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ЗАКОН ОЗАКОН О ПОРЕЗУПОРЕЗУ НАНА ДОХОДАКДОХОДАК ГРАЂАНАГРАЂАНА
("("СлСл. . гласникгласник РСРС", ", брбр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 . 24/2001, 80/2002, 80/2002 -- дрдр. . законзакон, 135/2004, , 135/2004, 

62/2006, 65/2006 62/2006, 65/2006 -- исприспр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 ., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 --

одлукаодлука УСУС, 7/2012 , 7/2012 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., 93/2012, 114/2012 ., 93/2012, 114/2012 -- одлукаодлука

УСУС, 8/2013 , 8/2013 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., 47/2013, 48/2013 ., 47/2013, 48/2013 -- исприспр., 108/2013, ., 108/2013, 

6/2014 6/2014 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., 57/2014, 68/2014 ., 57/2014, 68/2014 -- дрдр. . законзакон, 5/2015 , 5/2015 --6/2014 6/2014 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., 57/2014, 68/2014 ., 57/2014, 68/2014 -- дрдр. . законзакон, 5/2015 , 5/2015 --

усклађениусклађени диндин. . изнизн., 112/2015, 5/2016 ., 112/2015, 5/2016 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., 7/2017 ., 7/2017 --

усклађениусклађени диндин. . изнизн., 113/2017, 7/2018 ., 113/2017, 7/2018 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., 95/2018, ., 95/2018, 

4/2019 4/2019 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., 86/2019, 5/2020 ., 86/2019, 5/2020 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн., ., 

153/2020153/2020, , 156/2020 156/2020 -- усклађениусклађени диндин. . изнизн.. и 6/2021 и 6/2021 --
усклађениусклађени диндин. . изнизн..))
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�� НеопорезивиНеопорезиви износизнос зарадезараде одод 1818..300300

динарадинара примењујепримењује сесе заза свесве исплатеисплате

зарадазарада којекоје сесе вршеврше почевпочев одод 11..11..20212021..

годинегодине..

�� КаоКао ии заза заосталезаостале зарадезараде одод јануарајануара 20182018!!
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Члан 21еЧлан 21е

�� ПослодавацПослодавац -- новооснованоновоосновано привреднопривредно друштводруштво којекоје

обављаобавља иновационуиновациону делатностделатност уу смислусмислу законазакона којимкојим

сесе уређујеуређује порезпорез нана добитдобит правнихправних лица,лица, којекоје јеје

уписаноуписано уу регистаррегистар надлежногнадлежног органа,органа, можеможе дада

оствариоствари правоправо нана ослобођењеослобођење одод плаћањаплаћањаоствариоствари правоправо нана ослобођењеослобођење одод плаћањаплаћања

обрачунатогобрачунатог ии обустављеногобустављеног порезапореза изиз зарадезараде

оснивачаоснивача којикоји сусу запосленизапослени уу томтом новооснованомновооснованом

привредномпривредном друштвудруштву..

�� ПорескоПореско ослобођењеослобођење изиз овоговог чланачлана можеможе дада оствариоствари

послодавацпослодавац којикоји јеје основаноснован закључнозакључно саса 3131..

децембромдецембром 20220211.. годинегодине..



9



10



11

Члан 74.Члан 74.

�� ЗаЗа сврхусврху одређивањаодређивања капиталногкапиталног добитка,добитка, уу смислусмислу

овоговог закона,закона, набавномнабавном ценомценом сесе сматрасматра ценацена попо којојкојој

јеје обвезникобвезник стекаостекао право,право, удеоудео илиили хартијухартију одод

вредностивредности..
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Члан 83.Члан 83.

�� ПорезПорез нана добиткедобитке одод игараигара нана срећусрећу нене плаћаплаћа сесе нана::

�� 11)) појединачнопојединачно оствареностварен добитакдобитак изиз стст.. 22.. ии 33.. овоговог чланачлана,, додо

износаизноса одод 103103..225225 динарадинара;;

�� 22)) оствареностварен добитакдобитак одод посебнихпосебних игараигара нана срећусрећу укључујућиукључујући

ии посебнепосебне игреигре нана срећусрећу кадакада сесе приређујуприређују прекопреко средставасредстава

електронскеелектронске комуникацијекомуникације,, уу смислусмислу законазакона којимкојим сесе уређујууређујуелектронскеелектронске комуникацијекомуникације,, уу смислусмислу законазакона којимкојим сесе уређујууређују

игреигре нана срећусрећу..
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НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ––

од 01.02.2021.од 01.02.2021.
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НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ––

од 01.02.2021.од 01.02.2021.
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Обрачун зарада Обрачун зарада –– ДРИ ДРИ –– минули радминули рад

�� ПриликомПриликом исплатеисплате увећанеувећане зарадезараде попо основуоснову минулогминулог радарада

запосленимазапосленима уу 20192019.. годинигодини ПредузећеПредузеће јеје вршиловршило обрачунобрачун ии

исплатуисплату увећанеувећане зарадезараде нене самосамо заза данедане ефективногефективног рада,рада, већвећ ии

заза данедане заза којекоје сусу запосленизапослени добијалидобијали накнадунакнаду зарадезараде попо основуоснову

коришћењакоришћења годишњеггодишњег одмора,одмора, државногдржавног ии верскогверског празника,празника,

плаћеногплаћеног одсустваодсуства ии уу случајуслучају привременепривремене спреченостиспречености заза радрад,,плаћеногплаћеног одсустваодсуства ии уу случајуслучају привременепривремене спреченостиспречености заза радрад,,
којекоје иначеиначе нене представљајупредстављају ефективанефективан радрад запослених,запослених, односноодносно

обрачунобрачун ии исплатаисплата увећањаувећања попо основуоснову минулогминулог радарада вршенавршена јеје ии

заза данедане кадакада запосленизапослени нисунису радилирадили.. НаНа овајовај начинначин ПредузећеПредузеће

јеје попо основуоснову применепримене процентапроцента минулогминулог радарада нана накнаденакнаде зарадазарада

запосленихзапослених ималоимало исказалоисказало већивећи износизнос одод најмањенајмање 244244 хиљадехиљаде

динарадинара..
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Закон о радуЗакон о раду

Члан 108

� Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној

општим актом и уговором о раду, и то:

� 1) за рад на дан празника који је нерадни дан - најмање

110% од основице;

� 2) за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при� 2) за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при

утврђивању основне зараде - најмање 26% од основице;

� 3) за прековремени рад - најмање 26% од основице;

� 4) по основу времена проведеног на раду за сваку

пуну годину рада остварену у радном односу код

послодавца (у даљем тексту: минули рад) - најмање 0,4% од

основице.
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Образложење ДРИОбразложење ДРИ

�� УвећанаУвећана зарадазарада попо основуоснову временавремена проведеногпроведеног нана радураду нене

обрачунаваобрачунава сесе нана накнадунакнаду зарадезараде којукоју јеје запосленизапослени оствариоостварио заза

времевреме одсустваодсуства саса радарада -- заза времевреме празникапразника којикоји сусу нераднинерадни

дани,дани, заза времевреме коришћењакоришћења годишњеггодишњег одмора,одмора, заза времевреме

боловања,боловања, јерјер заза овоово времевреме запосленизапослени ии нене остварујеостварује зарадузараду

заза обављениобављени радрад ии времевреме проведенопроведено нана раду,раду, папа самимсамим тимтимзаза обављениобављени радрад ии времевреме проведенопроведено нана раду,раду, папа самимсамим тимтим

нини основнуосновну зараду,зараду, већвећ остварујеостварује накнадунакнаду зарадезараде којакоја нене

улазиулази уу основицуосновицу заза обрачунобрачун минулогминулог радарада.. НаНа овајовај начинначин

ПредузећеПредузеће јеје попо основуоснову применепримене процентапроцента минулогминулог радарада нана

накнаденакнаде зарадазарада запосленихзапослених увећалоувећало трошковетрошкове уу укупномукупном износуизносу

одод најмањенајмање 244244..496496 динарадинара..
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Обрачун зарада Обрачун зарада –– ДРИ ДРИ –– топли оброктопли оброк

�� УвидомУвидом уу обрачунскеобрачунске листовелистове зарадазарада запосленихзапослених утврђеноутврђено јеје

дада ПредузећеПредузеће уу 20192019.. годинигодини запосленимазапосленима исплаћивалоисплаћивало

накнадунакнаду трошковатрошкова заза месечнумесечну исхрануисхрану уу токутоку радарада уу

фиксномфиксном брутобруто износу,износу, безбез обзираобзира дада лили запосленизапослени уу токутоку

месецамесеца имаима пунпун фондфонд раднихрадних сатисати илиили нене,, збогзбог одсустваодсуства

поводомповодом коришћењакоришћења данадана годишњеггодишњег одмора,одмора, државногдржавног илиилиповодомповодом коришћењакоришћења данадана годишњеггодишњег одмора,одмора, државногдржавног илиили

верскогверског празника,празника, плаћеногплаћеног одсуства,одсуства, привременепривремене спреченостиспречености

заза радрад.. НаНа наведенинаведени начинначин ПредузећеПредузеће јеје исказалоисказало већевеће

трошковетрошкове попо основуоснову накнаденакнаде трошковатрошкова запосленимазапосленима заза исхрануисхрану

уу токутоку радарада уу износуизносу одод најмањенајмање 268268 хиљадахиљада динарадинара..
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Посебан КО за ЈКППосебан КО за ЈКП

Члан 65.

� Запослени има право на накнаду трошкова за

исхрану у току рада у висини утврђеној општим актом

и уговором о раду.

� Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада, са� Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада, са

припадајућим порезима и доприносима, утврђује се

дневно најмање у износу од 250 динара.

� Накнада трошкова за исхрану у току рада

исплаћује се по истеку месеца истовремено са

коначном исплатом зараде, на основу присуства на
раду запосленог за текући месец.
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ПраксаПракса уу усклађивањуусклађивању податакаподатака уу ММ4 4 

обрасцуобрасцу заза 2018. 2018. ии 2019. 2019. годинугодину, , каокао ии

заза наредненаредне годинегодине

ВЕЗА са ППП ПДВЕЗА са ППП ПДВЕЗА са ППП ПДВЕЗА са ППП ПД

ИзменаИзмена ПППППП ПДПД ии подношењеподношење

пријавепријаве попо одлуциодлуци судасуда
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ИИзмењена појединачна пореска змењена појединачна пореска 

пријавапријава

�� ИзмењеномИзмењеном порескомпореском пријавомпријавом сесе мењамења поднетаподнета порескапореска

пријавапријава заза којукоју обвезникобвезник утврдиутврди дада садржисадржи грешкугрешку илиили

пропустпропуст..

�� ПоднетуПоднету порескупореску пријавупријаву порескипорески обвезникобвезник можеможе дада измениизмени�� ПоднетуПоднету порескупореску пријавупријаву порескипорески обвезникобвезник можеможе дада измениизмени

највишенајвише двадва путапута подношењемподношењем измењенеизмењене порескепореске пријавепријаве..

�� ИзмењеномИзмењеном порескомпореском пријавомпријавом сесе могумогу мењатимењати::

�� општаопшта пријавапријава (ознака(ознака 11)),,

�� пријавапријава попо службенојслужбеној дужностидужности (ознака(ознака 22),),

�� порескапореска пријавапријава попо члланучллану 182182бб ЗПППАЗПППА (ознака(ознака 33),), ии

�� пријавапријава попо одлуциодлуци судасуда (ознака(ознака 55))..

Не може се мењати:

•пријава по налазу

контроле (ознака 4)

•пријава поднета за

обрачунски период који

је предмет пореске

контроле
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Измена података уписаних у пореску пријаву која се Измена података уписаних у пореску пријаву која се 

мења, у измењеној пореској пријави се врши на мења, у измењеној пореској пријави се врши на 

следећи начин:следећи начин:

�� ПодатакПодатак уу пољупољу 11..11 –– ВрстаВрста пријавепријаве сесе нене можеможе мењатимењати,, папа сесе уу

измењенојизмењеној уписујеуписује ознакаознака пријавепријаве којакоја сесе мењамења ии тото::

�� ознакаознака 11 -- кадакада сесе измењеномизмењеном мењамења општаопшта пријавапријава

�� ознакаознака 22 -- кадакада сесе мењамења појединачнапојединачна порескапореска пријавапријава поднетаподнета попо

службенојслужбеној дужностидужности..

�� ознакаознака 33 -- кадакада сесе мењамења појединачнапојединачна порескапореска пријавапријава попо чланучлану

182182бб ЗПППАЗПППА182182бб ЗПППАЗПППА

�� ознакаознака 55 -- кадакада сесе измењеномизмењеном пријавомпријавом мењамења пријавапријава попо одлуциодлуци

судасуда..

Податак у пољу 1.2

- Обрачунски

период се може

мењати, а уписује

се обрачунски

период за који се

плаћају приходи

физичком лицу.

Податак у пољу 1.3 - Датум

настанка пореске

обавезе може се мењати, а

начин попуњавања овог поља

зависи од тога да ли се

измењена пријава подноси пре

датума плаћања или на

датум, односно после

датума плаћања уписаног у

првобитној пријави (поље 1.4.
првобитне пријаве)

У измењеној пореској пријави

ОБАВЕЗНО СЕ уписују и

подаци у:

•поље 1.5 - Измена пријаве -
упусује се ознака 1
•поље 1.5а – Идентификациони

број пријаве – уписује се

идентификациони број првобитне

пријаве.
Поље 1.6 - по налазу

контроле/одлуци суда и поље 1.6а -

основ се не попуњавају.
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Редови у 3. делу пријаве Редови у 3. делу пријаве –– Подаци о Подаци о 

примаоцима/физичким лицима и врстама прихода примаоцима/физичким лицима и врстама прихода 

могу се додавати и/или брисатимогу се додавати и/или брисати

�� БрисањеБрисање редареда спроводиспроводи сесе такотако штошто уу редуреду којикоји сесе

бришебрише пољапоља 33..11 додо 33..55.. остајуостају неизмењенанеизмењена уу односуодносу

нана првобитнупрвобитну пријаву,пријаву, уу пољепоље 33..66 -- ШифраШифра врстеврсте

приходаприхода уписујеуписује сесе ознакаознака11 0000 000000 0000 11,,11 0000 000000 0000 11
аа уу пољапоља одод 33..77 додо 33..1616 уписујеуписује сесе износизнос 00,,0000..

У измењеној пријави ОБАВЕЗНО

СЕ ИСКАЗУЈЕ КАМАТА и то износ

камате обрачунате од датума

настанка пореске обавезе уписаног

у поље 1.3. измењене пријаве до

датума плаћања уписаног у поље

1.4. измењене пријаве, а ако нема

основа за обрачун камате, у поља

''камата'' уписује се износ 0,00.

Обавезе настале по основу

измењене пријаве се плаћају по

истом броју одобрења за

плаћање који је додељен

првобитној пријави.

Подношењем измењене пријаве

првобитна пријава се сторнира са

датумом плаћања наведеном у

поље 1.4 измењене пријаве
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ПoрeскaПoрeскa приjaвaприjaвa пoпo oдлуциoдлуци

судaсудa

�� ПриПриjajaввaa ппoo ooдлуцидлуци судсудaa ппooднднooсиси ссee ннaa ooснснooвуву

прпрaaвнвнooснснaaжнжнee судсксудскee ooдлукдлукee.. AAккoo ссee ooдлукдлукooмм

судсудaa ннaaллooжижи плплaaћћaaњњee ннooвихвих врстврстaa прихприхooддa,a,

ппooррeeскиски ooбвбвeeзникзник ппooднднooсиси ппojeojeдиндинaaчнучну ппooррeeскускуппooррeeскиски ooбвбвeeзникзник ппooднднooсиси ппojeojeдиндинaaчнучну ппooррeeскуску

приприjajaвуву ккojaoja уу ппooљуљу ппooдд ррeeднимдним брбрojeojeмм 11..11 ВрстВрстee

приприjajaввee ссaaдржидржи ooзнзнaaкуку 55 –– приприjajaввaa ппoo ooдлуцидлуци

судсудaa,, aa уу ппooљљee ппooдд ррeeднимдним брбрojeojeмм 11..66 ППoo ннaaллaaзузу

ккooнтрнтрooллe/oe/oдлуцидлуци судсудaa уписууписуjeje брбрojoj судсксудскee ooдлукдлукe,e,

ддooкк ппooљљee 11..66aa ooстстajeaje ннeeппooпуњпуњeeннoo..
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ПoрeскaПoрeскa приjaвaприjaвa пoпo oдлуциoдлуци судaсудa
пoднoсипoднoси сeсe::

�� зaзa свaкисвaки дaтумдaтум нaстaнкaнaстaнкa пoрeскeпoрeскe oбaвeзeoбaвeзe,, oднoснooднoснo зaзa свaкисвaки

oбрaчунскиoбрaчунски пeриoдпeриoд oбухвaћeнoбухвaћeн oдлукoмoдлукoм судaсудa,, уколикоуколико јеје тајтај

периодпериод краћикраћи одод календарскекалендарске годинегодине..

�� УколикоУколико јеје периодпериод обухваћенобухваћен одлукомодлуком судасуда календарскакалендарска

годинагодина подносиподноси сесе годишњагодишња појединачнапојединачна порескапореска пријавапријава зазагодинагодина подносиподноси сесе годишњагодишња појединачнапојединачна порескапореска пријавапријава заза

туту календарскукалендарску годинугодину..

�� УколикоУколико сесе подносиподноси годишњагодишња пријавапријава попо одлуциодлуци судасуда уу пољепоље 11..22

ОбрачунскиОбрачунски периодпериод,, уписујеуписује сесе првипрви календарскикалендарски

месецмесец ((0101)) ии годинагодина заза којукоју сесе пријавапријава

подносиподноси,, каокао ии ознакаознака ГГ..
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НакнадаНакнада трошковатрошкова превозапревоза заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса

радарада -- новиненовине, , проблемипроблеми, , решењарешења, , сугестијесугестије ДРИДРИ
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ННакнадеакнаде трошковатрошкова запосленихзапослених

��ДолазакДолазак ии одлазакодлазак саса радарада

�� ТрошковиТрошкови службеногслужбеног путапута уу земљиземљи�� ТрошковиТрошкови службеногслужбеног путапута уу земљиземљи

�� ТрошковиТрошкови службеногслужбеног путапута уу иностранствуиностранству

�� УпотребаУпотреба сопственогсопственог аутомобилааутомобила уу службенеслужбене
сврхесврхе
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ТрошковиТрошкови превозапревоза заза долазакдолазак ии

одлазакодлазак саса послапосла

�� ЗапослениЗапослени имаима правоправо нана накнадунакнаду трошковатрошкова уу складускладу

саса општимопштим актомактом ии уговоромуговором оо радураду заза долазакдолазак ии

одлазакодлазак саса радарада,, уу висинивисини ценецене превознепревозне картекарте уу

јавномјавном саобраћајусаобраћају акоако послодавацпослодавац нијеније обезбедиообезбедио

сопственисопствени превозпревоз ((ПРЕМАПРЕМА ЗАКОНУЗАКОНУ ОО РАДУРАДУ))сопственисопствени превозпревоз ((ПРЕМАПРЕМА ЗАКОНУЗАКОНУ ОО РАДУРАДУ))

�� ОпштимОпштим актомактом ии уговоромуговором дефинишудефинишу сесе критеријумикритеријуми

�� удаљеностудаљеност, , 

�� дада лили сесе накнаданакнада исплаћујеисплаћује запосленомзапосленом илиили сесе

�� купујекупује претплатнапретплатна картакарта одод странестране предузећапредузећа илиили

�� превозпревоз вршиврши сопственимсопственим превознимпревозним средствомсредством..
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ИзузетноИзузетно битнобитно!!!!!!!!!!!!

��ОПШТИ АКТ је, према члану 8. ЗоР:ОПШТИ АКТ је, према члану 8. ЗоР:

�� Колективни уговор Колективни уговор 

�� Правилник о радуПравилник о раду

��Потврђено у одлуци Уставног судаПотврђено у одлуци Уставног суда IIУоУо--

63/201663/2016 од 16.03.2017.од 16.03.2017.
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ТрошковиТрошкови превозапревоза заза долазакдолазак ии

одлазакодлазак саса послапосла

�� НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана зарадезараде нана примањапримања запосленогзапосленог
одод послодавцапослодавца попо основуоснову накнаденакнаде
ДОКУМЕНТОВАНИХДОКУМЕНТОВАНИХ трошковатрошкова превозапревоза зазаДОКУМЕНТОВАНИХДОКУМЕНТОВАНИХ трошковатрошкова превозапревоза заза
долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада -- додо висиневисине ценецене месечнемесечне
превознепревозне картекарте уу јавномјавном саобраћајусаобраћају,, односноодносно додо
висиневисине стварнихстварних трошковатрошкова превозапревоза,, аа највишенајвише додо
44..040040 динарадинара месечномесечно
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ТрошковиТрошкови превозапревоза заза долазакдолазак ии

одлазакодлазак саса послапосла

�� УколикоУколико запосленизапослени нијеније радиорадио свакисваки дандан ––
примењујепримењује сесе сразмерносразмерно неопорезивнеопорезив износизнос

ДокументацијаДокументација::�� ДокументацијаДокументација::
�� ОбрачунОбрачун

�� ПППППП ПДПД –– прекопреко неопорезивогнеопорезивог –– шифрашифра 11 0101 110110 0000 00

�� ПППППП ПДПД –– уколикоуколико јеје исплатаисплата прекопреко стварнихстварних
трошковатрошкова
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ЗаЗа данедане кадакада јеје одсуствоваоодсуствовао саса радарада ((нпрнпр. . боловањеболовање, , плаћеноплаћено

одсуствоодсуство, , годишњигодишњи одмородмор) ) запосленизапослени неманема правоправо нана накнадунакнаду

трошковатрошкова заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада..

((МишљењеМишљење МинистарстваМинистарства заза радрад, , запошљавањезапошљавање, , борачкаборачка ии социјалнасоцијална

питањапитања, , бројброј 011011--0000--00284/201700284/2017--02 02 одод 11.5.2017 11.5.2017 годинегодине))

�� ПремаПрема тометоме,, безбез обзираобзира нана начинначин нана којикоји ћеће запосленомзапосленом

надокнадитинадокнадити трошковетрошкове превозапревоза,, обавезаобавеза послодавцапослодавца јеје дада

запосленомзапосленом обезбедиобезбеди превозпревоз илиили надокнадинадокнади трошковетрошкове

превозапревоза заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада.. ТакођеТакође,,

послодавацпослодавац јеје дужандужан дада колективнимколективним уговоромуговоромпослодавацпослодавац јеје дужандужан дада колективнимколективним уговоромуговором

илиили правилникомправилником оо радураду ии уговоромуговором оо радураду

утврдиутврди критеријумекритеријуме ии мериламерила заза исплатуисплату

трошковатрошкова заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада..

�� УУ складускладу саса наведеномнаведеном одредбомодредбом ЗаконаЗакона оо радураду,, накнаданакнада

трошковатрошкова припадаприпада запосленомзапосленом самосамо заза данедане уу којимакојима јеје долазиодолазио

нана посаопосао.. ЗаЗа данедане кадакада јеје одсуствоваоодсуствовао саса радарада ((нпрнпр.. боловањеболовање,,
плаћеноплаћено одсуствоодсуство,, годишњигодишњи одмородмор)) запосленизапослени неманема правоправо нана

накнадунакнаду трошковатрошкова заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада..““
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Најинтересантније мишљење МФНајинтересантније мишљење МФ

�� СадржинаСадржина веродостојневеродостојне рачуноводственерачуноводствене исправеисправе нана

основуоснову којекоје послодавацпослодавац књижикњижи обавезуобавезу ии вршиврши

исплатуисплату накнаденакнаде трошковатрошкова заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса

радарада запосленима,запосленима, признавањапризнавања расходарасхода попо томтом

основуоснову уу порескомпореском билансу,билансу, каокао ии порескипорески третмантретманосновуоснову уу порескомпореском билансу,билансу, каокао ии порескипорески третмантретман

исплатеисплате предметнепредметне накнаденакнаде запосленимазапосленима (Мишљење(Мишљење

МинистарстваМинистарства финансија,финансија, брбр.. 011011--0000--1212//20192019--0404 одод

0101..0202..20192019.. годгод..))

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20strucna%20misljenja/2019/BILTEN%202-2019.pdf
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Најинтересантније мишљење МФНајинтересантније мишљење МФ

�� СагласноСагласно чланучлану 88.. стст.. 11.. ии 22.. ЗаконаЗакона оо рачуноводствурачуноводству,,

књижењекњижење пословнихпословних променапромена нана рачунимарачунима имовине,имовине, обавезаобавеза

ии капитала,капитала, приходимаприходима ии расходимарасходима вршиврши сесе нана основуоснову

веродостојнихверодостојних рачуноводственихрачуноводствених исправаисправа..

�� РачуноводственаРачуноводствена исправаисправа представљапредставља писаниписани документдокумент�� РачуноводственаРачуноводствена исправаисправа представљапредставља писаниписани документдокумент

илиили електронскиелектронски записзапис оо насталојнасталој пословнојпословној промени,промени, којакоја

обухватаобухвата свесве податкеподатке потребнепотребне заза књижењекњижење уу пословнимпословним

књигамакњигама такотако дада сесе изиз рачуноводственерачуноводствене исправеисправе

недвосмисленонедвосмислено можеможе сазнатисазнати основ,основ, врставрста ии садржајсадржај

пословнепословне променепромене..

�� ВеродостојномВеродостојном рачуноводственомрачуноводственом исправом,исправом, уу смислусмислу чланачлана 99..
ставстав 11.. Закона,Закона, сматрасматра сесе рачуноводственарачуноводствена исправаисправа којакоја јеје

потпуна,потпуна, истинита,истинита, рачунскирачунски тачнатачна ии приказујеприказује пословнупословну

променупромену..
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Најинтересантније мишљење МФНајинтересантније мишљење МФ

�� ОдредбомОдредбом чланачлана 77аа тачкатачка 11)) ЗаконаЗакона оо порезупорезу нана

добитдобит правнихправних лицалица прописанопрописано јеје дада сесе нана тереттерет

расходарасхода нене признајупризнају трошковитрошкови којикоји сесе нене могумогу

документоватидокументовати
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Најинтересантније мишљење МФНајинтересантније мишљење МФ

�� ИмајућиИмајући уу видувиду наведено,наведено, указујемоуказујемо дада јеје уу складускладу саса напреднапред

наведенимнаведеним одредбамаодредбама законазакона правноправно лицелице (послодавац)(послодавац) уу обавезиобавези дада

уредиуреди организацијуорганизацију рачуноводстварачуноводства нана начинначин којикоји омогућаваомогућава

свеобухватносвеобухватно евидентирање,евидентирање, каокао ии спречавањеспречавање ии откривањеоткривање погрешнопогрешно

евидентиранихевидентираних пословнихпословних промена,промена, уредиуреди интернеинтерне рачуноводственерачуноводствене

контролнеконтролне поступке,поступке, утврдиутврди рачуноводственерачуноводствене политике,политике, одредиодреди лицалица

којакоја сусу одговорнаодговорна заза законитостзаконитост ии исправностисправност настанканастанка пословнепословнекојакоја сусу одговорнаодговорна заза законитостзаконитост ии исправностисправност настанканастанка пословнепословне

променепромене ии састављањесастављање ии контролуконтролу рачуноводственихрачуноводствених исправаисправа оо

пословнојпословној промени,промени, уредиуреди кретањекретање рачуноводственихрачуноводствених исправаисправа ии утврдиутврди

роковерокове заза њиховоњихово достављањедостављање нана даљудаљу обрадуобраду ии књижењекњижење уу

пословнимпословним књигама,књигама, јерјер уколикоуколико послодавацпослодавац неманема веродостојневеродостојне

исправеисправе нана основуоснову којихкојих доказуједоказује дада јеје нана адекватанадекватан начинначин надокнадионадокнадио

трошактрошак запосленогзапосленог заза одлазакодлазак ии долазакдолазак саса радарада ((нпрнпр.. рачунрачун заза

куповинукуповину месечнемесечне претплатнепретплатне карте,карте, дневнедневне картекарте илиили картекарте заза једнуједну

вожњувожњу уу јавномјавном превозу,превозу, рачунрачун заза горивогориво уу случајуслучају коришћењакоришћења

сопственогсопственог возилавозила ии слсл..),), тити трошковитрошкови муму сесе нене могумогу признатипризнати каокао

расходрасход
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Најинтересантније мишљење МФНајинтересантније мишљење МФ

�� УУ случајуслучају дада сесе накнаданакнада заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада

нене документуједокументује веродостојномверодостојном рачуноводственомрачуноводственом

исправомисправом,, исплатеисплате запосленимазапосленима нана имеиме накнаденакнаде

трошковатрошкова заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада сматрајусматрају

сесе недокументованимнедокументованим трошковиматрошковима уу смислусмислусесе недокументованимнедокументованим трошковиматрошковима уу смислусмислу

чланачлана 77аа тачкатачка 11)) ЗаконаЗакона оо порезупорезу нана добитдобит

правнихправних лицалица..

�� Такође,Такође, нана исплатеисплате запосленимазапосленима сесе можеможе применитиприменити

чланчлан 1818.. ставстав 11.. тачкатачка 11)) ЗаконаЗакона оо порезупорезу нана доходакдоходак

грађанаграђана самосамо уу случајуслучају кадакада сесе такветакве исплатеисплате могумогу

документоватидокументовати одговарајућомодговарајућом веродостојномверодостојном

рачуноводственомрачуноводственом исправомисправом..
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МишљењеМишљење МинистарстваМинистарства финансијафинансија, , брбр. 401. 401--0000--02148/201902148/2019--16 16 

одод 5.6.2019. 5.6.2019. године године –– АМЕРИЧКА ПРИВРЕДНА КОМОРААМЕРИЧКА ПРИВРЕДНА КОМОРА

�� ИмајућиИмајући уу видувиду наведенонаведено,, мишљењамишљења смосмо дада уу

конкретномконкретном случајуслучају достављенидостављени примерипримери ((укупноукупно

шестшест)) одговарајућиходговарајућих веродостојнихверодостојних рачуноводственихрачуноводствених исправаисправа,,
наведенинаведени уу дописудопису КомореКоморе одод 1010.. мајамаја 20192019.. годинегодине,, одговарајуодговарају

дискусијидискусији саса одржаногодржаног састанкасастанка уу просторијамапросторијама МинистарстваМинистарства

финансијафинансија ((одод 88.. мајамаја 20192019.. годинегодине)) ии дада биби истеисте требалотребалофинансијафинансија ((одод 88.. мајамаја 20192019.. годинегодине)) ии дада биби истеисте требалотребало

прихватитиприхватити каокао веродостојневеродостојне рачуноводственерачуноводствене

исправеисправе ((узуз напоменунапомену дада јеје неопходнонеопходно дада питањепитање

начинаначина документовањадокументовања трошковатрошкова превозапревоза заза

долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада запосленихзапослених будебуде

уређеноуређено општимопштим актомактом правногправног лицалица,,

односноодносно предузетникапредузетника),), нана основуоснову којихкојих сесе предметнипредметни

трошковитрошкови евидентирајуевидентирају уу пословнимпословним књигамакњигама правнихправних лицалица,,
односноодносно предузетникапредузетника,, обвезникаобвезника применепримене ЗаконаЗакона..””



44

РЕШЕЊАРЕШЕЊА

�� ПремаПрема ЗаконуЗакону оо радураду –– нене постојипостоји обавезаобавеза

документовањадокументовања трошковатрошкова превозапревоза заза долазакдолазак ии

одлазакодлазак саса радарада нитинити дада лили сусу добијенадобијена новчанановчана

средствасредства попо томтом основуоснову утрошенаутрошена нана превозпревоз

�� ПослодавацПослодавац требатреба општимопштим актомактом дада уредиуреди

начинначин обрачунаобрачуна ии исплатеисплате трошковатрошкова
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РЕШЕЊАРЕШЕЊА

�� ЗаконЗакон оо порезупорезу нана добитдобит нене прописујепрописује обавезуобавезу

документовањадокументовања дада јеје запосленизапослени добијенадобијена

средствасредства заза превозпревоз ии утрошиоутрошио

�� ЗаконЗакон оо рачуноводствурачуноводству -- изиз рачуноводственерачуноводствене

исправеисправе недвосмисленонедвосмислено можеможе сазнатисазнати основ,основ,

врставрста ии садржајсадржај пословнепословне променепромене.. –– НЕНЕ

МОРАМОРА БИТИБИТИ РАЧУНРАЧУН НИТИНИТИ ПРЕВОЗНАПРЕВОЗНА КАРТАКАРТА

СВАКОДНЕВНАСВАКОДНЕВНА



46

РЕШЕЊАРЕШЕЊА

�� “Квалитетан”“Квалитетан” општиопшти актакт

�� ЕвиденцијаЕвиденција запосленихзапослених оо присуствуприсуству нана раду,раду, потврдапотврда

превозникапревозника нана почеткупочетку године,године, личнеличне картекарте

запослених,запослених, изјаваизјава запосленихзапослених оо релацијирелацији којукојузапослених,запослених, изјаваизјава запосленихзапослених оо релацијирелацији којукоју

користекористе

�� ИЛИИЛИ –– обрачунатиобрачунати ии платитиплатити порезпорез нана зарадезараде
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Новија мишљења МФНовија мишљења МФ
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Министарство финансија дало је Министарство финансија дало је 

тумачењетумачење број 430број 430--0000--648/2019648/2019--04 од 17. 04 од 17. 

јануара 2020. годинејануара 2020. године



50

мишљењемишљење МинистарстваМинистарства финансијафинансија РСРС, , 

брбр. 011. 011--0000--00040/201900040/2019--04 04 одод 3.6.2020. 3.6.2020. годинегодине
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Мишљење Министарства финансија, Мишљење Министарства финансија, 

бр. 011бр. 011--0000--391/2020391/2020--04 од 07.7.2020. год.04 од 07.7.2020. год.

�� ВЕОМАВЕОМА ИНТЕРЕСАНТНОИНТЕРЕСАНТНО::

�� УУ везивези саса питањемпитањем којекоје сесе односиодноси нана

обавезеобавезе послодавцапослодавца ии праваправа запосленогзапосленог ууобавезеобавезе послодавцапослодавца ии праваправа запосленогзапосленог уу

везивези саса накнадомнакнадом трошковатрошкова превозапревоза

запосленомзапосленом заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада

сагласносагласно ЗаконуЗакону оо радураду ии прописимапрописима уу

областиобласти радноправнихрадноправних односа,односа, давањедавање

одговораодговора јеје уу надлежностинадлежности МинистарстваМинистарства

заза рад,рад, запошљавање,запошљавање, борачкаборачка ии

социјалнасоцијална питањапитања..
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НАЈБИТНИЈЕНАЈБИТНИЈЕ--ВРАЋАЊЕ НА ВРАЋАЊЕ НА 

СТАРОСТАРО

Мишљење Министарства финансија, Мишљење Министарства финансија, 

бр. 011бр. 011--0000--500/2020500/2020--04 од 27.10.2020. 04 од 27.10.2020. бр. 011бр. 011--0000--500/2020500/2020--04 од 27.10.2020. 04 од 27.10.2020. 

год.год.
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НАЛАЗИ ДРИНАЛАЗИ ДРИ
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�� заза коришћењекоришћење сопственогсопственог аутомобилааутомобила уу службенеслужбене сврхесврхе заза једногједног

запосленогзапосленог сусу обрачунаванеобрачунаване нана основуоснову претходнопретходно донетедонете ОдлукеОдлуке

директорадиректора уу висинивисини додо 3030%% ценецене једногједног литралитра суперсупер бензинабензина попо

пређеномпређеном километру,километру, аа највишенајвише додо неопорезивогнеопорезивог износа,износа, припри чемучему сусу

приликомприликом обрачунаобрачуна овеове накнаденакнаде узетиузети уу озбирозбир ии километрикилометри пређенипређени заза

времевреме викенда,викенда, нераднихнерадних дана,дана, заза времевреме државнихдржавних празникапразника ии данадана

годишњеггодишњег одмора,одмора, заза којекоје нијеније потврђенопотврђено дада сусу насталинастали уу службенеслужбенегодишњеггодишњег одмора,одмора, заза којекоје нијеније потврђенопотврђено дада сусу насталинастали уу службенеслужбене

сврхе,сврхе, докдок сусу истовременоистовремено поменутомпоменутом лицулицу исплаћиваниисплаћивани ии трошковитрошкови

превозапревоза заза долазакдолазак ии одлазакодлазак саса послапосла заза свакисваки месецмесец уу просекупросеку одод

11..681681,,6060 динарадинара;;
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�� НакнадаНакнада трошковатрошкова превозапревоза обрачунаванаобрачунавана јеје ии исплаћиванаисплаћивана

запосленимазапосленима безбез обзираобзира дада лили сусу ефективноефективно радилирадили илиили сусу

користиликористили данедане годишњеггодишњег одмора,одмора, данедане државногдржавног ии верскогверског

празника,празника, привременепривремене спреченостиспречености заза радрад ии плаћеногплаћеног одсустваодсуства..

�� ПрепоручујеПрепоручује сесе ПредузећуПредузећу дада обрачунобрачун накнаденакнаде трошковатрошкова заза�� ПрепоручујеПрепоручује сесе ПредузећуПредузећу дада обрачунобрачун накнаденакнаде трошковатрошкова заза

долазакдолазак ии одлазакодлазак саса радарада обрачунаваобрачунава уу складускладу саса одредбамаодредбама

чланачлана 7171.. ПравилникаПравилника оо радураду уу ПредузећуПредузећу ии одредбамаодредбама чланачлана

118118.. ЗаконаЗакона оо раду,раду, односноодносно заза данедане кадакада запосленизапослени ефективноефективно

радераде ии дада нана неоснованонеосновано исплаћенеисплаћене накнаденакнаде трошковатрошкова

превозапревоза запосленихзапослених извршеизврше обрачунобрачун доприносадоприноса заза

обавезнообавезно социјалносоцијално осигурањеосигурање уу складускладу саса закономзаконом ии дада

успоставеуспоставе потпунупотпуну евиденцијуевиденцију нана основуоснову којекоје сесе вршиврши обрачунобрачун

накнаденакнаде трошковатрошкова превозапревоза
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Јубиларне Јубиларне награде награде -- новине, новине, 

проблеми, решења, сугестије ДРИпроблеми, решења, сугестије ДРИ
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Јубиларне наградеЈубиларне награде

Члан 120. Закона о радуЧлан 120. Закона о раду

��ОпштимОпштим актом,актом, односноодносно уговоромуговором оо

радураду можеможе дада сесе утврдиутврди правоправо нана::радураду можеможе дада сесе утврдиутврди правоправо нана::

�� 11)) јубиларнујубиларну наградунаграду ии солидарнусолидарну

помоћпомоћ;;
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Јубиларне наградеЈубиларне награде

Пореска ослобођења према Закону о ПнДГПореска ослобођења према Закону о ПнДГ

Члан 18Члан 18

�� НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана зарадезараде нана примањапримања�� НеНе плаћаплаћа сесе порезпорез нана зарадезараде нана примањапримања

запосленогзапосленог одод послодавцапослодавца попо основуоснову::

�� 99)) јубиларнејубиларне награденаграде запосленима,запосленима, уу складускладу саса

закономзаконом којикоји уређујеуређује радрад -- додо 2020..198198 динарадинара

годишњегодишње;;
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ЈубиларнаЈубиларна награданаграда

�� МожеМоже сесе везативезати заза годинегодине радарада послодавцапослодавца
илиили запосленогзапосленог

�� НеНе постојипостоји обавезностобавезност исплатеисплате ((можеможе сесе
уредитиуредити општимопштим актомактом илиили уговоромуговором оо радураду))

�� НеопорезивНеопорезив износизнос –– 2020..198198
ИзнадИзнад неопорезивогнеопорезивог –– порезпорез 1010%%�� ИзнадИзнад неопорезивогнеопорезивог –– порезпорез 1010%%

�� НеНе плаћајуплаћају сесе доприносидоприноси ((неманема карактеркарактер
зарадезараде,, већвећ карактеркарактер другихдругих примањапримања))

�� ОбрасциОбрасци::
•• ОбрачунОбрачун

•• ПППППП ПДПД ((изнадизнад неопорезивогнеопорезивог))
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Дуго смо трагали, али смо нашли: Дуго смо трагали, али смо нашли: Мишљење Мишљење 

Министарства финансија, бр. 414Министарства финансија, бр. 414--0000--73/200973/2009--04 од 04 од 

1.6.2009. год1.6.2009. год
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НАКНАДЕНАКНАДЕ
��НакнадаНакнада зарадезараде заза времевреме боловањаболовања додо

3030 данадана

��НакнадаНакнада зарадезараде заза времевреме боловањаболовања

прекопреко 3030 данадана
oo ПримериПримери попуњавањапопуњавања обрасцаобрасца ОЗОЗ--77oo ПримериПримери попуњавањапопуњавања обрасцаобрасца ОЗОЗ--77

oo КакоКако извршитиизвршити усклађивањаусклађивања накнаденакнаде зарадезараде акоако

сесе првопрво вршиврши исплатаисплата накнаденакнаде зарадезараде саса

зарадамазарадама осталихосталих запосленихзапослених радникарадника
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НАКНАДЕНАКНАДЕ ЗАРАДАЗАРАДА

�� ЗапосленимаЗапосленима сесе исплаћујуисплаћују заза времевреме докдок нене радераде,, попо
основуоснову::
�� одсустваодсуства саса радарада нана дандан празникапразника којикоји јеје нераднинерадни дандан ((100100%%))

�� годишњеггодишњег одмораодмора ((100100%%))

�� плаћеногплаћеног одсустваодсуства ((100100%%))
�� војневојне вежбевежбе ии одазивањаодазивања нана позивпозив државногдржавног органаоргана ((100100%%))

((рефундирањерефундирање))
војневојне вежбевежбе ии одазивањаодазивања нана позивпозив државногдржавног органаоргана ((100100%%))
((рефундирањерефундирање))

�� заза вревремеме одсуствовањаодсуствовања саса радарада збогзбог привременепривремене спреченостиспречености
заза радрад додо 3030 данадана уу висинивисини 6565%% ((болестболест,, повредаповреда ванван радарада)) илиили
100100%% ((повредаповреда нана радураду,, професионалнапрофесионална болестболест))

�� заза времевреме прекидапрекида радарада ,, односноодносно смањењасмањења обимаобима радарада додо
којегкојег јеје дошлодошло безбез кривицекривице запосленогзапосленог,, најдуженајдуже 4545 раднихрадних данадана
уу календарскојкалендарској годинигодини ((минмин 6060%%)) илиили дужедуже узуз сагласностсагласност
МинистарстваМинистарства

�� заза времевреме прекидапрекида радарада додо когакога јеје дошлодошло наредбомнаредбом надлежногнадлежног
државногдржавног органаоргана ((висинависина накнаденакнаде нијеније закономзаконом утврђенаутврђена,, већвећ
сесе утврђујеутврђује општимопштим актомактом))
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НАКНАДЕНАКНАДЕ ЗАРАДАЗАРАДА

�� ОсновОснов заза висинувисину накнаденакнаде заза времевреме боловањаболовања додо 3030
данадана јеје просечнапросечна зарадазарада запосленогзапосленог уу претходнапретходнаданадана јеје просечнапросечна зарадазарада запосленогзапосленог уу претходнапретходна

дванестдванест месецимесеци
�� МишљењаМишљења МинистарстваМинистарства радарада одод 2121..0404..20052005.. ии 1313..0606..20062006..
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Боловање до 30 данаБоловање до 30 дана
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Нерадни даниНерадни дани

КакоКако обрачунатиобрачунати накнадунакнаду зарадезараде заза времевреме

прекидапрекида радарада попо чланучлану 116116.. ЗаконаЗакона оо

радураду заза нерадненерадне данедане кадакада сусу празници?празници?
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Закон о финансијској подршци Закон о финансијској подршци 

породици са децом члан 14.породици са децом члан 14.
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Закон о радуЗакон о раду
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Проблеми у пракси Проблеми у пракси који који 

погађају породиљепогађају породиље-- Закон о Закон о 
финансијској подршци финансијској подршци 

породици са децом породици са децом 
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ЗаконЗакон оо здравственомздравственом

осигурањуосигурању
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Детаљно објашњење права и обавеза радника и послодаваца Детаљно објашњење права и обавеза радника и послодаваца 

у току ванредног стања у току ванредног стања 

www.minrzs.gov.rs www.minrzs.gov.rs 
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НАКНАДЕНАКНАДЕ ОДОД 11.04.2019.11.04.2019.

Закон о здравственом осигурању Закон о здравственом осигурању 

Службени гласник број 25/2019 од Службени гласник број 25/2019 од 

03.04.2019. године03.04.2019. године03.04.2019. године03.04.2019. године

накнаде зараде преко 30 дананакнаде зараде преко 30 дана
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Члан 76.Члан 76.
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Члан 87.Члан 87.
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Мишљење Министарства здравља, бр. Мишљење Министарства здравља, бр. 

011011--0000--0007400074/2019/2019--05 05 од од 2121.5.2019. .5.2019. 

годинегодине--изводизвод

„ДаклеДакле,, изиз цитиранихцитираних законскихзаконских одредбиодредби

недвосмисленонедвосмислено сесе видивиди којакоја примањапримања сесе нене

сматрајусматрају зарадомзарадом запосленихзапослених,, аа уу којакоја нисунису

набројананабројана примањапримања попо основуосновунабројананабројана примањапримања попо основуоснову
привременепривремене спреченостиспречености заза рад,рад, коришћењакоришћења

годишњеггодишњег одмора,одмора, плаћеногплаћеног одсустваодсуства ии слсл..,, нана

основуоснову чегачега сесе закључујезакључује дада сесе подпод зарадомзарадом

сматрајусматрају ии свасва примањапримања запосленогзапосленог попо основуоснову

привременепривремене спреченостиспречености заза рад,рад, коришћењакоришћења

годишњеггодишњег одмора,одмора, плаћеногплаћеног одсустваодсуства ии слсл..““
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Мишљење Министарства здравља, бр. Мишљење Министарства здравља, бр. 

011011--0000--0007400074/2019/2019--05 05 од од 2121.5.2019. .5.2019. 

годинегодине--изводизвод
„„НапомињемоНапомињемо дада јеје циљциљ цитиранецитиране одредбеодредбе чланачлана 8888..

ставстав 33.. ЗаконаЗакона дада сесе направинаправи разликаразлика измеђуизмеђу

осигураникаосигураника којикоји јеје свихсвих 1212 месецимесеци којикоји претходепретходе

месецумесецу уу којемкојем јеје наступиланаступила привременапривремена спреченостспреченост

заза радрад биобио уу радномрадном односуодносу одод осигураникаосигураника којикоји уузаза радрад биобио уу радномрадном односуодносу одод осигураникаосигураника којикоји уу

тихтих 1212 месецимесеци нијеније биобио свихсвих тихтих месецимесеци уу

радномрадном односуодносу,, такотако дада основоснов заза накнадунакнаду зарадезараде заза

осигураникаосигураника којикоји јеје уу тихтих 1212 месецимесеци свихсвих 1212 месецимесеци биобио

уу радномрадном односуодносу чиничини просечанпросечан износизнос зарадезараде изиз чланачлана

8787.. ставстав 22.. овоговог законазакона заза времевреме заза којекоје јеје осигураникосигураник

оствариоостварио зараду,зараду,........““
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Мишљење Министарства здравља, бр. 011Мишљење Министарства здравља, бр. 011--0000--

0007400074/2019/2019--05 05 од од 2121.5.2019. године.5.2019. године--изводизвод

„„................докдок заза осигураникаосигураника којикоји уу тихтих 1212 месецимесеци нијеније

свихсвих 1212 месецимесеци биобио уу радномрадном односуодносу,,

основоснов заза накнадунакнаду зарадезараде чиничини просечанпросечан износизнос зарадезараде

заза месецемесеце уу којемкојем јеје биобио уу радномрадном односуодносу,, аа заза месецемесеце

заза којекоје нијеније биобио уу радномрадном односуодносу основоснов чиничини

минималнаминимална зарадазарада (нпр(нпр.. оосигураниксигураник јеје биобио уу радномрадном

односуодносу 88 месецимесеци препре месецамесеца уу којемкојем јеје наступиланаступилаодносуодносу 88 месецимесеци препре месецамесеца уу којемкојем јеје наступиланаступила

привременапривремена спреченостспреченост заза рад,рад, папа основоснов заза накнадунакнаду

зарадезараде заза тихтих 88 месецимесеци чиничини просечанпросечан износизнос зарадезараде изиз

чланачлана 8787.. ставстав 22.. овоговог законазакона заза времевреме заза којекоје јеје

осигураникосигураник оствариоостварио зараду,зараду, аа заза преосталапреостала 44

месецамесеца (до(до 1212 месеци)месеци) основоснов чиничини

минималнаминимална зарадазарада))..““
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Члан 91. Члан 91. 
Прво усклађивањеПрво усклађивање
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Члан 92. Члан 92. 
Друго и свако наредно усклађивањеДруго и свако наредно усклађивање
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Члан 95. Члан 95. 
Накнада од 100% због болести или компликација у вези одржавања Накнада од 100% због болести или компликација у вези одржавања 

трудноћетрудноће
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ППовраћајовраћај//прекњижавањепрекњижавање у у 

системусистему обједињенеобједињене наплатенаплате

Подношење захтева:Подношење захтева:

1.1. Писаном обликуПисаном облику--на шалтеру Пореске на шалтеру Пореске 

управе или послати поштомуправе или послати поштомуправе или послати поштомуправе или послати поштом

1.1. Електронским путем преко апликације Електронским путем преко апликације 

ее--ПорезиПорези
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ППовраћајовраћај//прекњижавањепрекњижавање у у 

системусистему обједињенеобједињене наплатенаплате
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ППовраћајовраћај//прекњижавањепрекњижавање у у 

системусистему обједињенеобједињене наплатенаплате

�� ОдредбомОдредбом чланачлана 1010 ЗаконаЗакона оо порескомпореском поступкупоступку ии порескојпореској администрацијиадминистрацији

((СлСл.. гласникгласник РСРС брбр.. 8080//0202,,......,,9595//20120188......144144//20202020)) прописанопрописано јеје дада физичкофизичко,,

односноодносно правноправно лицелице имаима правоправо

�� нана повраћајповраћај вишевише илиили погрешнопогрешно наплаћеногнаплаћеног пореза,пореза,
односноодносно спореднихспоредних порескихпореских давања,давања, каокао ии нана повраћајповраћајодносноодносно спореднихспоредних порескихпореских давања,давања, каокао ии нана повраћајповраћај

порезапореза кадакада јеје тото другимдругим порескимпореским закономзаконом предвиђенопредвиђено;;
�� нана порескупореску рефакцију,рефакцију, односноодносно нана рефундацијурефундацију порезапореза уу складускладу саса

порескимпореским закономзаконом;;

�� дада користикористи порескипорески кредиткредит уу односуодносу нана порескупореску обавезу,обавезу, односноодносно обавезуобавезу

попо основуоснову спореднихспоредних порескихпореских давањадавања;;

�� дада користикористи вишевише илиили погрешнопогрешно уплаћениуплаћени порезпорез односноодносно

спореднаспоредна порескапореска давањадавања заза намирењенамирење доспелихдоспелих

обавезаобавеза попо другомдругом основу,основу, путемпутем прекњижавањапрекњижавања..
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Корак 1Корак 1
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Корак 2Корак 2
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Корак 3Корак 3
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Корак 4Корак 4
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Корак 5Корак 5
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Корак 6Корак 6
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Корак 7Корак 7



97

Корак 8Корак 8
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Корак 9Корак 9
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Корак 10Корак 10
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Корак 11Корак 11
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Корак 12Корак 12
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Корак 13Корак 13
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Корак 14Корак 14
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Корак 15Корак 15
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Корак 16Корак 16
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ППовраћајовраћај//прекњижавањепрекњижавање у у системусистему

обједињенеобједињене наплатенаплате

�� Процес,Процес, премапрема инструкцијиинструкцији МФИН,МФИН, попо захтевимазахтевима заза

повраћајповраћај//прекњижавањепрекњижавање вишевише илиили погрешнопогрешно наплаћеногнаплаћеног

порезапореза ии доприносадоприноса попо одбиткуодбитку одвијаодвија сесе нана следећиследећи начинначин::

Подношење 

захтева 

обвезника

Припрема нацрта 

решења од стране 

инспектора ПУ

Доношење 

решења у року 

од 15 дана

Слагање 

стања
обвезника инспектора ПУ од 15 дана

Ако је захтев основан – налаже 

се повраћај/прекњижавање

Достављање 

решења 

централи ПУ са 

прецизно 
прописаним 

садржајем

Централа ПУ 

поступа по 

процедури –

задужује или 

одобрава рачун 

840-4848-37

Сваког  

уторка 

централа ПУ 

даје налог за 

повраћај/пре

књижавање 

стања
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Правилник о исправци грешке при Правилник о исправци грешке при 

евидентирању пореза и споредних пореских евидентирању пореза и споредних пореских 

давањадавања

�� ГрешкаГрешка уу евидентирањуевидентирању порескепореске обавезеобавезе можеможе настатинастати

поступањемпоступањем порескогпореског обвезникаобвезника,, односноодносно ПорескеПореске управеуправе,,

такотако штошто сесе::

�� порескапореска обавезаобавеза попо једномједном истомистом основуоснову евидентираевидентира вишевише пута,пута,

илиили сесе

�� порескапореска обавезаобавеза једногједног порескогпореског обвезникаобвезника евидентираевидентира каокао порескапореска�� порескапореска обавезаобавеза једногједног порескогпореског обвезникаобвезника евидентираевидентира каокао порескапореска

обавезаобавеза другогдругог порескогпореског обвезника,обвезника, илиили сесе

�� приликомприликом евидентирањаевидентирања порескепореске обавезеобавезе унесеунесе погрешанпогрешан износизнос..
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Правилник о исправци грешке при Правилник о исправци грешке при 

евидентирању пореза и споредних пореских евидентирању пореза и споредних пореских 

давањадавања

�� АкоАко јеје грешкагрешка уу евидентирањуевидентирању порескепореске обавезеобавезе

насталанастала поступањемпоступањем порескогпореског обвезникаобвезника,, порескипорески

обвезникобвезник надлежнојнадлежној организационојорганизационој јединицијединици

ПорескеПореске управеуправе подносиподноси захтевзахтев заза исправкуисправку грешкегрешке

нана ОбрасцуОбрасцу ЗИГЗИГ –– ЗахтевЗахтев заза исправкуисправку грешке,грешке, којикоји јејенана ОбрасцуОбрасцу ЗИГЗИГ –– ЗахтевЗахтев заза исправкуисправку грешке,грешке, којикоји јеје

одштампанодштампан узуз овајовај правилникправилник ии чиничини његовњегов саставнисаставни

деодео..

�� ПоПо захтевузахтеву изиз ставастава 11.. овоговог чланачлана ПорескаПореска управауправа

одлучујеодлучује уу рокуроку одод 1515 данадана одод данадана пријемапријема захтевазахтева..
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Правилник о исправци грешке при Правилник о исправци грешке при 

евидентирању пореза и споредних пореских евидентирању пореза и споредних пореских 

давањадавања

�� АкоАко јеје грешкагрешка уу евидентирањуевидентирању порескепореске обавезеобавезе насталанастала

поступањемпоступањем ПорескеПореске управеуправе,, ПорескаПореска управауправа вршиврши исправкуисправку

попо службенојслужбеној дужностидужности..

�� АкоАко ПорескаПореска управауправа нене уочиуочи грешкугрешку уу евидентирањуевидентирању порескепореске

обавезеобавезе којакоја јеје насталанастала њенимњеним поступањем,поступањем, порескипорески обвезникобвезник

можеможе дада поднесеподнесе захтевзахтев заза исправкуисправку грешкегрешке..можеможе дада поднесеподнесе захтевзахтев заза исправкуисправку грешкегрешке..

�� ПорескаПореска управауправа доносидоноси решењерешење оо исправциисправци грешкегрешке ии

достављадоставља гага порескомпореском обвезникуобвезнику чијачија сесе порескапореска обавезаобавеза

исправљаисправља..

�� РешењеРешење представљапредставља изворниизворни рачуноводственирачуноводствени документдокумент нана

основуоснову којегкојег сесе вршиврши исправкаисправка грешкегрешке уу порескомпореском

рачуноводствурачуноводству..
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Чување уговора у Чување уговора у 

електронској формиелектронској форми
ЗаЗа запосленезапослене илиили раднорадно ангажованеангажоване,, којикоји пословепослове обављајуобављају ванван седиштаседишта

послодавцапослодавца,, послодавацпослодавац можеможе обезбедитиобезбедити чувањечување копијекопије уговорауговора ии уу

електронскојелектронској формиформи

""УУ везивези саса вашимвашим захтевомзахтевом уу којемкојем питатепитате дада лили јеје уу складускладу саса чланомчланом 3535.. ЗаконаЗакона оо

радураду дада послодавацпослодавац уу местуместу радарада запосленихзапослених,, којикоји радераде изванизван седиштаседишта

послодавцапослодавца,, уговореуговоре оо радураду држидржи уу електронскојелектронској формиформи -- скениранскениран оригиналоригинал

нана рачунарурачунару,, таблетутаблету илиили другомдругом уређајууређају,, дајемодајемо следећеследеће мишљењемишљење::

ПремаПрема чланучлану 3535.. ставстав 11.. ЗаконаЗакона оо радураду ("("СлужбениСлужбени гласникгласник РСРС",", брбр.. 2424//0505,, 6161//0505,,

5454//0909,, 3232//1313,, 7575//1414,, 1313//1717 -- УСУС,, 113113//20172017 ии 9595//20182018 -- АутентичноАутентично тумачењетумачење))

послодавацпослодавац јеје дужандужан дада уговоруговор оо радураду,, односноодносно другидруги уговоруговор уу складускладу саса овимовим

закономзаконом илиили њиховуњихову копијукопију држидржи уу седиштуседишту илиили другојдругој пословнојпословној просторијипросторији

послодавцапослодавца илиили нана другомдругом местуместу,, уу зависностизависности одод тогатога гдегде запосленизапослени илиили раднорадно

ангажованоангажовано лицелице радиради..

МишљењаМишљења смосмо дада неманема сметњисметњи дада послодавацпослодавац уговореуговоре оо радураду запосленихзапослених,,

којикоји радераде изванизван седиштаседишта послодавцапослодавца,, држидржи уу електронскојелектронској формиформи --

скениранескениране уу местуместу радарада запосленогзапосленог.. ""

((МишљењеМишљење МинистарстваМинистарства заза радрад,, запошљавањезапошљавање,, борачкаборачка ии социјалнасоцијална питањапитања,,

брбр.. 011011--0000--210210//20192019--0202одод 2323..44..20192019.. годинегодине))
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НачиниНачини извршавањаизвршавања пословапослова

ванван радноградног односаодноса

�� УговориУговори оо привременимпривременим ии

повременимповременим пословимапословима

УговорУговор оо делуделу�� УговорУговор оо делуделу

�� АуторскиАуторски уговоруговор

�� УговорУговор оо допунскомдопунском радураду
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УговорУговор оо привременимпривременим ии

повременимповременим пословимапословима

�� МожеМоже сесе закључитизакључити саса::

•• НезапосленимНезапосленим лицемлицем

•• ЗапосленимЗапосленим којикоји радиради непунонепуно раднорадно времевреме

•• КорисникомКорисником староснестаросне пензијепензије

•• ЧланомЧланом омладинскеомладинске задругезадруге ((у складу са прописима о у складу са прописима о •• ЧланомЧланом омладинскеомладинске задругезадруге ((у складу са прописима о у складу са прописима о 
задругамазадругама))

�� НеНе можеможе сесе закључитизакључити саса::

•• ЗапосленимЗапосленим лицемлицем саса пунимпуним раднимрадним временомвременом

•• ИнвалидскимИнвалидским ии породичнимпородичним пензионеромпензионером
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УговорУговор оо привременимпривременим ии

повременимповременим пословимапословима
�� УговорУговор оо привременимпривременим ии повременимповременим

пословимапословима –– карактеристикекарактеристике::

�� РадРад ванван радноградног односаодноса

�� ОграниченостОграниченост временомвременом аа нене количиномколичином послапосла

�� ТретманТретман појединихпојединих накнаданакнада трошковатрошкова истиисти каокао кодкод�� ТретманТретман појединихпојединих накнаданакнада трошковатрошкова истиисти каокао кодкод

запосленихзапослених радникарадника

�� ПословиПослови којикоји нене трајутрају дужедуже одод 120 120 данадана уу

календарскојкалендарској годинигодини

�� ПословиПослови изиз делатностиделатности илиили ванван делатностиделатности

послодавцапослодавца

�� ПријаваПријава ММ

�� Нови коефицијенти од 01.01.2020. годинеНови коефицијенти од 01.01.2020. године
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УговорУговор оо привременимпривременим ии

повременимповременим пословимапословима
�� УговорУговор оо привременимпривременим ии повременимповременим
пословимапословима
�� ЛицеЛице којекоје обављаобавља овеове пословепослове неманема правоправо нана
годишњигодишњи одмородмор, , боловањеболовање

�� ПорезПорез –– 10% 10% нана брутобруто накнадунакнаду –– неманема порескогпореског
ослобођењаослобођења, , свисви доприносидоприноси ии нана тереттеретослобођењаослобођења, , свисви доприносидоприноси ии нана тереттерет
радникарадника ии нана тереттерет послодавцапослодавца ((незапосленонезапослено
лицелице, , запосленизапослени саса непунимнепуним раднимрадним временомвременом))

�� ПорезПорез 10% 10% ии доприносдопринос ПИОПИО нана тереттерет радникарадника ии нана
тереттерет послодавцапослодавца ((пензионерпензионер))

�� СпецифичноСпецифично заза члановечланове омладинскеомладинске задругезадруге

�� ОбразацОбразац::
•• ППП ПДППП ПД Допринос за здравствено осигурање не 

плаћа се за пензионера
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Мишљење Министарства финансијаМишљење Министарства финансија, , брбр. 011. 011--

0000--254/2017254/2017--04 04 одод 23.6.2017. 23.6.2017. годинегодине--изводизвод

�� ДаДа лили постојипостоји обавезаобавеза обрачунавањаобрачунавања ии

плаћањаплаћања порезапореза нана доходакдоходак грађанаграђана ии

доприносадоприноса заза обавезнообавезно социјалносоцијално

осигурањеосигурање нана накнадунакнаду попо основуосновуосигурањеосигурање нана накнадунакнаду попо основуоснову

уговорауговора оо привременимпривременим ии

повременимповременим пословимапословима уу случајуслучају

кадакада раднорадно ангажованоангажовано лицелице остварујеостварује

ии накнадунакнаду трошковатрошкова превозапревоза заза долазакдолазак

ии одлазакодлазак саса послапосла??
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УГОВОРУГОВОР ОО ДЕЛУДЕЛУ

�� КарактеристикеКарактеристике::

�� РадРад ванван радноградног односаодноса

�� ЗакључујеЗакључује сесе заза пословепослове ванван делатностиделатности

послодавцапослодавца

ЗаЗа обављањеобављање пословапослова директорадиректора нене можеможе дада сесе�� ЗаЗа обављањеобављање пословапослова директорадиректора нене можеможе дада сесе

закључизакључи уговоруговор оо делуделу

�� МожеМоже дада сесе закључизакључи саса лицемлицем којекоје јеје уу радномрадном

односуодносу кодкод послодавцапослодавца

�� ОсновОснов јеје посаопосао аа нене времевреме

�� МожеМоже сесе закључитизакључити саса пензионеромпензионером ((староснистаросни, , 

инвалидскиинвалидски, , породичнипородични))
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УГОВОРУГОВОР ОО ДЕЛУДЕЛУ

��ПорескеПореске обавезеобавезе::

�� ОсталиОстали приходиприходи

�� НТНТ 2020%%,, безбез признавањапризнавања стварнихстварних трошковатрошкова

ПДГПДГ 2020%%�� ПДГПДГ 2020%%

�� ПИОПИО 2255,,55%%

�� ЗДРЗДР 1100..33%%

�� НовиНови коефицијентикоефицијенти одод 0101..0101..20202020.. годинегодине
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Исплата по Уговору о делу од Исплата по Уговору о делу од 

01.01.2020. године01.01.2020. године

��Запослено лицеЗапослено лице

��Незапослено лицеНезапослено лице

��Старосни пензионер Старосни пензионер ��Старосни пензионер Старосни пензионер 
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Запослено лицеЗапослено лице
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Незапослено лицеНезапослено лице
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Старосни пензионерСтаросни пензионер
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УГОВОРУГОВОР ОО ДЕЛУДЕЛУ

��ПорескеПореске пријавепријаве

�� ПријавеПријаве нана осигурањеосигурање ((ФондФонд ПИОПИО))

•• НезапосленаНезапослена лицалица

•• ПензионериПензионери•• ПензионериПензионери

�� ПријавеПријаве кодкод исплатеисплате накнаденакнаде

•• ППП ПДППП ПД
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ЗАКОН О ПИО ЗАКОН О ПИО –– извод извод -- члан 117члан 117
�� КорисникуКориснику породичнепородичне пензијепензије којикоји стекнестекне својствосвојство осигураникаосигураника

обустављаобуставља сесе исплатаисплата породичнепородичне пензијепензије..

�� КорисникуКориснику породичнепородичне пензијепензије,, којикоји стекнестекне својствосвојство осигураникаосигураника

попо основуоснову чланачлана 1111.. тачтач.. 99)) ии 1010)) ии чланачлана 1212.. ставстав 11.. тачкатачка 33)) овоговог

законазакона,, обустављаобуставља сесе исплатаисплата породичнепородичне пензијепензије,, наконнакон

утврђивањаутврђивања стажастажа осигурањаосигурања заза периодпериод утврђеногутврђеног стажастажа

осигурањаосигурања..

�� ИзузетноИзузетно одод стст.. 22.. ии 33.. овоговог чланачлана,, корисникукориснику породичнепородичне пензијепензије

нене обустављаобуставља сесе исплатаисплата породичнепородичне пензијепензије уу случајуслучају кадакада јеје

оствариоостварио уговоренууговорену накнадунакнаду нана месечноммесечном нивоунивоу уу износуизносу нижемнижем

одод најниженајниже основицеосновице уу осигурањуосигурању запосленихзапослених,, важећеважеће уу

моментумоменту уплатеуплате доприносадоприноса ((ВАЖИВАЖИ ОДОД 0101..0101..20152015..))..

Најнижа месечна основица 

доприноса за 2021. годину износи 

28402 динара
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Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Сектор за рад, број 011социјална питања, Сектор за рад, број 011--0000--6/157/20156/157/2015--02 од 02 од 

4.6.2015. године4.6.2015. године
Извод за Уговр о делуИзвод за Уговр о делу

У члану 176. тачка 1) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, У члану 176. тачка 1) Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013 и 75/2014 32/2013 и 75/2014 -- даље: Закон) прописано је да запосленом код кога је дошло даље: Закон) прописано је да запосленом код кога је дошло 

до губитка радне способности до губитка радне способности на начин прописан законом, на начин прописан законом, престаје радни престаје радни 

однос независно од његове воље и воље послодавца однос независно од његове воље и воље послодавца (по сили закона) (по сили закона) 

даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне 

способности. Напомињемо да наведено лице не може поново да заснује радни способности. Напомињемо да наведено лице не може поново да заснује радни 

однос.однос.

У члану 199. Закона прописано је да послодавац може са одређеним лицем да У члану 199. Закона прописано је да послодавац може са одређеним лицем да �� У члану 199. Закона прописано је да послодавац може са одређеним лицем да У члану 199. Закона прописано је да послодавац може са одређеним лицем да 

закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности закључи уговор о делу, ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 

ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.

�� Према томе, Према томе, Закон није предвидео ограничења у погледу лица која могу да Закон није предвидео ограничења у погледу лица која могу да 

закључе уговор о делузакључе уговор о делу..

�� Уговор о делу је уговор који се закључује ван радног односа, што значи да лице Уговор о делу је уговор који се закључује ван радног односа, што значи да лице 

које обавља послове по основу овог уговора нема статус запосленог у смислу које обавља послове по основу овог уговора нема статус запосленог у смислу 

Закона. С обзиром на то да се ради о уговору ван радног односа, са становишта Закона. С обзиром на то да се ради о уговору ван радног односа, са становишта 

Закона Закона нема сметњи да се с корисником инвалидске пензије закључи нема сметњи да се с корисником инвалидске пензије закључи 

уговор о делу.уговор о делу.

��
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