
Табела 9  25.04.2023. 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) 

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

Бруто зарада - 21.712 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 

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

Допринос за ПИО  
на терет 

запосленог 

14,00 

840-4848-37 Допринос за здравствено 5,15 

Допринос за незапосленост 0,75 

Допринос за ПИО  на терет 
послодавца 

10,00 
840-4848-37 

Допринос за здравствено 5,15 

1а Запослени којима се стаж 
рачуна са увећаним трајањем 

Као и за редовни 
допринос за ПИО 

Додатни допринос за ПИО (12/14) 3,70 

840-4848-37 
Додатни допринос за ПИО (12/15) 5,50 

Додатни допринос за ПИО (12/16) 7,30 

Додатни допринос за ПИО (12/18) 11,00

2. Накнада за боловања на терет 
послодавца (до 30 дана) Исто као и на зараде запослених 

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

Бруто зарада - 21.712 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 

Накнада, не виша од 
највише месечне 
основице 

Допринос за ПИО
на терет 

запосленог 

14,00

840-4848-37 Допринос за здравствено 5,15

Допринос за незапосленост 0,75 

Допринос за ПИО на терет 
послодавца 

10,00
840-4848-37 

Допринос за здравствено 5,15

 
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 21.712 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 

4. Накнада запосленом за 
породиљско одсуство 

Бруто зарада - 21.712 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 

Зарада, не виша од 
највише месечне 
основице 

Допринос за ПИО
на терет 

запосленог 

14,00

840-4848-37 Допринос за здравствено 5,15

Допринос за незапосленост 0,75

Допринос за ПИО на терет 
послодавца 

10,00
840-4848-37 

Допринос за здравствено 5,15

 
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 21.712 динара важи за цео месец. Уколико се накнада исплаћује 
за краћи период, утврђује се сразмеран износ умањења пореске основице. 

5. Накнада инвалидима II и III 
категорије 

Нето накнада / 0,90 Порез на зараде 10,00 840-4848-37 

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

 Напомена: Основица пореза на зараде се не умањује за износ од 21.712 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 21.712 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 

 


