
Каталог врста прихода 
(за образац ппп-пд)

1. Приходи из радног односа

1.1. за ра да 
ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да 

за ра да без олак ши це и бе не фи ци ра ног ста жа

101 00 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. за кон, 135/04, 62/06, 65/06 – ис прав ка, 31/09, 44/09, 18/10, 
50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – ис прав ка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. за кон и 112/15 – у да љем 
тек сту: За кон), осим лич не за ра де пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи и за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, без олак ши ца и без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да без олак ши це, са бе не фи ци ра ним ста жом

101 00 1
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, укљу чу ју ћи и за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, без олак ши це, са ста жом 
оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 00 2
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, укљу чу ју ћи и за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, без олак ши це, са ста жом 
оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 00 3
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, укљу чу ју ћи и за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, без олак ши це, са ста жом 
оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 00 4
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, укљу чу ју ћи и за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, без олак ши це, са ста жом 
оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом, без бе не фи ци ра ног ста жа

101 01 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је 
осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си
ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 
108/13, 57/14, 68/14 – др. за кон и 112/15 – у да љем тек сту: За кон о до при но си ма), без ста жа оси гу ра ња ко ји се 
за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом и бе не фи ци ра ним ста жом

101 01 1
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је 
осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, 
са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 01 2
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је 
осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, 
са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 01 3
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је 
осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, 
са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 01 4
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је 
осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, 
са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом, без бе не фи ци ра ног ста жа

101 02 0
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, без ста
жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом и бе не фи ци ра ним ста жом

101 02 1
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 02 2
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 02 3
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.
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101 02 4
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца са ин ва ли ди те том, са олак ши цом

101 03 0
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца са ин ва ли ди те том, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, без ста жа 
оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 45 го ди на а мла ђег од 50 го ди на, са олак ши цом, без бе не фи ци ра ног 
ста жа

101 04 0
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву 
чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при
но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 45 го ди на а мла ђег од 50 го ди на, са олак ши цом и бе не фи ци ра ним 
ста жом

101 04 1
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву 
чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при
но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 04 2
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву 
чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при
но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 04 3
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву 
чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при
но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 04 4
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву 
чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при
но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 50 го ди на, са олак ши цом, без бе не фи ци ра ног ста жа

101 05 0
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, без ста
жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 50 го ди на, са олак ши цом и бе не фи ци ра ним ста жом

101 05 1
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 05 2
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 05 3
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 05 4
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 50 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, 
од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на или ста ри јег од 45 го ди на, са суб вен ци јом, без бе не фи ци
ра ног ста жа

101 06 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на или ста ри јег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би о под
сти ца њу за по шља ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 32/11 и 34/11 – у да љем тек сту: Уред ба), без ста жа оси гу ра ња 
ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на или ста ри јег од 45 го ди на, са суб вен ци јом и бе не фи ци ра
ним ста жом

101 06 1
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на или ста ри јег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.



Фебруар	2016.	 ПРИВРЕДНИ	САВЕТНИК	 3

101 06 2
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на или ста ри јег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 06 3
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на или ста ри јег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 06 4
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца мла ђег од 30 го ди на или ста ри јег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 30 го ди на а мла ђег од 45 го ди на, са суб вен ци јом, без бе не фи ци ра
ног ста жа

101 07 0
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 30 го ди на а мла ђег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, без 
ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      зарадa но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 30 го ди на а мла ђег од 45 го ди на, са суб вен ци јом и бе не фи ци ра ним 
ста жом

101 07 1
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 30 го ди на а мла ђег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 07 2
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 30 го ди на а мла ђег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 07 3
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 30 го ди на а мла ђег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 07 4
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца ста ри јег од 30 го ди на а мла ђег од 45 го ди на, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном 
дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на суб вен ци ју за за по шља ва ње по Уред би, са ста
жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра
ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа

101 08 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра
ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом

101 08 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 08 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 08 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 08 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра
ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа
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101 09 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра
ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом

101 09 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 09 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 09 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 09 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра
ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа

101 10 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра
ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом

101 10 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но лицe 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 10 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 10 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 10 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу
на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.
за ра да но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, са олак ши цом – пра вом 
по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 
45в за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа

101 11 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при
вред ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 
75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в 
За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
за ра да но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, са олак ши цом – пра вом 
по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 
45в за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом
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101 11 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при
вред ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 
75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в 
За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 11 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при
вред ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 
75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в 
За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 11 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при
вред ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 
75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в 
За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 11 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при
вред ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 
75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в 
За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног 
по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи
ци ра ног ста жа – Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 18 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног 
по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи
ци ра ним ста жом – Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 18 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 18 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 18 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 18 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног 
по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи
ци ра ног ста жа – Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 19 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног 
по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи
ци ра ним ста жом – Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 19 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.
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101 19 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 19 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 19 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног 
по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи
ци ра ног ста жа – Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 20 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13 , 14 , 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног 
по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи
ци ра ним ста жом – Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 20 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 20 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

101 20 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 20 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у
зет ни ка, но во за по сле ног ли ца, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред ном дру штву чи ји је осни вач, од но сно члан, са 
оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по
сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном 
ли цу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.
за ра да но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, са олак ши цом – оства ре
ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21д 
за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа
Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 21 0

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет
ни ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при
вред ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са оства ре ним пра вом по сло дав ца 
на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на 
и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
за ра да но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, са олак ши цом – оства ре
ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21д 
за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом
Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

101 21 1

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет ни
ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред
ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по
вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 
45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

101 21 2

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет ни
ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред
ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по
вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 
45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.
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101 21 3

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет ни
ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред
ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по
вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 
45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

101 21 4

За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, oсим лич не за ра де пред у зет ни
ка, но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, укљу чу ју ћи за по сле ног у при вред
ном дру штву (ми кро и ма ло прав но ли це) чи ји је осни вач, од но сно члан, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по
вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 
45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство, без олак ши ца и бе не фи ци ра ног ста жа

102 00 0
За ра да и дру га при ма ња ко ја има ју ка рак тер за ра де из чл. 13, 14, 14а и 14б За ко на, осим лич не за ра де пред у зет
ни ка, за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ако ни је оба ве зно оси гу ран по про пи си ма те зе мље (у да љем 
тек сту: за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство), без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство, без олак ши це, са бе не фи ци ра ним ста жом

102 00 1 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа
ним тра ја њем 12/14.

102 00 2 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа
ним тра ја њем 12/15.

102 00 3 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа
ним тра ја њем 12/16.

102 00 4 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа
ним тра ја њем 12/18.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом, без 
бе не фи ци ра ног ста жа

102 01 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на са пра вом по сло дав ца 
на олак ши цу по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом и бе
не фи ци ра ним ста жом

102 01 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на са пра вом по сло дав ца 
на олак ши цу по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем 12/14.

102 01 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на са пра вом по сло дав ца 
на олак ши цу по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем 12/15.

102 01 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на са пра вом по сло дав ца 
на олак ши цу по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем 12/16.

102 01 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – при прав ни ка мла ђег од 30 го ди на са пра вом по сло дав ца 
на олак ши цу по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем 12/18.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом, без бе не фи ци ра
ног ста жа

102 02 0 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 го ди на, са олак ши цом и бе не фи ци ра ним 
ста жом

102 02 1 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 02 2 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 02 3 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 02 4 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ли ца са ин ва ли ди те том, са олак ши цом

102 03 0 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ли ца са ин ва ли ди те том са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на, са олак ши цом, без 
бе не фи ци ра ног ста жа

102 04 0 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на са пра вом на олак ши
цу по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на, са олак ши цом и 
бе не фи ци ра ним ста жом

102 04 1 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу 
по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.
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102 04 2 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу 
по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 04 3 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу 
по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 04 4 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 45 а мла ђег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу 
по За ко ну и За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 50 го ди на, са олак ши цом, без бе не фи ци ра
ног ста жа

102 05 0 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 50 го ди на, са олак ши цом и бе не фи ци ра ним 
ста жом

102 05 1 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 05 2 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 05 3 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 05 4 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 50 го ди на са пра вом на олак ши цу по За ко ну и 
За ко ну о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 или ста ри јег од 45 го ди на, са суб вен ци јом, 
без бе не фи ци ра ног ста жа

102 06 0 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 или ста ри јег од 45 го ди на са пра вом на суб
вен ци ју по Уред би, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 или ста ри јег од 45 го ди на, са суб вен ци јом 
и бе не фи ци ра ним ста жом

102 06 1 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 или ста ри јег од 45 го ди на са пра вом на суб
вен ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 06 2 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 или ста ри јег од 45 го ди на са пра вом на суб
вен ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 06 3 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 или ста ри јег од 45 го ди на са пра вом на суб
вен ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 06 4 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – мла ђег од 30 или ста ри јег од 45 го ди на са пра вом на суб
вен ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 30 а мла ђег од 45 го ди на, са суб вен ци јом, 
без бе не фи ци ра ног ста жа

102 07 0 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 30 а мла ђег од 45 го ди на са пра вом на суб вен
ци ју по Уред би, без ста жа оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

      за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 30 а мла ђег од 45 го ди на, са суб вен ци јом и 
бе не фи ци ра ним ста жом

102 07 1 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 30 а мла ђег од 45 го ди на са пра вом на суб вен
ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 07 2 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 30 а мла ђег од 45 го ди на са пра вом на суб вен
ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 07 3 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 30 а мла ђег од 45 го ди на са пра вом на суб вен
ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 07 4 За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – ста ри јег од 30 а мла ђег од 45 го ди на са пра вом на суб вен
ци ју по Уред би, са ста жом оси гу ра ња ко ји се за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло
дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. 
за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа

102 08 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без 
ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло
дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. 
за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом

102 08 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 08 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 08 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.
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102 08 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло
дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. 
за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа

102 09 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без 
ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло
дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. 
за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом

102 09 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 09 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 09 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 09 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло
дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. 
за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа

102 10 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, без 
ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – пра вом по сло
дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. 
за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом

102 10 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 10 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 10 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 10 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма, са 
ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и 
код пред у зет ни ка, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће
них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа

102 11 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и 
код пред у зет ни ка, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за 
но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во
за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и 
код пред у зет ни ка, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће
них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом

102 11 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и 
код пред у зет ни ка, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за 
но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во
за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 11 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и 
код пред у зет ни ка, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за 
но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во
за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 11 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и 
код пред у зет ни ка, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за 
но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во
за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.
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102 11 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и 
код пред у зет ни ка, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за 
но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во
за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра
вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и 
чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа 
Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 18 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра
вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и 
чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом 
Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 18 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 18 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 18 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 18 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра
вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и 
чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа 
Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 19 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра
вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и 
чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом 
Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 19 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 19 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це, по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 19 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 19 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра
вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и 
чла ну 45. за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног ста жа 
Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 20 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

     
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца, са олак ши цом – оства ре ним пра
вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и 
чла ну 45. за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним ста жом 
Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 20 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 20 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.
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102 20 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 20 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће
ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о 
до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу 
и код пред у зет ни ка, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма, без бе не фи ци ра ног 
ста жа – Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 21 0
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код 
пред у зет ни ка, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при
но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, без ста жа оси гу ра ња ко ји се 
но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
за ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу 
и код пред у зет ни ка, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
за ра ду и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма, са бе не фи ци ра ним 
ста жом – Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

102 21 1
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код 
пред у зет ни ка, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при
но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји 
се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

102 21 2
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код 
пред у зет ни ка, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при
но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји 
се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

102 21 3
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код 
пред у зет ни ка, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при
но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји 
се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

102 21 4
За ра да за по сле ног упу ће ног на рад у ино стран ство – но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код 
пред у зет ни ка, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на за ра ду и пла ће них до при
но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма, са ста жом оси гу ра ња ко ји 
се но во за по сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

      за ра да ли ца за по сле них код стра них или ме ђу на род них ор га ни за ци ја и уста но ва, стра них прав них или фи
зич ких ли ца на те ри то ри ји ре пу бли ке ср би је

103 00 0

За ра да до ма ћих др жа вља на ко ји су на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је за по сле ни код стра них или ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја и уста но ва, стра них ди пло мат ских и кон зу лар них пред став ни шта ва или код стра них прав них или 
фи зич ких ли ца, ако ме ђу на род ним уго во ром ни је дру га чи је од ре ђе но, као и стра них ли ца и ли ца без др жа вљан
ства ко ји су на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је за по сле ни код стра них прав них или фи зич ких ли ца, ако ме ђу на род
ним уго во ром ни је дру га чи је од ре ђе но, од но сно код ме ђу на род них ор га ни за ци ја и уста но ва и стра них ди пло
мат ских и кон зу лар них пред став ни шта ва, ако је та кво оси гу ра ње пред ви ђе но ме ђу на род ним уго во ром, у слу ча ју 
ка да ис пла ти лац об ра чу на ва и пла ћа јав не при хо де.

      за ра да осо ба са ин ва ли ди те том за по сле них у пред у зе ћу за рад но оспо со бља ва ње и за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том

104 00 0 За ра да осо ба са ин ва ли ди те том за по сле них у пред у зе ћу за рад но оспо со бља ва ње и за по шља ва ње осо ба са ин
ва ли ди те том.

      за ра да ин ва ли да ра да ко ји ра де че ти ри са та днев но
105 00 0 За ра да из чла на 13. став 1, чла на 14, чла на 14а и чла на 14б За ко на, ин ва ли да ра да (ра де че ти ри са та днев но).

      Лич на за ра да пред у зет ни ка, без бе не фи ци ра ног ста жа
106 00 0 Лич на за ра да пред у зет ни ка из чла на 13. став 3. За ко на.

      Лич на за ра да пред у зет ни ка, са бе не фи ци ра ним ста жом

106 00 1 Лич на за ра да пред у зет ни ка из чла на 13. став 3. За ко на са ста жом оси гу ра ња ко ји се пред у зет ни ку ра чу на са уве
ћа ним тра ја њем 12/14.

106 00 2 Лич на за ра да пред у зет ни ка из чла на 13. став 3. За ко на са ста жом оси гу ра ња ко ји се пред у зет ни ку ра чу на са уве
ћа ним тра ја њем 12/15.

106 00 3 Лич на за ра да пред у зет ни ка из чла на 13. став 3. За ко на са ста жом оси гу ра ња ко ји се пред у зет ни ку ра чу на са уве
ћа ним тра ја њем 12/16.

106 00 4 Лич на за ра да пред у зет ни ка из чла на 13. став 3. За ко на са ста жом оси гу ра ња ко ји се пред у зет ни ку ра чу на са уве
ћа ним тра ја њем 12/18.

      Лич на за ра да пред у зет ни ка – по љо при вред ни ка

107 00 0 Лич на за ра да об ве зни ка по ре за на при хо де од са мо стал не де лат но сти – но си о ца по ро дич ног по љо при вред ног 
га здин ства упи са ног у ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва из чла на 32. став 2. За ко на.

      раз ли ка за ра де ли ца по ста вље них на јав ну функ ци ју за вре ме оба вља ња те функ ци је
108 00 0 Раз ли ка за ра де, од но сно пла те иза бра них, име но ва них и по ста вље них ли ца за вре ме оба вља ња јав не функ ци је.

      Упла та до при но са без ис пла те за ра де

109 00 0 До при но си на нај ни жу ме сеч ну осно ви цу до при но са у скла ду са чла ном 51. став 3. и чла ном 52а став 2. За ко на о 
до при но си ма.
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      При ма ња из чла на 18. за ко на пре ко нео по ре зи вог из но са

110 00 0
На кна да тр о шко ва пре во за за до ла зак и од ла зак са ра да, днев ни ца за слу жбе но пу то ва ње у зе мљи и ино стран
ству, на кна да тр о шко ва сме шта ја на слу жбе ном пу то ва њу, на кна да пре во за на слу жбе ном пу то ва њу, со ли дар на 
по моћ, ју би лар не на гра де – пре ко нео по ре зи вог из но са.

      При ма ња из чла на 18. за ко на пре ко нео по ре зи вог из но са
111 00 0 По клон де ци за по сле них ста ро сти до 15 го ди на по во дом Но ве го ди не и Бо жи ћа – пре ко нео по ре зи вог из но са.

      Упла та до дат ног до при но са до спе лог за кључ но са 28. фе бру а ром 2014. го ди не

112 00 1 Упла та до дат ног до при но са до спе лог за кључ но са 28. фе бру а ром 2014. го ди не за стаж оси гу ра ња ко ји се за по
сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/14.

112 00 2 Упла та до дат ног до при но са до спе лог за кључ но са 28. фе бру а ром 2014. го ди не за стаж оси гу ра ња ко ји се за по
сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/15.

112 00 3 Упла та до дат ног до при но са до спе лог за кључ но са 28. фе бру а ром 2014. го ди не за стаж оси гу ра ња ко ји се за по
сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/16.

112 00 4 Упла та до дат ног до при но са до спе лог за кључ но са 28. фе бру а ром 2014. го ди не за стаж оси гу ра ња ко ји се за по
сле ном ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 12/18.

1.2. Уго во рЕ На На КНа да за при врЕ МЕ НЕ и по врЕ МЕ НЕ по сло вЕ 
ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да

      Уго во ре на на кна да за при вре ме не или по вре ме не по сло ве за ли ца ко ја ни су на шко ло ва њу или су ста ри ја од 
26 го ди на на осно ву уго во ра за кљу че ног не по сред но са по сло дав цем

150 00 0
Уго во ре на на кна да и дру га при ма ња ко ја се оства ру ју оба вља њем при вре ме них и по вре ме них по сло ва на осно
ву уго во ра за кљу че ног не по сред но са по сло дав цем, осим са ли цем до 26 го ди на на шко ло ва њу у уста но ва ма 
сред њег, ви шег или ви со ког обра зо ва ња.

      Уго во ре на на кна да за при вре ме не или по вре ме не по сло ве за ли ца ко ја ни су на шко ло ва њу или су ста ри ја од 
26 го ди на на осно ву уго во ра за кљу че ног пре ко омла дин ске или сту дент ске за дру ге

151 00 0
Уго во ре на на кна да и дру га при ма ња ко ја се оства ру ју оба вља њем при вре ме них и по вре ме них по сло ва на осно
ву уго во ра за кљу че ног пре ко омла дин ске или сту дент ске за дру ге, осим са ли цем до 26 го ди на на шко ло ва њу у 
уста но ва ма сред њег, ви шег или ви со ког обра зо ва ња.

     
Уго во ре на на кна да по осно ву оба вља ња при вре ме них и по вре ме них по сло ва на осно ву уго во ра за кљу че ног 
пре ко омла дин ске или сту дент ске за дру ге са ли цем ста ри јим од 26 го ди на, а нај ду же до 30 го ди на жи во та, 
за ко га је за дру га утвр ди ла да оства ру је ме сеч ни из нос при хо да ко ји је ис под цен зу са за сти ца ње свој ства 
оси гу ра ни ка

152 00 0
Уго во ре на на кна да по осно ву оба вља ња при вре ме них и по вре ме них по сло ва на осно ву уго во ра за кљу че ног 
пре ко омла дин ске или сту дент ске за дру ге са ли цем ста ри јим од 26 го ди на, а нај ду же до 30 го ди на жи во та, за ко га 
је за дру га утвр ди ла да оства ру је ме сеч ни из нос при хо да ко ји је ис под цен зу са за сти ца ње свој ства оси гу ра ни ка.

 
ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да
199 00 0 При хо ди ко ји има ју ка рак тер за ра де или на кна де за ра де на ко је се оба ве зе об ра чу на ва ју по по себ ним пра ви ли ма.

 
1.3. На КНа дЕ за ра да 

ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да

      на кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти за
по сле ном, без олак ши це/суб вен ци је

201 00 0 На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца.

      на кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, са 
олак ши цом

201 01 0
На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, но во за по сле ном при прав ни ку мла
ђем од 30 го ди на, са пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

201 02 0
На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, но во за по сле ном ли цу мла ђем од 30 
го ди на, са пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

201 03 0
На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, но во за по сле ном ли цу са ин ва ли ди
те том, са пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

201 04 0
На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 
45 го ди на а мла ђем од 50 го ди на, са пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

201 05 0
На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 50 
го ди на, са пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.
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      на кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, са 
суб вен ци јом

201 06 0
На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца но во за по сле ном ли цу мла ђем од 30 
го ди на или ста ри јем од 45 го ди на, са суб вен ци јом за за по шља ва ње по Уред би.

201 07 0
На кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, ко ја од 
пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 30 
го ди на а мла ђем од 45 го ди на, са суб вен ци јом за за по шља ва ње по Уред би.

     
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе
си о нал не бо ле сти, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај де ла пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де 
и де ла пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма

201 08 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си
о нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са пра вом 
по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

201 09 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или пр о фе си
о нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са пра вом 
по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

201 10 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или пр о фе си
о нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са пра вом 
по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, због при вре ме не 
спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или пр о фе си о нал не бо ле сти, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца 
на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в 
за ко на о до при но си ма

201 11 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, због при вре ме не спре
че но сти за рад због по вре де на ра ду или пр о фе си о нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре
че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де 
и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма.

     
на кна да за ра де но во за по сле ном ли цу због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или пр о
фе си о нал не бо ле сти, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај де ла пла ће ног по ре за на 
на кна ду за ра де и де ла пла ће них до при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма – Ши фре 
ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

201 18 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о
нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са оства ре ним 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле
но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

201 19 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о
нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са оства ре ним 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле
но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

201 20 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о
нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са оства ре ним 
пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле
но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, због при вре ме не 
спре че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, са олак ши цом – оства ре ним пра вом 
по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на 
и чла ну 45в за ко на о до при но си ма
Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

201 21 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, због при вре ме не спре
че но сти за рад због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти ко ја од пр вог да на па све вре ме тра ја ња спре че
но сти те ре ти сред ства по сло дав ца, са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна
ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма.

      на кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, без олак ши це

202 00 0

На кна да за ра де за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због бо
ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге бо ле
сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца – чл. 74. 
и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 109/05 – ис прав ка, 57/11, 110/12 – УС, 
119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС, 106/15 и 10/16 – др. за кон – у да љем тек сту: За кон о здрав стве ном оси гу ра њу).

      на кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, са олак ши цом

202 01 0

На кна да зарадe за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге 
бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца 
(чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), но во за по сле ном при прав ни ку мла ђем од 30 го ди на, са пра вом 
на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.
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202 02 0

На кна да зарадe за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге 
бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца 
(чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), но во за по сле ном ли цу мла ђем од 30 го ди на, са пра вом на олак
ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

202 03 0

На кна да зарадe за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге 
бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца 
(чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), но во за по сле ном ли цу са ин ва ли ди те том, са пра вом на олак ши
цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

202 04 0

На кна да зарадe за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге 
бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца 
(чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 45 го ди на а мла ђем од 50 
го ди на, са пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

202 05 0

На кна да зарадe за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге 
бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца 
(чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 50 го ди на, са пра вом на олак
ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

      на кна да за ра де због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, са суб вен ци јом

202 06 0

На кна да зарадe за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге 
бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца 
(чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), но во за по сле ном ли цу мла ђем од 30 го ди на или ста ри јем од 45 
го ди на, са суб вен ци јом за за по шља ва ње по Уред би.

202 07 0

На кна да зарадe за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због 
бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге 
бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца 
(чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 30 го ди на а мла ђем од 45 
го ди на, са суб вен ци јом за за по шља ва ње по Уред би.

     
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, са олак ши цом – пра
вом по сло дав ца на по вра ћај де ла пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и де ла пла ће них до при но са по чла ну 
21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма

202 08 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или 
по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве
зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за 
пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 65% 
пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 
45. За ко на о до при но си ма.

202 09 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или 
по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве
зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за 
пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 70% 
пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 
45. За ко на о до при но си ма.

202 10 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или 
по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве
зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за 
пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), са пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% 
пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в За ко на и чла ну 
45. За ко на о до при но си ма.
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, због при вре ме не 
спре че но сти за рад до 30 да на, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на
кна ду за ра де и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма

202 11 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, за слу чај при вре ме не 
спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр
жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев 
де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном 
оси гу ра њу), са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них 
до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма.

     
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, са олак ши цом – оства
ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај де ла пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и де ла пла ће них до при но са 
по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма.
Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

202 18 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или 
по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због пр о пи са не ме ре оба ве
зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за 
пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), са оства ре ним пра вом по сло дав ца на 
по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в 
За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.
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202 19 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или 
по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због пр о пи са не ме ре оба ве
зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за 
пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), са оства ре ним пра вом по сло дав ца на 
по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в 
За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

202 20 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или 
по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве
зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за 
пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу), са оства ре ним пра вом по сло дав ца на 
по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в 
За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, због при вре ме не 
спре че но сти за рад до 30 да на, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног 
по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма – 
Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

202 21 0

На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, за слу чај при вре ме не 
спре че но сти за рад до 30 да на услед бо ле сти или по вре де ван ра да, због бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр
жа ва њем труд но ће, због про пи са не ме ре оба ве зне изо ла ци је, због не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев 
де те та мла ђег од три го ди не, због од ре ђи ва ња за пра ти о ца бо ле сног ли ца (чл. 74. и 102. За ко на о здрав стве ном 
оси гу ра њу), са оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них 
до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма.

      на кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, без олак ши це

203 00 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је 
до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14 – у да љем тек сту: За кон о ра ду).

      на кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, са олак ши цом

203 01 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је до
шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, но во за по сле ном при прав ни ку мла ђем од 30 го ди на са 
пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

203 02 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је до
шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, но во за по сле ном ли цу мла ђем од 30 го ди на са пра вом 
на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

203 03 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је до
шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, но во за по сле ном ли цу са ин ва ли ди те том са пра вом на 
олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

203 04 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је до
шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 45 го ди на а мла ђем 
од 50 го ди на, са пра вом на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

203 05 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је до
шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 50 го ди на, са пра вом 
на олак ши цу за за по шља ва ње по За ко ну и За ко ну о до при но си ма.

      на кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, са суб вен ци јом

203 06 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је 
до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, но во за по сле ном ли цу мла ђем од 30 го ди на или ста
ри јем од 45 го ди на, са суб вен ци јом за за по шља ва ње по Уред би.

203 07 0
На кна да за ра де за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је 
до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, но во за по сле ном ли цу ста ри јем од 30 го ди на или 
мла ђем од 45 го ди на, са суб вен ци јом за за по шља ва ње по Уред би.

     
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца  за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, са олак ши цом 
– пра вом по сло дав ца на по вра ћај де ла пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и де ла пла ће них до при но са по 
чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма

203 08 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца  за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња 
оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, са пра вом по сло дав ца на 
по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в 
За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

203 09 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња 
оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, са пра вом по сло дав ца на 
по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в 
За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

203 10 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња 
оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, са пра вом по сло дав ца на 
по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21в 
За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, за вре ме пла ће ног 
од су ства за вре ме пре ки да ра да, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на 
на кна ду за ра де и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма
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203 11 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, за вре ме пла ће ног од
су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 
116. За ко на о ра ду, са олак ши цом – пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и 
пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма.

     
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца  за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, са олак ши цом 
– оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај де ла пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и де ла пла ће них до
при но са по чла ну 21в за ко на и чла ну 45. за ко на о до при но си ма
Ши фре ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

203 18 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња 
оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, са оства ре ним пра вом по
сло дав ца на по вра ћај 65% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

203 19 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња 
оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, са оства ре ним пра вом по
сло дав ца на по вра ћај 70% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.

203 20 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца за вре ме пла ће ног од су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња 
оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 116. За ко на о ра ду, са оства ре ним пра вом по
сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це 
по чла ну 21в За ко на и чла ну 45. За ко на о до при но си ма.
на кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка, за вре ме пла ће ног 
од су ства за вре ме пре ки да ра да, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног 
по ре за на на кна ду за ра де и пла ће них до при но са по чла ну 21д за ко на и чла ну 45в за ко на о до при но си ма – 
Ши фру ко ри сти По ре ска упра ва код по вра ћа ја

203 21 0
На кна да за ра де но во за по сле ног ли ца у ми кро и ма лом прав ном ли цу и код пред у зет ни ка за вре ме пла ће ног од
су ства за вре ме пре ки да ра да, од но сно сма ње ња оби ма ра да до ко јег је до шло без кри ви це за по сле ног по чла ну 
116. За ко на о ра ду, са олак ши цом – оства ре ним пра вом по сло дав ца на по вра ћај 75% пла ће ног по ре за на на кна ду 
за ра де и пла ће них до при но са за но во за по сле но ли це по чла ну 21д За ко на и чла ну 45в За ко на о до при но си ма.

      на кна да за ра де за бо ло ва ње пре ко 30 да на

204 00 0
На кна да за ра де за бо ло ва ње пре ко 30 да на за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад пре ко 30 да на, због бо ле
сти или по вре да ван ра да, бо ле сти или ком пли ка ци ја у ве зи са одр жа ва њем труд но ће, про пи са не ме ре оба ве зне 
изо ла ци је, не ге бо ле сног чла на уже по ро ди це, из у зев де те та мла ђег од три го ди не, као и од ре ђи ва ња за пра ти
о ца бо ле сног ли ца.

205 00 0 На кна да за ра де за бо ло ва ње пре ко 30 да на за слу чај при вре ме не спре че но сти за рад због да ва ња тки ва и ор га на 
и због не ге бо ле сног де те та до 3 го ди не.

206 00 0 На кна да за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да ра ди не ге де те та и од су ства са ра да ра ди по
себ не не ге де те та.

      на кна да за ра де ин ва ли да ра да (ин ва лид II ка те го ри је) на те рет Фон да Пио
207 00 0 На кна да за ра де ин ва ли да ра да (ин ва лид II ка те го ри је) на те рет Фон да ПИО.

      Пла ћа ње до при но са за вре ме не пла ће ног од су ства док де те не на пу ни три го ди не жи во та
208 00 0 Пла ћа ње до при но са за здрав ство за вре ме не пла ће ног од су ства док де те не на пу ни три го ди не жи во та.

      на кна да за ра де по пре стан ку рад ног од но са

209 00 0
На кна да за ра де за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 15) За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу – ли ца ко ја по 
пре стан ку рад ног од но са оства ру ју пра во на на кна ду за ра де због по вре де на ра ду или про фе си о нал не бо ле сти, 
ко ја се ис пла ћу је из сред ста ва РФ ЗО.

      на кна да за ра де ин ва ли да III ка те го ри је на те рет Фон да Пио
210 00 0 На кна да за ра де ин ва ли ду III ка те го ри је на те рет Фон да ПИО.

НапоменаузОВП201,202и203:

ИсплатилацприходаможеприходеобухваћенеОВП201,202и203исказатиузбирусаприходимаобухваћеним
ОВП101,103,106и107акопрималацприходанијераспоређеннарадноместонакомесестажосигурањарачунаса
увећанимтрајањем.

Акосеисплатилацприходаопределидазбирноискаженаведенеподатке,дужанједаихтакоисказујекодсвих
исплатазапримаоцеприходауобрачунскомпериоду.
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2. Приходи ван радног односа

2.1. при хо ди од аУ тор сКих пра ва, пра ва срод Них аУ тор сКоМ пра вУ и пра ва иН дУ стриЈ сКЕ сво Ји НЕ 
ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да

      При ход ау то ра уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва

301 00 0
При ход ау то ра, од но сно но си о ца срод ног пра ва (у да љем тек сту: ау тор) од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау
тор ског де ла за ко ји се За ко ном при зна ју нор ми ра ни тро шко ви од 50%, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по 
дру гом осно ву.

302 00 0 При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном при зна ју нор ми ра ни тро
шко ви од 50%, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

303 00 0 При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном при зна ју нор ми ра ни тро
шко ви од 43%, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.

304 00 0 При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном при зна ју нор ми ра ни тро
шко ви од 43%, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

305 00 0 При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном при зна ју нор ми ра ни тро
шко ви од 34%, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.

306 00 0 При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном при зна ју нор ми ра ни тро
шко ви од 34%, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

      При ход ау то ра уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва, као и на кна де пла ће не за услу ге овла шће ним прав
ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од ау тор ских де ла

307 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном по ред нор ми ра них тро шко
ва од 50% при зна је и на кна да пла ће на за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од 
ау тор ских де ла, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.

308 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном по ред нор ми ра них тро шко
ва од 50% при зна је и на кна да пла ће на за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од 
ау тор ских де ла, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

309 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном по ред нор ми ра них тро шко
ва од 43% при зна је и на кна да пла ће на за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од 
ау тор ских де ла, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.

310 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном по ред нор ми ра них тро шко
ва од 43% при зна је и на кна да пла ће на за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од 
ау тор ских де ла, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

311 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном по ред нор ми ра них тро шко
ва од 34% при зна је и на кна да пла ће на за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од 
ау тор ских де ла, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.

312 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла за ко ји се За ко ном по ред нор ми ра них тро шко
ва од 34% при зна је и на кна да пла ће на за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од 
ау тор ских де ла, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

      При ход ау то ра уз при зна ва ње ствар них тро шко ва

313 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла уз при зна ва ње ствар них тро шко ва, укљу чу ју ћи 
и на кна ду пла ће ну за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од ау тор ских де ла, ка да 
је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.

314 00 0
При ход ау то ра од уго во ре не на кна де за ства ра ње ау тор ског де ла уз при зна ва ње ствар них тро шко ва, укљу чу ју ћи 
и на кна ду пла ће ну за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и на пла ту при хо да од ау тор ских де ла, ка да 
при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

      При ход ау то ра без оба ве зе упла те до при но са

315 00 0

При ход ау то ра:
– од имо вин ског пра ва над ау тор ским де лом;
– ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка и до при но се пла ћа по ре ше њу По ре ске упра ве;
–  ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер је исте упла тио на нај ви шу 

про це ње ну го ди шњу осно ви цу до при но са за те ку ћу го ди ну;
– мла ђег од 15 го ди на;
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 50%.

316 00 0

При ход ау то ра:
– од имо вин ског пра ва над ау тор ским де лом;
– ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка и до при но се пла ћа по ре ше њу По ре ске упра ве;
–  ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер је исте упла тио на нај ви шу 

про це ње ну го ди шњу осно ви цу до при но са за те ку ћу го ди ну;
– мла ђег од 15 го ди на;
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 43%.

317 00 0

При ход ау то ра:
– од имо вин ског пра ва над ау тор ским де лом;
– ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка и до при но се пла ћа по ре ше њу По ре ске упра ве;
–  ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер је исте упла тио на нај ви шу 

про це ње ну го ди шњу осно ви цу до при но са за те ку ћу го ди ну;
– мла ђег од 15 го ди на; 
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 34%.
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318 00 0

При ход ау то ра:
– од имо вин ског пра ва над ау тор ским де лом;
– ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка и до при но се пла ћа по ре ше њу По ре ске упра ве;
–  ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер је исте упла тио на нај ви шу 

про це ње ну го ди шњу осно ви цу до при но са за те ку ћу го ди ну;
– мла ђег од 15 го ди на;
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 50%, као и на кна де пла ће не за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за 
про да ју и на пла ту при хо да од ау тор ског де ла.

319 00 0

При ход ау то ра:
– од имо вин ског пра ва над ау тор ским де лом;
– ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка и до при но се пла ћа по ре ше њу По ре ске упра ве;
–  ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер је исте упла тио на нај ви шу 

про це ње ну го ди шњу осно ви цу до при но са за те ку ћу го ди ну;
– мла ђег од 15 го ди на;
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 43%, као и на кна де пла ће не за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за 
про да ју и на пла ту при хо да од ау тор ског де ла.

320 00 0

При ход ау то ра:
– од имо вин ског пра ва над ау тор ским де лом;
– ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка и до при но се пла ћа по ре ше њу По ре ске упра ве;
–  ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер је исте упла тио на нај ви шу 

про це ње ну го ди шњу осно ви цу до при но са за те ку ћу го ди ну;
– мла ђег од 15 го ди на;
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 34%, као и на кна де пла ће не за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за 
про да ју и на пла ту при хо да од ау тор ског де ла.

321 00 0

При ход ау то ра:
– од имо вин ског пра ва над ау тор ским де лом;
– ко ји има ста тус са мо стал ног умет ни ка и до при но се пла ћа по ре ше њу По ре ске упра ве;
–  ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер је исте упла тио на нај ви шу 

про це ње ну го ди шњу осно ви цу до при но са за те ку ћу го ди ну;
– мла ђег од 15 го ди на;
уз при зна ва ње ствар них тро шко ва, као и на кна де пла ће не за услу ге овла шће ним прав ним ли ци ма за про да ју и 
на пла ту при хо да од ау тор ског де ла.

      При ход вла сни ка пра ва ин ду стриј ске сво ји не уз при зна ва ње ствар них тро шко ва
322 00 0 При ход вла сни ка пра ва ин ду стриј ске сво ји не уз при зна ва ње ствар них тро шко ва.

      При ход на след ни ка имо вин ског ау тор ског и срод ног пра ва и пра ва ин ду стриј ске сво ји не и сва ког дру гог фи
зич ког ли ца ко је оства ру је на кна ду по том осно ву

323 00 0
При ход на след ни ка имо вин ског ау тор ског и срод ног пра ва и пра ва ин ду стриј ске сво ји не, као и сва ког дру гог 
фи зич ког ли ца ко је ни је ау тор, од но сно но си лац срод ног пра ва, вла сник пра ва ин ду стриј ске сво ји не, ни на след
ник тих пра ва, а ко је оства ру је на кна ду по тим осно ва ма (фи зич ко ли це ко је је до шло у по сед пра ва ку по ви ном, 
по кло ном и сл.) уз при зна ва ње тро шко ва на име пла ће не на кна де за за шти ту тог пра ва.

2.2. при хо ди од Ка пи та ла и при хо ди од НЕ по КрЕт Но сти 
ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да

      Ка ма те по осно ву зај ма, штед них и дру гих де по зи та

401 00 0 Ка ма те по осно ву зај ма, штед них и дру гих де по зи та (оро че них или по ви ђе њу) и по осно ву ду жнич ких и слич них 
хар ти ја од вред но сти.

      ди ви ден де и уче шће у до би ти
402 00 0 Ди ви ден де и уче шће у до би ти.

403 00 0
Ди ви ден де и уче шће у до би ти код ку по ви не дру штве ног ка пи та ла по осно ву ко јих при ма лац при хо да у скла ду 
са За ко ном има пра во на ума ње ње при хо да за из нос го ди шње ра те про дај не це не нај ви ше до из но са ис пла ће не 
ди ви ден де.

      При нос од ин ве сти ци о не је ди ни це
404 00 0 При нос од ин ве сти ци о не је ди ни це отво ре ног ин ве сти ци о ног фон да.

      При ход од из да ва ња соп стве них не по крет но сти
405 00 0 При ход од из да ва ња соп стве них не по крет но сти прав ном ли цу уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 25%.

406 00 0 При ход од из најм љи ва ња соп стве них ста но ва, со ба и по сте ља пут ни ци ма и ту ри сти ма за ко је је пла ће на бо ра ви
шна так са уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 50%.

407 00 0 При ход од из да ва ња соп стве них не по крет но сти, као и при ход од из најм љи ва ња соп стве них ста но ва, со ба и по
сте ља пут ни ци ма и ту ри сти ма за ко је је пла ће на бо ра ви шна так са уз при зна ва ње ствар них тро шко ва.

      При ма ња за по сле них и чла но ва упра ве за кључ но са 5. ок то бром 2012. го ди не

408 00 0 При ма ња за по сле них и чла но ва упра ве при вред ног дру штва по осно ву уче шћа у до би ти – у нов цу или пу тем до
де ле или оп циј ске ку по ви не соп стве них ак ци ја.

      Узи ма ње из имо ви не и ко ри шће ње услу га при вред ног дру штва од стра не вла сни ка дру штва

409 00 0 Узи ма ње из имо ви не и ко ри шће ње услу га при вред ног дру штва од стра не вла сни ка дру штва за њи хо ве при ват не 
по тре бе, из вр ше но за кључ но са 29. ма јем 2013. го ди не.

410 00 0 Узи ма ње из имо ви не и ко ри шће ње услу га при вред ног дру штва од стра не вла сни ка дру штва за њи хо ве при ват не 
по тре бе, из вр ше но од 1. ја ну а ра 2016. го ди не.



Фебруар	2016.	 ПРИВРЕДНИ	САВЕТНИК	 19

2.3. по рЕз На оста лЕ при хо дЕ 
ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да

      При хо ди од да ва ња у за куп по крет них ства ри

501 00 0 При хо ди од да ва ња у за куп по крет них ства ри (опре ме, тран спорт них сред ста ва и дру гих по крет них ства ри) уз 
при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%.

502 00 0 При хо ди од да ва ња у за куп по крет них ства ри (опре ме, тран спорт них сред ста ва и дру гих по крет них ства ри) уз 
при зна ва ње ствар них тро шко ва.

      до би ци од ига ра на сре ћу
503 00 0 До би ци од ига ра на сре ћу.

      При хо ди од оси гу ра ња ли ца
504 00 0 При хо ди од оси гу ра ња ли ца.

      При хо ди спор ти ста и спорт ских струч ња ка

505 00 0

При ма ња ко ја оства ре про фе си о нал ни спор ти сти, спор ти сти ама те ри, спорт ски струч ња ци и струч ња ци у спор
ту, од спорт ске ор га ни за ци је, од но сно ор га ни за ци је за оба вља ње спорт ске де лат но сти, спорт ских дру шта ва и 
са ве за, ко ја не ма ју ка рак тер за ра де у сми слу про пи са ко ји ма се уре ђу је спорт, и то:
– на кна де на име за кљу че ња уго во ра (тран сфер и др.);
– на кна де за ко ри шће ње ли ка спор ти сте;
– нов ча не и дру ге на гра де;
–  на кна де и на гра де за рад спорт ским струч ња ци ма, од но сно струч ња ци ма у спор ту (тре не ри, су ди је, де ле га ти и др.);
– дру га вр ста при ма ња, осим при ма ња из чла на 84а став 2. тач. 1) до 7) За ко на,
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 50%, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.

506 00 0

При ма ња ко ја оства ре про фе си о нал ни спор ти сти, спор ти сти ама те ри, спорт ски струч ња ци и струч ња ци у спор
ту, од спорт ске ор га ни за ци је, од но сно ор га ни за ци је за оба вља ње спорт ске де лат но сти, спорт ских дру шта ва и 
са ве за, ко ја не ма ју ка рак тер за ра де у сми слу про пи са ко ји ма се уре ђу је спорт, и то:
– на кна де на име за кљу че ња уго во ра (тран сфер и др.);
– на кна де за ко ри шће ње ли ка спор ти сте;
– нов ча не и дру ге на гра де;
–  на кна де и на гра де за рад спорт ским струч ња ци ма, од но сно струч ња ци ма у спор ту (тре не ри, су ди је, де ле га ти и др.);
– дру га вр ста при ма ња, осим при ма ња из чла на 84а став 2. тач. 1) до 7) За ко на,
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 50%, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

507 00 0

При ма ња ко ја оства ре про фе си о нал ни спор ти сти, спор ти сти ама те ри, спорт ски струч ња ци и струч ња ци у спор
ту, од спорт ске ор га ни за ци је, од но сно ор га ни за ци је за оба вља ње спорт ске де лат но сти, спорт ских дру шта ва и 
са ве за, ко ја не ма ју ка рак тер за ра де у сми слу про пи са ко ји ма се уре ђу је спорт, и то:
– нов ча не по мо ћи вр хун ским спор ти сти ма са по себ ним за слу га ма;
– сти пен ди је вр хун ским спор ти сти ма за спорт ско уса вр ша ва ње; 
– на ци о нал на при зна ња и на гра де за по се бан до при нос раз во ју и афир ма ци ји спор та,
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 50%.

508 00 0

При ма ња ко ја оства ре про фе си о нал ни спор ти сти, спор ти сти ама те ри, спорт ски струч ња ци и струч ња ци у спор
ту, од спорт ске ор га ни за ци је, од но сно ор га ни за ци је за оба вља ње спорт ске де лат но сти, спорт ских дру шта ва и 
са ве за, ко ја не ма ју ка рак тер за ра де у сми слу про пи са ко ји ма се уре ђу је спорт, и то:
– на кна де на име за кљу че ња уго во ра (тран сфер и др.);
– на кна де за ко ри шће ње ли ка спор ти сте;
– нов ча не и дру ге на гра де;
–  на кна де и на гра де за рад спорт ским струч ња ци ма, од но сно струч ња ци ма у спор ту (тре не ри, су ди је, де ле га ти и др.);
– дру га вр ста при ма ња, осим при ма ња из чла на 84а став 2. тач. 1) до 7) За ко на,
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 50%, ко ји ма је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла
ћа ња до при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће ни на из нос про це ње не нај ви ше го ди шње осно ви це до
при но са.

 

2.4. дрУ ги при хо ди 
ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да

601 00 0

Дру ги при хо ди, и то по осно ву:
– уго во ра о де лу;
– уго во ра о тр го вин ском за сту па њу;
– при ма ња чла но ва ор га на упра ве прав ног ли ца;
– на кна да по сла ни ци ма и од бор ни ци ма;
– на кна да у ве зи са из вр ша ва њем по сло ва од бра не, ци вил не за шти те и за шти те од еле мен тар них не по го да;
– при ма ња сте чај них управ ни ка, суд ских ве шта ка, су ди ја по рот ни ка и суд ских ту ма ча;
–  уз га ја ња и про да је пе чу ра ка, уз го ја и про да је пче ли њег ро ја (пче ла), уз го ја и про да је пу же ва, од но сно по 

осно ву про да је дру гих до ба ра оства ре них оба вља њем при вре ме них и по вре ме них по сло ва;
–  на гра де, нов ча не по мо ћи и дру гих да ва ња при ма о ци ма при хо да ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца и ко ја се 

да ју за рад при ма о ца при хо да, ис пла ће не за кључ но са 31. де цем бром 2015. го ди не;
–  на кна да за рад чла но ва би рач ких и гла сач ких од бо ра за спро во ђе ње не по сред них из бо ра и дру гих об ли ка не

по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на, као и на кна да за рад на по пи су ста нов ни штва, ко ја се ис пла ћу је од 1. ја ну а ра 
2016. го ди не;

уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву.



 

20	 ПРИВРЕДНИ	САВЕТНИК	 Фебруар	2016.

602 00 0

Дру ги при хо ди, и то по осно ву:
– уго во ра о де лу; 
– уго во ра о тр го вин ском за сту па њу;
– при ма ња чла но ва ор га на упра ве прав ног ли ца;
– на кна да по сла ни ци ма и од бор ни ци ма;
– на кна да у ве зи са из вр ша ва њем по сло ва од бра не, ци вил не за шти те и за шти те од еле мен тар них не по го да;
– при ма ња сте чај них управ ни ка, суд ских ве шта ка, су ди ја по рот ни ка и суд ских ту ма ча;
–  уз га ја ња и про да је пе чу ра ка, уз го ја и про да је пче ли њег ро ја (пче ла), уз го ја и про да је пу же ва, од но сно по 

осно ву про да је дру гих до ба ра оства ре них оба вља њем при вре ме них и по вре ме них по сло ва;
–  на гра де, нов ча не по мо ћи и дру гих да ва ња при ма о ци ма при хо да ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца и ко ја се 

да ју за рад при ма о ца при хо да, ис пла ће не за кључ но са 31. де цем бром 2015. го ди не;
–  на кна да за рад чла но ва би рач ких и гла сач ких од бо ра за спро во ђе ње не по сред них из бо ра и дру гих об ли ка 

не по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на, као и на кна да за рад на по пи су ста нов ни штва, ко ја се ис пла ћу је од 1. ја ну
а ра 2016. го ди не;

уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

603 00 0

Дру ги при хо ди, и то по осно ву:
– уго во ра о де лу;
– уго во ра о тр го вин ском за сту па њу;
– при ма ња чла но ва ор га на упра ве прав ног ли ца;
– на кна да по сла ни ци ма и од бор ни ци ма;
– на кна да у ве зи са из вр ша ва њем по сло ва од бра не, ци вил не за шти те и за шти те од еле мен тар них не по го да;
– при ма ња сте чај них управ ни ка, суд ских ве шта ка, су ди ја по рот ни ка и суд ских ту ма ча;
–  уз га ја ња и про да је пе чу ра ка, уз го ја и про да је пче ли њег ро ја (пче ла), уз го ја и про да је пу же ва, од но сно по 

осно ву про да је дру гих до ба ра оства ре них оба вља њем при вре ме них и по вре ме них по сло ва;
–  на гра де, нов ча не по мо ћи и дру гих да ва ња при ма о ци ма при хо да ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца и ко ја се 

да ју за рад при ма о ца при хо да, ис пла ће не за кључ но са 31. де цем бром 2015. го ди не;
–  на кна да за рад чла но ва би рач ких и гла сач ких од бо ра за спро во ђе ње не по сред них из бо ра и дру гих об ли ка 

не по сред ног из ја шња ва ња гра ђа на, као и на кна да за рад на по пи су ста нов ни штва, ко ја се ис пла ћу је од 1. ја ну
а ра 2016. го ди не;

уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да је при ма о цу при хо да ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во 
на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће ни на из нос про це ње не нај ви ше го ди
шње осно ви це до при но са.

604 00 0
При хо ди по осно ву уго во ра о оба вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва за кљу че них пре ко уче нич ке, 
омла дин ске или сту дент ске за дру ге са ли цем до на вр ше них 26 го ди на жи во та ако је на шко ло ва њу у уста но ва ма 
сред њег, ви шег или ви со ког обра зо ва ња.

605 00 0 При хо ди по осно ву до пун ског ра да.

606 00 0
При хо ди по осно ву до пун ског ра да ли ца ко ме је ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња 
до при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће ни на из нос про це ње не нај ви ше го ди шње осно ви це до при но
са.

607 00 0 При хо ди по осно ву при ку пља ња и про да је се кун дар них си ро ви на уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 
20%.

608 00 0
При хо ди по осно ву при ку пља ња и про да је шум ских пло до ва и ле ко ви тог би ља, уз при зна ва ње нор ми ра них 
тро шко ва од 20%, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по дру гом осно ву, ис пла ће ни за кључ но са 31. де цем бром 
2013. го ди не.

609 00 0
При хо ди по осно ву при ку пља ња и про да је шум ских пло до ва и ле ко ви тог би ља, уз при зна ва ње нор ми ра них 
тро шко ва од 20%, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран по дру гом осно ву, ис пла ће ни за кључ но са 31. де цем
бром 2013. го ди не.

610 00 0
При хо ди по осно ву при ку пља ња и про да је шум ских пло до ва и ле ко ви тог би ља, уз при зна ва ње нор ми ра них 
тро шко ва од 20%, ка да је при ма о цу при хо да ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до
при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће ни на из нос про це ње не нај ви ше го ди шње осно ви це до при но са, 
ис пла ће ни за кључ но са 31. де цем бром 2013. го ди не.

611 00 0

На гра де, нов ча не по мо ћи и дру гих да ва ња, фи зич ким ли ци ма ко ја ни су за по сле на код ис пла ти о ца и ко ја се не 
да ју за рад при ма о ци ма при хо да, ис пла ће не за кључ но са 31. де цем бром 2015. го ди не, као и сви дру ги при хо ди 
ко ји ни су опо ре зо ва ни по дру гом осно ву или ни су из у зе ти од опо ре зи ва ња или осло бо ђе ни пла ћа ња по ре за 
по овом за ко ну, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, а за ко је ни је про пи са на оба ве за пла ћа ња до
при но са за ко ном ко ји ре гу ли ше до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.
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612 00 0

1)   При ма ња из чла на 9. За ко на из над про пи са ног нео по ре зи вог из но са, и то по осно ву:
– по мо ћи у слу ча ју смр ти за по сле ног, чла на ње го ве по ро ди це или пен зи о ни са ног рад ни ка;
– сти пен ди је и кре ди ти уче ни ка и сту де на та из над про пи са ног нео по ре зи вог из но са;
–  на кна де за ис хра ну – хра на ри не ко ју спор ти сти ма ама те ри ма ис пла ћу ју ама тер ски спорт ски клу бо ви, у 

скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је спорт;
– от прем ни не код од ла ска у пен зи ју;
–  от прем ни не, од но сно нов ча не на кна де ко је по сло да вац ис пла ћу је за по сле ном за чи јим је ра дом пре ста ла 

по тре ба, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си, од но сно за по сле ном ко ји ра ди на по сло ви ма 
за ко је ви ше не по сто ји по тре ба или по сто ји по тре ба сма ње ња бро ја из вр ши ла ца у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је на чин од ре ђи ва ња мак си мал ног бро ја за по сле них у јав ном сек то ру;

–  нов ча не на кна де ли цу ко ме пре ста је рад ни од нос у про це су ра ци о на ли за ци је, ре струк ту ри ра ња и при пре
ме за при ва ти за ци ју у скла ду са ак том Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко јим се утвр ђу је про грам за ре ша ва ње ви
шка за по сле них, а за ли ца до 50 го ди на жи во та из над из но са утвр ђе ног тим про гра мом, ис пла ће не за кључ
но са 31. де цем бром 2015. го ди не;

–  от прем ни на ли цу ко ме пре ста је рад ни од нос у про це су ре ша ва ња ви шка за по сле них у по ступ ку при ва ти за
ци је у скла ду са ак том Вла де ко јим се утвр ђу је про грам за ре ша ва ње ви шка за по сле них у по ступ ку при ва ти
за ци је, ко ја се ис пла ћу је од 1. ја ну а ра 2016. го ди не;

уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%.
2)  Узи ма ње из имо ви не и ко ри шће ње услу га при вред ног дру штва од стра не вла сни ка дру штва за њи хо ве при

ват не по тре бе, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, из вр ше но од 30. ма ја 2013. го ди не за кључ но са 
31. де цем бром 2015. го ди не.

613 00 0
На кна де тро шко ва и дру гих рас хо да ли ци ма ко ја ни су за по сле на код ис пла ти о ца, утвр ђе них у скла ду са чла ном 
85. став 1. тач ка 12) За ко на, као и на кна де тро шко ва по осно ву слу жбе них пу то ва ња про пи са них чла ном 85. став 
6. За ко на из над нео по ре зи вог из но са, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да је при ма лац при хо да 
оси гу ран по дру гом осно ву.

614 00 0
На кна де тро шко ва и дру гих рас хо да ли ци ма ко ја ни су за по сле на код ис пла ти о ца, утвр ђе них у скла ду са чла ном 
85. став 1. тач ка 12) За ко на, као и на кна де тро шко ва по осно ву слу жбе них пу то ва ња про пи са них чла ном 85. став 
6. За ко на из над нео по ре зи вог из но са, уз при зна ва ње но р ми ра них тро шко ва од 20%, ка да при ма лац при хо да 
ни је оси гу ран по дру гом осно ву.

615 00 0

На кна де тро шко ва и дру гих рас хо да ли ци ма ко ја ни су за по сле на код ис пла ти о ца, утвр ђе них у скла ду са чла ном 
85. став 1. тач ка 12) За ко на, као и на кна де тро шко ва по осно ву слу жбе них пу то ва ња про пи са них чла ном 85. став 
6. За ко на из над нео по ре зи вог из но са, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да је при ма о цу при хо да 
ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће
ни на из нос про це ње не нај ви ше го ди шње осно ви це до при но са.

616 00 0 При ма ња ко ја, са гла сно за ко ну ко ји уре ђу је рад, оства ри за по сле ни по осно ву уче шћа у до би ти оства ре ној у 
по слов ној го ди ни, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%.

617 00 0 При хо ди ко је оства ри фи зич ко ли це из да ва њем не по крет но сти у под за куп.

618 00 0
Сви  дру ги при хо ди ко ји ни су опо ре зо ва ни по дру гом осно ву или ни су из у зе ти од опо ре зи ва ња или осло бо ђе ни 
пла ћа ња по ре за по За ко ну, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран 
по дру гом осно ву.

619 00 0
Сви дру ги при хо ди ко ји ни су опо ре зо ва ни по дру гом осно ву или ни су из у зе ти од опо ре зи ва ња или осло бо ђе ни 
пла ћа ња по ре за по За ко ну, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу
ран по дру гом осно ву.

620 00 0

До при но си за ПИО за слу чај ин ва лид но сти и те ле сног оште ће ња по осно ву по вре де на ра ду и про фе си о нал не 
бо ле сти и до при но си за здрав стве но оси гу ра ње по осно ву по вре де на ра ду и про фе си о нал не бо ле сти за:
– ли це ко је ор га ни за ци ја за за по шља ва ње упу ти на до дат но обра зо ва ње и обу ку;
–  уче ни ка или сту ден та ко ји се на ла зи на оба ве зном про из вод ном ра ду, про фе си о нал ној прак си или прак тич ној 

на ста ви у шко ли, фа кул те ту или дру гој ор га ни за ци ји или уста но ви;
– за во лон те ра;
– за ли це на струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу;
а ко ја не оства ру ју уго во ре ну на кна ду за рад.

621 00 0 При хо ди по осно ву во лон тер ског ра да, оства ре ни до 15. ју ла 2011. го ди не.

622 00 0 Уго во ре на на кна да ко ја је ви ша од нај ни же ме сеч не осно ви це до при но са ва же ће у мо мен ту ис пла те на кна де, а 
ко ју оства ру је ли це на струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу у скла ду са За ко ном о ра ду.

623 00 0 До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње на на кна ду за рад хра ни те ља ко ји је оси гу ран по дру гом осно ву.

624 00 0 До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и до при нос за здрав ство на на кна ду хра ни те ља ко ји ни је оси
гу ран по дру гом осно ву.

625 00 0

При хо ди од про да је по љо при вред них и шум ских про из во да, од но сно пло до ва и ле ко ви тог би ља фи зич ких ли
ца ко ја су оси гу ра на по дру гом осно ву, из у зев:
– фи зич ких ли ца ко ја су но си о ци по љо при вред ног га здин ства;
–  фи зич ких ли ца ко ја до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње пла ћа ју по ре ше њу у скла ду са за ко ном ко

јим се уре ђу ју до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње;
– фи зич ких ли ца ко ја су ко ри сни ци по љо при вред не пен зи је;
уз при зна ва ње но р ми ра них тро шко ва од 90%, ис пла ће ни од 1. ја ну а ра 2014. го ди не.
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626 00 0

При хо ди од про да је по љо при вред них и шум ских про из во да, од но сно пло до ва и ле ко ви тог би ља фи зич ких ли
ца ко ја ни су оси гу ра на по дру гом осно ву, из у зев:
– фи зич ких ли ца ко ја су но си о ци по љо при вред ног га здин ства;
–  фи зич ких ли ца ко ја до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње пла ћа ју по ре ше њу у скла ду са за ко ном ко

јим се уре ђу ју до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње;
– фи зич ких ли ца ко ја су ко ри сни ци по љо при вред не пен зи је;
уз при зна ва ње но р ми ра них тро шко ва од 90%, ис пла ће ни од 1. ја ну а ра 2014. го ди не.

627 00
На кна да за вре ме не за по сле но сти и дру ге вр сте на кна да ко је у окви ру про гра ма и ме ра ак тив не по ли ти ке за
по шља ва ња, пла ћа На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за по шља ва ње и 
оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти.

628 00 0

При хо ди од про да је по љо при вред них и шум ских про из во да, од но сно пло до ва и ле ко ви тог би ља фи зич ких ли
ца ко ја ни су оси гу ра на по дру гом осно ву, из у зев:
– фи зич ких ли ца ко ја су но си о ци по љо при вред ног га здин ства;
–  фи зич ких ли ца ко ја до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње пла ћа ју по ре ше њу у скла ду са за ко ном ко

јим се уре ђу ју до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње;
–   фи зич ких ли ца ко ја су ко ри сни ци по љо при вред не пен зи је;
уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 90%, ка да је при ма о цу при хо да ре ше њем Фон да ПИО при зна то пра во 
на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће ни на из нос про це ње не нај ви ше го ди
шње осно ви це до при но са, ис пла ће ни од 1. ја ну а ра 2014. го ди не.

629 00 0
Св и дру ги при хо ди ко ји ни су опо ре зо ва ни по дру гом осно ву или ни су из у зе ти од опо ре зи ва ња или осло бо ђе ни 
пла ћа ња по ре за по За ко ну, уз при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва од 20%, ка да је при ма о цу при хо да ре ше њем 
Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће ни на из
нос про це ње не нај ви ше го ди шње осно ви це до при но са.
на гра де, нов ча не по мо ћи и дру га да ва ња фи зич ким ли ци ма ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца ис пла ће
не од 1. ја ну а ра 2016. го ди не

630 00 0
На гра де, нов ча не по мо ћи и дру га да ва ња фи зич ким ли ци ма ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца и ко ја по сво
јој при ро ди чи не до хо дак фи зич ких ли ца, пре ко за ко ном про пи са ног нео по ре зи вог из но са на го ди шњем ни воу 
од јед ног ис пла ти о ца, без пра ва на при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва, ка да је при ма лац при хо да оси гу ран по 
дру гом осно ву.

631 00 0
На гра де, нов ча не по мо ћи и дру га да ва ња фи зич ким ли ци ма ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца и ко ја по сво
јој при ро ди чи не до хо дак фи зич ких ли ца, пре ко за ко ном про пи са ног нео по ре зи вог из но са на го ди шњем ни воу 
од јед ног ис пла ти о ца, без пра ва на при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва, ка да при ма лац при хо да ни је оси гу ран 
по дру гом осно ву.

632 00 0

На гра де, нов ча не по мо ћи и дру га да ва ња фи зич ким ли ци ма ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца и ко ја по сво
јој при ро ди чи не до хо дак фи зич ких ли ца, пре ко за ко ном про пи са ног нео по ре зи вог из но са на го ди шњем ни воу 
од јед ног ис пла ти о ца, без пра ва на при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва, ка да је при ма о цу при хо да ре ше њем 
Фон да ПИО при зна то пра во на пре ста нак пла ћа ња до при но са, јер су у то ку го ди не до при но си пла ће ни на из
нос про це ње не нај ви ше го ди шње осно ви це до при но са.

633 00 0
На гра де, нов ча не по мо ћи и дру га да ва ња фи зич ким ли ци ма ко ји ни су за по сле ни код ис пла ти о ца и ко ја по сво
јој при ро ди чи не до хо дак фи зич ких ли ца, пре ко за ко ном про пи са ног нео по ре зи вог из но са на го ди шњем ни воу 
од јед ног ис пла ти о ца, без пра ва на при зна ва ње нор ми ра них тро шко ва, а за ко је ни је про пи са на оба ве за пла ћа
ња до при но са за ко ном ко ји ре гу ли ше до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

ОВ П ОЛ Б О пис вр сте при хо да
999 00 0 При хо ди ван рад ног од но са на ко је се оба ве зе об ра чу на ва ју по по себ ним пра ви ли ма.


