ЗАКОН
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, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и
68/14-др. закон), у члану 6. тачка 15) речи: „надлежног суда” замењују се
речима: „надлежне организације”.
Члан 2.
У члану 25. став 1. после речи: „приход” додају се речи: „по основу
обављања уметничке делатности”.
Члан 3.
У члану 45. став 1. мења се и гласи:
„Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице
има право на повраћај дела плаћених доприноса за обавезно социјално
осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за
новозапослено лице, исплаћене закључно са 31. децембром 2017. године, при
чему се предузетником сматра лице које је уписано у регистар код надлежног
органа, односно организације”.
У ставу 2. речи: „код надлежне организације за обавезно социјално
осигурање”, замењују се речима: „у Централни регистар обавезног социјалног
осигурања”, а запета и речи: „и за то време није остваривало било коју врсту
прихода по основу радног ангажовања” бришу се.
У ставу 10. речи: „осим у складу са законом којим се уређује порез на
доходак грађана, по основу заснивања радног односа тог лица” замењују се
речима: „осим у складу са одредбом закона којим се уређује порез на доходак
грађана која се односи на исту врсту олакшице, по основу заснивања радног
односа са тим лицем”.
Члан 4.
После члана 45б додаје се члан 45в, који гласи:
„Члан 45в
Послодавац - правно лице које се у смислу закона којим се уређује
рачуноводство разврстава у микро и мала правна лица, односно предузетник
који заснује радни однос са најмање два нова лица, има право на повраћај 75%
плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и
на терет послодавца, по основу зараде за новозапослено лице, исплаћену
закључно са 31. децембром 2017. године, при чему се предузетником сматра
лице које је уписано у регистар код надлежног органа, односно организације.
Новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице са којим је
послодавац закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују радни
односи, које је пријавио на обавезно социјално осигурање у Централни
регистар обавезног социјалног осигурања и које је пре заснивања радног
односа код Националне службе за запошљавање било без прекида пријављено
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-2као незапослено најмање шест месеци, а лице које се сматра приправником
најмање три месеца.
Новозапосленим лицем из става 1. овог члана не сматра се лице које је
пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је повезано
лице са послодавцем код кога заснива радни однос, односно код послодавца
који би, да није престао да постоји, био повезано лице са послодавцем код кога
новозапослено лице заснива радни однос, независно од тога да ли је постојао
прекид радног односа.
Послодавац који од 1. јануара 2016. године заснује радни однос са
једним новозапосленим, па у наредном периоду заснује радни однос и са
другим новозапосленим лицем, може користити олакшицу за првог
новозапосленог тек по заснивању радног односа са другим новозапосленим
лицем, с тим да право на повраћај плаћених доприноса за првог
новозапосленог може да оствари за зараду коју је том лицу исплатио за месец у
коме је стекао услов за коришћење пореске олакшице.
Олакшицу из става 1. овог члана може да оствари послодавац ако се
заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених
најмање за два у односу на број запослених који је послодавац имао на дан 31.
октобра 2015. године.
Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015.
године послодавац повећао број запослених у односу на број запослених на
дан 31. октобра 2015. године, олакшицу за новозапослене са којима је засновао
радни однос од 1. јануара 2016. године може да користи почев од месеца у
коме је стекaо услов за коришћење олакшице.
Ако је у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра 2015.
године послодавац смањио број запослених у односу на број запослених на дан
31. октобра 2015. године, олакшицу за новозапослене са чијим заснивањем
радног односа повећа број запослених у односу на број који би био да није
смањио број запослених у периоду од 31. октобра 2015. године до 31. децембра
2015. године, може да користи почев од месеца у коме је стекао услов за
коришћење олакшице.
Олакшицу из става 1. овог члана може да користи и послодавац који
започне обављање делатности после 31. октобра 2015. године.
Повраћај плаћених доприноса из става 1. овог члана врши се у складу са
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација, у року од
15 дана од дана подношења захтева за повраћај надлежном пореском органу.
Послодавац који за одређено лице користи било коју врсту подстицаја у
складу са одговарајућим прописом, осим у складу са одредбом закона којим се
уређује порез на доходак грађана која се односи на исту врсту олакшице, по
основу заснивања радног односа са тим лицем нема право да за то лице
оствари олакшицу из овог члана.
Олакшицу из овог члана не могу остварити државни органи и
организације, јавне агенције, јавна предузећа, јавне службе и други директни
или индиректни буџетски корисници, односно корисници јавних средстава.”
Члан 5.
У члану 57. став 3. после речи: „уметнике” додају се речи: „који остварују
приход од уметничке делатности,”.
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Послодавац који користи олакшицу из члана 45. Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05,
62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 68/14-др. закон), за одређено
новозапослено лице, наставља да користи олакшицу у складу са чланом 3. овог
закона.
Послодавац који заснује радни однос са новозапосленим лицима од 1.
јануара 2016. године, може да се определи да по основу радног односа са тим
лицима користи олакшицу из члана 3. или из члана 4. овог закона.
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године.
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