ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Члан 1.
У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник
РС“ бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.
закон), члан 44. мења се и гласи:
„Члан 44.
Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси јесу:
1) За обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 24%;
2) За обавезно здравствено осигурање – 12,3%:
3) За осигурање за случај незапослености – 1,5%;
Када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу,
обрачун доприноса врши се по следећим стопама:
1) За обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 13% за лица из
члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона, а 11% за послодавца, односно другог
исплатиоца прихода лицима из члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона;
2) За обавезно здравствено осигурање – 6,15%:
3) За осигурање за случај незапослености – 0,75%.“
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2016.
године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење Закона о измени Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање садржан је у члану 97. Устава Републике Србије,
према коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује систем у
областима здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, бриге
о деци и друге односе од интереса за Републику Србију у складу с Уставом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Постојећим законским решењем предвиђена је обавеза уплате
доприноса за здравствено осигурање по стопи од 10,3%, односно када се
плаћају истовремено из основице и на основицу по стопи од 5,15%. Ове стопе
су утврђене изменама Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање које су у примени од 1. августа 2014. године.
Наведеним изменама смањене су стопе за здравствено осигурање на рачун
повећања стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање уз
образложење да у здравству постоје други извори средстстава из којих се може
финансирати здравство. Како се та тврдња није показала као тачна
предлажемо да се стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање
повећа.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ
ОСНОВНИХ
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

ПРАВНИХ

ИНСТИТУТА

И

Чланом 1. Предлога закона прописано је да се стопа доприноса за
обавезно пензијско и инвалидско осигурање са 26%, односно за одређени круг
лица из члана 7. став 1. тач. 1) до 5) са 14% (за осигураника) и 12% (за
послодаваца или другог исплатиоца прихода), смање на 24%, односно 13% (за
осигураника) и 11% (за послодаваца или другог исплатиоца прихода), а да се
стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање повећа са 10,3%, односно
са 5,15% када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу, на
12,3%, односно 6,15%.
Чланом 2. Предлога закона прописан је рок за ступање на снагу закона.
IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА
Законом о измени Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање створиће се услови за повећање средстава по основу дорпиноса за
обавезно здравствено осигурање што би требало да доведе до повећања нивоа
здравствених услуга и квалитета лечења.

-3V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна додатна средства у Буџету
Републике Србије.
VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ВАЖЕЋЕГ ПРОПИСА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ
Члан 44.
Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси јесу:
1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 26%;
2) за обавезно здравствено осигурање – 10,3%:
3) за осигурање за случај незапослености – 1,5%;
Када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу,
обрачун доприноса врши се по следећим стопама:
1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 14% за лица из
члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона, а 12% за послодавца, односно другог
исплатиоца прихода лицима из члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона;
2) за обавезно здравствено осигурање – 5,15%:
за осигурање за случај незапослености – 0,75%.
3)
Члан 44.
Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси јесу:
1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 24%;
2) за обавезно здравствено осигурање – 12,3%:
3) за осигурање за случај незапослености – 1,5%;
Када се доприноси плаћају истовремено из основице и на основицу,
обрачун доприноса врши се по следећим стопама:
1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 13% за лица из
члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона, а 11% за послодавца, односно другог
исплатиоца прихода лицима из члана 7. став 1. тач. 1) до 5) овог закона;
2) за обавезно здравствено осигурање – 6,15%:
3) за осигурање за случај незапослености – 0,75%.
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Народни посланик др Благоје Брадић
2. Назив прописа
Предлог закона о измени закона о доприносиа за обавезно социјално
осигурање
(Draft Law on amending the Law on mandatory Social Security insurance
Contributions).
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум):
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на
нормативну саржину прописа
/
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума и Прелазног споразума
/
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина
Европске уније
/

-54. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене
усклађености са њима
/
б) Навођење секундарних извора права Европске уније
усклађености са њима
/

и

оцене

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима
/
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
/
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
/
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази
из одредбе секундарног извора права.
Будући да нема секундарних извора права ЕУ са којима се пропис усклађује, уз
овај предлог закона се не доставља Табела усклађености.
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски
језик?
Не.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
Не.
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о
усклађености
Не.
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Београд, 28. септембар 2015. године

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
др Благоје Брадић

