
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 и 5/09), у члану 6. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) Волонтер је физичко лице које, у складу са законом који уређује 
волонтирање, обавља рад у оквиру организованог добровољног пружања 
услуге или обављања активности од општег интереса, за опште добро или за 
добро другог лица, без права на новчану накнаду или другу имовинску корист;”. 

После тачке 9) додаје се тачка 9а), која гласи: 

„9а) Лице на стручном оспособљавању и усавршавању је физичко лице 
које, у складу са законом који уређује рад, обавља рад по основу уговора о 
стручном оспособљавању и усавршавању или другог уговора, без заснивања 
радног односа;”. 

Тачка 16) мења се и гласи: 

„16) Самостални уметник је осигураник - физичко лице које самостално, 
у виду занимања, обавља уметничку делатност и коме је репрезентативно 
удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља уметничку 
или другу делатност у области културе, у складу са законом који уређује област 
културе, ако није осигурано по другом основу;”. 

У тачки 22) запета и речи: „односно земљорадник” бришу се. 

Члан 2. 

У члану 8. став 1. тачка 8) запета и речи: „односно земљорадници” 
бришу се. 

Члан 3. 

У члану 11. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) организатор волонтирања у складу са законом који уређује 
волонтирање - за волонтера;”. 

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи: 

„4а) послодавац у складу са законом који уређује рад - за лице на 
стручном оспособљавању и усавршавању;”. 

Члан 4. 

У члану 22. додаје се став 4, који гласи: 

„Одредбе ст. 1. до 3. овог члана односе се и на предузетника који 
остварује накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада 
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, а делатност 
наставља да обавља преко овлашћеног пословође.” 

Члан 5. 

У члану 23. став 1. реч: „предузећа” замењује се речима: „правних лица”. 
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Члан 6. 

У члану 26. став 1. тачка 2) речи: „коефицијентом 1, 2, 3, 4 или 5” 
замењују се речима: „коефицијентом у распону од 1 до 5”. 

Члан 7. 

У члану 27. став 1. речи: „пољопривреднике, односно земљораднике” 
замењују се речју: „пољопривреднике”. 

Члан 8. 

У члану 45. став 4. речи: „стопе раста цена на мало” замењују се речима: 
„индекса потрошачких цена”. 

После става 8. додаје се нови став 9, који гласи: 

„Послодавци који за одређено лице користе или су користили 
ослобођење од плаћања доприноса по другом правном основу у складу са 
одговарајућим прописом, не могу за исто лице остваривати ослобођење од 
плаћања доприноса из овог члана.” 

Досадашњи став 9. постаје став 10. 

Члан 9. 

У члану 45а став 7. речи: „стопе раста цена на мало” замењују се 
речима: „индекса потрошачких цена”. 

После става 11. додаје се нови став 12, који гласи: 

„Послодавци који за одређено лице користе или су користили 
ослобођење од плаћања доприноса по другом правном основу у складу са 
одговарајућим прописом, не могу за исто лице остваривати ослобођење од 
плаћања доприноса из овог члана.” 

Досадашњи ст. 12. и 13. постају ст. 13. и 14. 

Члан 10. 

У члану 45б после става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 

„Послодавци који за одређено лице користе или су користили 
ослобођење од плаћања доприноса по другом правном основу у складу са 
одговарајућим прописом, не могу за исто лице остваривати ослобођење од 
плаћања доприноса из овог члана.” 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

Члан 11. 

У члану 58. додаје се став 2, који гласи: 

„Када предузетник остварује накнаду зараде за време трајања 
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада 
ради посебне неге детета, а делатност наставља да обавља преко овлашћеног 
пословође, обрачун и уплату доприноса по основу наведеног примања, у име и 
за корист предузетника, врши лице које сагласно закону обавља послове 
овлашћеног пословође.” 
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Члан 12. 

У члану 65а став 1. речи: „годишње стопом раста цена на мало” 
замењују се речима: „годишњим индексом потрошачких цена”. 

Члан 13. 

У члану 72б став 1. речи: „стопе раста цена на мало” замењују се 
речима: „индекса потрошачких цена”. 

Члан 14. 

У члану 58а став 1, члану 58б став 1. и члану 72а речи: „уметничка 
удружења” у датом броју и падежу, замењују се речима: „репрезентативна 
удружења у култури” у одговарајућем броју и падежу. 

Члан 15.  

Одредба члана 6. овог закона примењиваће се код утврђивања 
основице доприноса почев за 2012. годину. 

Члан 16. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 


