ из члана 21а став 2.  

1. 
Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски 
допринос у добровољни пензијски фонд  

6.062 6.541 

V Неопорезиви износ у члану 83. став 4.   
1. Појединачно остварени добитак од игара на срећу - тачка 1)  103.225 111.380
VI Усклађени динарски неопорезиви износи у члану 85. став 1.  

1. 
Награде и друга слична давања физичким лицима која нису 
запослена код исплатиоца, остварена од једног исплатиоца - тачка 
11)  

13.420 14.480 

 
Усклађени неопорезиви износи из ове табеле се примењују на све исплате које се врше почев од 01.02.2022. 
године, без обзира за који месец се врши исплата, што значи и за заостале исплате из претходних периода.  
 
*Изузетно, неопорезиви износ из зараде од 19.300 динара примењује се за све исплате зарада које се врше почев од 
01.01.2022. године. Овај износ није усклађен у пакету са осталим неопорезивим износима из ове табеле, већ је 
његово повећање утврђено Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник 
РС“, број 118/2021) са применом од 01.01.2022. године, а у напред наведеној табели је убачен ради комплетирања 
неопорезивих износа који се примењују у 2022. године. 


