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ЗАРАДЕЗАРАДЕ

 ПорезПорез ((ПП))
•• 10% 10% нана БрутоБруто умањенуумањену заза 16.30016.300 динарадинара ((пунопуно раднорадно времевреме))

 ДоприносиДоприноси
•• ОсновицаОсновица јеје::

 БрутоБруто
 НајнижаНајнижа месечнамесечна основицаосновица
 НајвишаНајвиша месечнамесечна основицаосновица

•• СтопеСтопе: : 
 113,53,5% % фондфонд ПИОПИО нана тереттерет радникарадника
 1122% % фондфонд ПИОПИО нана тереттерет послодавца послодавца 
 55.15% .15% фондфонд ЗОЗО x 2x 2
 0.75% 0.75% фондфонд НЕЗ наНЕЗ на тереттерет радникарадника

 НетоНето = = БрутоБруто –– ПорезПорез –– ДоприносиДоприноси нана тереттерет радникарадника



ПРЕРАЧУНПРЕРАЧУН
 НајнижаНајнижа << брутобруто < < НајвишаНајвиша, , прерачунпрерачун саса нетонето нана брутобруто::

БрутоБруто = (= (НетоНето -- 1630016300*10*10%)/0.701, %)/0.701, тјтј. (. (НЗНЗ--11630630)/)/0.7010.701



ПРЕРАЧУНПРЕРАЧУН

ФормулаФормула заза прерачунавањепрерачунавање нана нетонето
кадакада јеје познатпознат податакподатак оо БрутоБруто::

НетоНето = (= (БрутоБруто*0.701)+*0.701)+11630630НетоНето = (= (БрутоБруто*0.701)+*0.701)+11630630



ЗАРАДЕЗАРАДЕ
 РЕКАПИТУЛАЦИЈАРЕКАПИТУЛАЦИЈА

 ИСПЛАТНАИСПЛАТНА ЛИСТАЛИСТА –– чланчлан 121. 121. ЗаконаЗакона оо радураду

 ППП ПДППП ПД

 УплатниУплатни рачун рачун –– 840840--48484848--3737840840--48484848--3737

 ИсплатаИсплата уу деловимаделовима –– ППП ПДППП ПД, , слободанслободан сразмерансразмеран износизнос порезапореза



Сразмеран износ порезаСразмеран износ пореза

Правилник о начину и поступку Правилник о начину и поступку 
обрачунавања пореза на зараде у обрачунавања пореза на зараде у обрачунавања пореза на зараде у обрачунавања пореза на зараде у 

случају умањења пореске основицеслучају умањења пореске основице

("Службени глсник РС", бр. 115/13)("Службени глсник РС", бр. 115/13)



Правилник Правилник 

 УмањењеУмањење зарадезараде заза неопорезивинеопорезиви износизнос запосленогзапосленог којикоји радиради саса
пунимпуним раднимрадним временомвременом вршиврши сесе приликомприликом исплатеисплате зараде,зараде,
односноодносно билобило когког деладела зарадезараде кодкод послодавцапослодавца заза одговарајућиодговарајући
месец,месец, уу потпуности,потпуности, односноодносно уу износуизносу којикоји опредељујеопредељује
послодавацпослодавац,, сс тимтим дада укупноукупно умањењеумањење зарадезараде нене можеможе битибити
већевеће одод неопорезивогнеопорезивог износаизноса којикоји важиважи уу моментумоменту исплатеисплатевећевеће одод неопорезивогнеопорезивог износаизноса којикоји важиважи уу моментумоменту исплатеисплате
зарадезараде..

 УУ случајуслучају кадакада запосленизапослени радиради саса непунимнепуним раднимрадним временомвременом,,
зарадазарада сесе умањујеумањује заза сразмернисразмерни деодео неопорезивогнеопорезивог износаизноса (у(у
даљемдаљем текстутексту:: припадајућиприпадајући сразмернисразмерни износ)износ) приликомприликом исплатеисплате
зараде,зараде, односноодносно билобило когког деладела зарадезараде кодкод послодавцапослодавца заза
одговарајућиодговарајући месец,месец, уу потпуности,потпуности, односноодносно уу износуизносу којикоји
опредељујеопредељује послодавац,послодавац, сс тимтим дада укупноукупно умањењеумањење зарадезараде нене
можеможе битибити већевеће одод припадајућегприпадајућег сразмерногсразмерног износаизноса..



Увећања и чланарине Увећања и чланарине 

 МогућиМогући месечнимесечни фондфонд сатисати –– бројброј раднихрадних данадана xx 88

 УвећањеУвећање
•• НаНа дандан празникапразника минмин 110110%% одод основицеосновице ((100100++110110))
•• РадРад ноћуноћу минмин 2626%% ((100100++2626))•• РадРад ноћуноћу минмин 2626%% ((100100++2626))
•• ПрековремениПрековремени радрад минмин 2626%% ((100100++2626))
•• МинулиМинули радрад 00..44%%



МИНУЛИ РАДМИНУЛИ РАД

 ЗапослениЗапослени имаима правоправо нана увећануувећану зарадузараду уу висинивисини
утврђенојутврђеној општимопштим актомактом ии уговоромуговором оо радураду,, ии тото::
 44)) попо основуоснову временавремена проведеногпроведеног нана радураду заза свакусваку пунупуну

годинугодину радарада остваренуостварену уу радномрадном односуодносу кодкод послодавцапослодавца ((уу
даљемдаљем текстутексту:: минулиминули радрад)) -- најмањенајмање 00,,44%% одод основицеосновице..

 ПриПри обрачунуобрачуну минулогминулог радарада рачунарачуна сесе ии времевреме
проведенопроведено уу радномрадном односуодносу кодкод послодавцапослодавца
претходникапретходника изиз чланачлана 147147.. овоговог законазакона,, каокао ии кодкод
повезанихповезаних лицалица саса послодавцемпослодавцем уу складускладу саса закономзаконом..

 ОпштимОпштим актомактом ии уговоромуговором оо радураду могумогу дада сесе утврдеутврде ии
другидруги случајевислучајеви уу којимакојима запосленизапослени имаима правоправо нана
увећануувећану зарадузараду,, каокао штошто јеје увећањеувећање зарадезараде попо основуоснову
радарада уу сменамасменама..



ПравилникПравилник оо садржајусадржају обрачунаобрачуна
зарадезараде, , односноодносно накнаденакнаде зарадезараде

ССлл..гласникгласник РСРС брбр. 90/2014. 90/2014
 ОбрачунОбрачун зарадезараде,, односноодносно накнаденакнаде зарадезараде садржисадржи::

 11)) податкеподатке оо послодавцупослодавцу,,

 22)) податкеподатке оо запосленомзапосленом:: имеиме ии презимепрезиме,, адресуадресу,, ЈМБГЈМБГ,,
називназив банкебанке ии бројброј рачунарачуна нана којикоји сесе исплаћујеисплаћује зарадазарада
односноодносно накнаданакнада зарадезараде;;

податкеподатке оо периодупериоду нана којикоји сесе односиодноси обрачунобрачун 33)) податкеподатке оо периодупериоду нана којикоји сесе односиодноси обрачунобрачун:: месецмесец,,
односноодносно периодпериод нана којикоји сесе односиодноси обрачунобрачун зарадезараде,, односноодносно
накнаденакнаде зарадезараде ((деодео илиили коначниконачни обрачунобрачун,, односноодносно накнаденакнаде
зарадезараде));;

 44)) податкеподатке потребнепотребне заза обрачунобрачун зарадезараде,, односноодносно накнаденакнаде
зарадезараде,, каокао ии доприносадоприноса заза обавезнообавезно социјалносоцијално осигурањеосигурање ии
порезапореза уу складускладу саса закономзаконом,, каокао ии износизнос зарадезараде односноодносно
накнаденакнаде;;

 55)) датумдатум одређенодређен заза исплатуисплату зарадезараде,, односноодносно накнаденакнаде
зарадезараде ((датумдатум доспелостидоспелости))..



ПравилникПравилник оо садржајусадржају обрачунаобрачуна
зарадезараде, , односноодносно накнаденакнаде зараде зараде ––

подаци потребни за обрачун садрже:подаци потребни за обрачун садрже:
 остваренеостварене часовечасове радарада

 часовечасове приправностиприправности

 часовечасове заза којекоје запосленизапослени остварујеостварује правоправо нана накнадунакнаду
зарадезараде

 часовечасове заза којекоје запосленизапослени нене примаприма накнадунакнаду часовечасове заза којекоје запосленизапослени нене примаприма накнадунакнаду

 износизнос зарадезараде заза обављениобављени радрад ии времевреме проведенопроведено нана
радураду

 износизнос зарадезараде попо основуоснову доприносадоприноса запосленогзапосленог пословномпословном
успехууспеху послодавцапослодавца ((награденаграде,, бонусибонуси ии слсл..))

 износизнос накнаденакнаде трошковатрошкова којикоји имајуимају карактеркарактер зарадезараде ((топлитопли
оброкоброк, , регресрегрес ии дрдр.);.);

 износизнос осталихосталих примањапримања изиз радноградног односаодноса којакоја имајуимају
карактеркарактер зарадезараде, , односноодносно накнаденакнаде зарадезараде



ПравилникПравилник оо садржајусадржају обрачунаобрачуна зарадезараде, , 
односноодносно накнаденакнаде зараде зараде –– подаци потребни подаци потребни 

за обрачун садрже:за обрачун садрже:

 износизнос накнаденакнаде зарадезараде

 износизнос зарадезараде

 врстуврсту,, основицуосновицу,, стопустопу ии износизнос доприносадоприноса заза обавезнообавезно
социјалносоцијално осигурањеосигурање нана зарадузараду,, односноодносно накнадунакнаду зарадезараде,,
којекоје јеје послодавацпослодавац дужандужан дада обрачунаобрачуна ии уплатиуплати уу имеиме ии уукојекоје јеје послодавацпослодавац дужандужан дада обрачунаобрачуна ии уплатиуплати уу имеиме ии уу
користкорист запосленогзапосленог стопустопу порезапореза,, износизнос порескепореске олакшицеолакшице
заза плаћањеплаћање порезапореза нана зарадузараду,, основицуосновицу заза плаћањеплаћање
порезапореза нана зарадузараду ии износизнос порезапореза нана зарадузараду

 износизнос зарадезараде,, односноодносно накнаденакнаде зарадезараде безбез износаизноса
припадајућихприпадајућих доприносадоприноса ии порезапореза ((нетонето))

 врстуврсту,, основицуосновицу,, стопустопу ии износизнос доприносадоприноса заза обавезнообавезно
социјалносоцијално осигурањеосигурање нана зарадузараду,, односноодносно накнадунакнаду зарадезараде,,
којекоје јеје послодавацпослодавац дужандужан дада обрачунаобрачуна ии уплатиуплати уу својесвоје
имеиме,, аа уу користкорист запосленогзапосленог ((доприносидоприноси нана зарадузараду))



ПравилникПравилник оо садржајусадржају обрачунаобрачуна зарадезараде, , 
односноодносно накнаденакнаде зараде зараде –– подаци потребни подаци потребни 

за обрачун садрже:за обрачун садрже:

 утврђениутврђени износизнос заза исплатуисплату,, тјтј износизнос зарадезараде,, односноодносно
накнаденакнаде зарадезараде безбез припадајућихприпадајућих доприносадоприноса ии
порезапореза умањенумањен заза износизнос обуставеобуставе

 износизнос зарадезараде односноодносно накнаденакнаде зарадезараде којакоја нијеније
исплаћенаисплаћена илиили нијеније исплаћенаисплаћена уу целостицелости,, узуз назнакуназнакуисплаћенаисплаћена илиили нијеније исплаћенаисплаћена уу целостицелости,, узуз назнакуназнаку
данадана доспелостидоспелости акоако нана тајтај дандан зарадазарада односноодносно
накнаданакнада зарадезараде нијеније исплаћенаисплаћена..

 ОбрачунОбрачун зарадезараде,, односноодносно накнаденакнаде зарадезараде нене морамора дада
садржисадржи податкеподатке изиз тачтач.. 11--99)) овоговог чланачлана,, уу случајуслучају дада
сесе исплаћујеисплаћује деодео зарадезараде,, односноодносно накнаденакнаде зарадезараде,,
осимосим акоако нијеније уу питањупитању коначанконачан обрачунобрачун зарадезараде
односноодносно накнаденакнаде зарадезараде..



НЕИСПЛАЋЕНА ЗАРАДАНЕИСПЛАЋЕНА ЗАРАДА

 АкоАко послодавацпослодавац нана дандан доспелостидоспелости нене
исплатиисплати зарадузараду,, односноодносно накнадунакнаду
зарадезараде илиили ихих нене исплатиисплати уу целостицелости,,
обрачунобрачун зарадезараде,, односноодносно накнаденакнадеобрачунобрачун зарадезараде,, односноодносно накнаденакнаде
зарадезараде,, осимосим податакаподатака изиз чланачлана члчл.. 22.. ии
33.. овоговог правилникаправилника садржисадржи ии потписпотпис
овлашћеноговлашћеног лицалица ии печатпечат послодавцапослодавца..



ПравилникПравилник оо садржајусадржају обрачунаобрачуна
зарадезараде, , односноодносно накнаденакнаде зарадезараде

ОвајОвај правилникправилник ступаступа нана снагуснагу осмогосмог
данадана одод данадана објављивањаобјављивања уу
““СлужбеномСлужбеном гласникугласнику РепубликеРепублике
СрбијеСрбије”,”, аа примењујепримењује сесе почевпочев ододСрбијеСрбије”,”, аа примењујепримењује сесе почевпочев одод
исплатеисплате зарадезараде,, односноодносно нана накнаденакнаде
зарадезараде заза септембарсептембар 20142014.. годинегодине..



ПРИМЕРПРИМЕР

ПредузећеПредузеће ПремијерПремијер јеје обрачуналообрачунало зарадезараде заза јулјул 20142014.. годинегодине
заза запосленогзапосленог.. УкупанУкупан могућимогући фондфонд часовачасова јеје 184184hh.. РадникРадник јеје
радиорадио 184184hh.. ИсплатаИсплата сесе вршиврши уу августуавгусту месецумесецу..

РадникРадник МилошМилош МишићМишић попо основуоснову УговораУговора оо радураду радиради нанаРадникРадник МилошМилош МишићМишић попо основуоснову УговораУговора оо радураду радиради нана
неодређенонеодређено времевреме саса пунимпуним раднимрадним временомвременом ии имаима брутобруто
зарадузараду 6868..000000 динарадинара..





НАКНАДЕНАКНАДЕ

НакнадеНакнаде заза времевреме боловањаболовања додо 3030 данадана

НакнадеНакнаде заза времевреме боловањаболовања прекопреко 3030
данаданаданадана

НакнадаНакнада заза времевреме породиљскогпородиљског
одсустваодсуства



НАКНАДЕНАКНАДЕ

 ЗапослениЗапослени ПераПера ПетровићПетровић јеје започеозапочео боловањеболовање
1144..0088..20201414.. годинегодине ии оо тометоме обавестиообавестио послодавцапослодавца
достављањемдостављањем ПотврдеПотврде оо привременојпривременој спреченостиспречености
заза радрад.. ЗапослениЗапослени јеје доставиодоставио ИзвештајИзвештај оо
привременојпривременој спреченостиспречености заза радрад гдегде стојистоји дада сесепривременојпривременој спреченостиспречености заза радрад гдегде стојистоји дада сесе
боловањеболовање завршавазавршава 2255..0088..20201414.. годинегодине

 ПопуњавањеПопуњавање ПППППП ПДПД коришћњемкоришћњем шифрешифре 101101

 ПопуњавањеПопуњавање ПППППП ПДПД коришћњемкоришћњем шифарашифара 101101 ии 202202



0



0



Закон о раду Закон о раду –– члан 118члан 118

ПроменаПромена местаместа становањастановања запосленогзапосленог
наконнакон закључењазакључења уговорауговора оо радураду,, нене
можеможе дада утичеутиче нана увећањеувећање трошковатрошкова
превозапревоза којекоје јеје послодавацпослодавац дужандужан дадапревозапревоза којекоје јеје послодавацпослодавац дужандужан дада
накнадинакнади запосленомзапосленом уу тренуткутренутку
закључењазакључења уговорауговора оо радураду,, безбез
сагласностисагласности послодавцапослодавца..



НАКНАДЕНАКНАДЕ ТРОШКОВАТРОШКОВА
ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ –– неопорезив неопорезив 

износ из 2014.износ из 2014.

 ПримерПример долазакдолазак ии одлазакодлазак саса послапосла:: ЗаЗа
једногједног запосленогзапосленог вршиврши сесе исплатаисплата превозапревоза
нана међуградскојмеђуградској линијилинији уу износуизносу одод 880000
динарадинара попо радномрадном данудану ((документованодокументовано))..динарадинара попо радномрадном данудану ((документованодокументовано))..
ЗапослениЗапослени јеје радиорадио укупноукупно 2233 раднарадна данадана..

 ДокументацијаДокументација::
 ОбрачунОбрачун
 ПППППП ПДПД –– прекопреко неопорезивогнеопорезивог
 ПППППП ПДПД –– уколикоуколико јеје исплатаисплата прекопреко стварнихстварних

трошковатрошкова



Први и други део пријавеПрви и други део пријаве





НАКНАДЕНАКНАДЕ ТРОШКОВАТРОШКОВА
ЗАПОСЛЕНИХЗАПОСЛЕНИХ

 ПутниПутни трошковитрошкови уу земљиземљи
 ПраваПрава запосленогзапосленог кадакада сесе налазиналази нана службеномслужбеном

путупуту уу земљиземљи::
•• ДневницаДневница
•• НакнадаНакнада трошковатрошкова смештајасмештаја
•• НакнадаНакнада превозапревоза нана службеномслужбеном путовањупутовању•• НакнадаНакнада превозапревоза нана службеномслужбеном путовањупутовању

 ПослодавацПослодавац својимсвојим општимопштим актомактом илиили
уговоромуговором оо радураду прописујепрописује правоправо ии висинувисину
дневницедневнице заза службенислужбени путпут уу земљиземљи,, каокао ии
коришћењекоришћење сопственогсопственог возилавозила уу службенеслужбене
сврхесврхе

 ЗаЗа осталеостале накнаденакнаде трошковатрошкова нана службеномслужбеном
путовањупутовању,, лицелице којекоје обавиобави службенислужбени путпут морамора
приложитиприложити доказедоказе ((фактурафактура,, картакарта......))



НАКНАДЕНАКНАДЕ ТРОШКОВАТРОШКОВА
ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ –– неопорезив неопорезив 

износ из 2014.износ из 2014.

 ПутниПутни трошковитрошкови уу земљиземљи
 ПраксаПракса –– висинависина дневницедневнице зависизависи одод бројаброја сатисати

провединихпровединих нана службеномслужбеном путовањупутовању
•• 1212--2424hh –– пунапуна дневницадневница

•• 88--1212hh –– половинаполовина дневницедневнице

•• ДоДо 88hh –– неманема дневницедневнице

 НеопорезивНеопорезив износизнос дневницедневнице –– 2.1322.132 динарадинара

 ПрекоПреко неопорезивогнеопорезивог износаизноса –– порезпорез 10%10%

 НакнадеНакнаде трошковатрошкова преноћиштапреноћишта ии превозапревоза признајупризнају
сесе уу целиницелини премапрема приложенимприложеним рачунимарачунима



НАКНАДЕНАКНАДЕ ТРОШКОВАТРОШКОВА
ЗАПОСЛЕНИХЗАПОСЛЕНИХ

ПримерПример:: ЗапослениЗапослени јеје обавиообавио службенислужбени путпут уу
земљиземљи којикоји јеје трајаотрајао одод 66::0000 додо 2222::0000 часовачасова..
ПослодавацПослодавац муму признајепризнаје пунупуну дневницудневницу
прописанупрописану општимопштим актомактом којакоја износиизноси 40400000
динарадинара.. ЗапослениЗапослени јеје приложиоприложио аутобускуаутобуску картукартудинарадинара.. ЗапослениЗапослени јеје приложиоприложио аутобускуаутобуску картукарту
превозникапревозника уу обаоба правцаправца којакоја износиизноси 11808000 динарадинара..





ДРУГАДРУГА ПРИМАЊА ПРИМАЊА -- неопорезив неопорезив 
износ из 2014.износ из 2014.

ПримерПример:: ЗапосленомЗапосленом јеје исплаћенаисплаћена
јубиларнајубиларна награданаграда уу висинивисини његовењегове
зарадезараде поводмповодм 3030 годинагодина радноградног
стажастажа одод 3000030000 динарадинара..стажастажа одод 3000030000 динарадинара..






