VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗAКOНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ

Члан 12.
(1) Када осигураник остварује приходе по више различитих основа (радни однос,
самостална делатност, уговори, ОБАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПО
ОСНОВУ КОЈЕ НИЈЕ ПРИОРИТЕТНО ОСИГУРАН и др.), допринос за обавезно пензијско
и инвалидско осигурање обрачунава се и плаћа по свим тим основима, до износа највише
годишње основице доприноса, у складу са овим законом.
(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, обавеза обрачунавања и плаћања
доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по основу запослења, односно по
основу самосталне делатности искључује обавезу плаћања доприноса по основу
пољопривредне делатности.
Члан 37.
(1) Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне
зараде у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца
новембра ОКТОБРА у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају
доприноси, за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове
статистике, ако овим законом није друкчије одређено.
(2) Износ најниже месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује
министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев
од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају.
Члан 38.
(1) Најнижа месечна основица доприноса за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. овог
закона чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у периоду за
претходних 12 месеци почев од месеца новембра ОКТОБРА у години која претходи години
за коју се утврђују и плаћају доприноси, према објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
(2) Износ најниже месечне основице из става 1. овог члана, сваке године објављује
министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев
од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају.
Члан 42.
(1) Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне
зараде по запосленом у Републици исплаћене у периоду за претходних 12 месеци почев од
месеца новембра ОКТОБРА у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају
доприноси, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике.
(2) Износ највише месечне основице, из става 1. овог члана, сваке године објављује
министар надлежан за послове финансија, а служи за обрачун и плаћање доприноса почев
од првог јануара године за коју се доприноси утврђују и плаћају.

Члан 43.
(1) Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ збира просечних
месечних зарада у Републици исплаћених у периоду за претходних 12 месеци почев од
месеца новембра ОКТОБРА у години која претходи години за коју се утврђују и плаћају
доприноси.
(2) Номинални износ највише годишње основице, у складу са ставом 1. овог члана,
објављује министар надлежан за послове финансија.
Члан 67.
(1) Обвезник доприноса по основу уговорене накнаде, за кога допринос обрачунава,
обуставља и плаћа исплатилац прихода у складу са чланом 57. став 1. овог закона може у
току текуће године на прописаном обрасцу поднети захтев за престанак обавезе плаћања
доприноса по основу будуће уговорене накнаде у тој години, када основица доприноса који
су плаћени по основу уговорене накнаде заједно са основицама доприноса који су плаћени
по другим основима достигне износ процењене највише годишње основице доприноса.
(2) Процењену највишу годишњу основицу доприноса из става 1. овог члана чини
износ највише годишње основице доприноса из члана 43. овог закона утврђен за годину
која претходи години за коју се примењује процењена највиша годишња основица
доприноса, увећан за процењени раст зарада у текућој години.
(3) Номинални износ процењене највише годишње основице доприноса утврђује и
објављује министар надлежан за послове финансија.
(4) Решење о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене
накнаде у току текуће године доноси организација за обавезно социјално осигурање, у року
од 15 дана од дана подношења документованог захтева обвезника.
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