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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О 
ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ 
ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама За-
кона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, који је објављен у »Служ-
беном гласнику РС«, број 49 од 14.05.2021. године (у даљем тексту: Измене Закона). 
Измене Закона ступају на снагу 22.05.2021. године.

ОСНОВНИ разлог за доношење Из-
мена Закона јесте усклађивање прописа о 
запошљавању са Законом о планском сис-
тему Републике Србије (»Службени глас-
ник РС«, број 30/2018). Наиме, одредбом 
члана 54. став 2. Закона о планском систе-
му Републике Србије прописана је обавеза 
усклађивања закона и подзаконских акта 
који уређују поступак доношења докуме-
ната јавних политика, са одредбама овог 
закона, у року од две године од дана сту-
пања на снагу овог закона.

Како је Законом о запошљавању и оси-
гурању за случај незапослености (»Служ-
бени гласник РС«, бр. 36/2009, 88/2010, 
38/2015, 113/2017 – др. закон и 113/2017) 
уређен поступак доношења докумената 
јавних политика у области запошљавања, 

и то стратегије и акционог плана, то је било 
потребно извршити усклађивање његових 
одредби са одредбама Закона о планском 
систему Републике Србије.

У том смислу, у Закону о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености (у 
даљем тексту: Закон) иновиран је члан 37. 
који прецизира да су основни документи 
јавних политика у области активне поли-
тике запошљавања:

– Стратегија запошљавања (у даљем 
тексту: Стратегија), и 

– Акциони план за спровођење Стра-
тегије (у даљем тексту: Акциони план),

које усваја Влада, на предлог министар-
ства надлежног за послове запошљавања (у 
даљем тексту: Министарство).

Национална стратегија запошљавања 
за период 2011–2020. године (»Службе-
ни гласник РС«, број 37/2011) донета је за 
период од десет година, док су се акциони 
планови почев од 2009. године доносили на 
годишњем нивоу. Како је одредбом члана 
11. став 3. Закона о планском систему Ре-
публике Србије прописано да се стратегија 
по правилу усваја за период од пет до се-
дам година, а остваривање њених циљева 
планира се и прати посредством акционог 
плана за спровођење стратегије, то је Изме-
нама Закона утврђено да се стратегија за-
пошљавања доноси за период од шест го-
дина, док се пратећи акциони планови до-
носе на период од по три године.

Даље, Усвојеним Изменама Закона оп-
редељено је да документ јавних полити-
ка на локалном нивоу буде програм запо-
шљавања, а у складу са прописима којима 
се уређује плански систем. Наведено под-
разумева да програм има пратећи акцио-
ни план којим се планирају и прате циље-
ви програма, или да сам програм садржи 
детаљно разрађене активности на нивоу 
мера. Програм не мора да се односи искљу-
чиво на политику запошљавања, већ у себи 
може да садржи и остале области од зна-
чаја за унапређење и развој јавних полити-
ка на локалном нивоу, али свакако мора да 
садржи део, односно област или поглавље 
којим се разрађују мере политике запо-
шљавања. Јединице локалне самоуправе, 
применом одредби Закона о планском сис-
тему Републике Србије које се односе на 
форму и садржину документа јавних по-
литика, биће у обавези да за сваку од мера 
ураде процену финансијских средстава и 
финансијских ефеката на годишњем нивоу, 
на основу чега ће министарство надлежно 
за послове запошљавања (у даљем тексту: 
Министарство) моћи да одлучи о суфинан-

сирању активних мера политике запошља-
вања на локалном нивоу, по захтеву који је-
динице локалне самоуправе подносе сваке 
године (као и до сада).

У том смислу, према иновираном члану 
41. Закона, надлежни орган локалне само-
управе може, по прибављеном мишљењу 
локалног савета, усвојити локални плански 
документ у области запошљавања у складу 
са прописима којима се уређује плански 
систем. Уколико је формиран локални са-
вет за подручје више локалних самоупра-
ва, надлежни органи локалних самоупра-
ва могу, по прибављеном мишљењу локал-
ног савета, споразумом усвојити локални 
плански документ у области запошљавања 
за подручје тих локалних самоуправа. Ло-
кални плански документ у области запо-
шљавања мора бити у сагласности са Стра-
тегијом и Акционим планом, а локални 
плански документ у области запошљавања 
за локалне самоуправе на територији ауто-
номне покрајине и са покрајинским план-
ским документом у области запошљавања.

Изменама Закона, Министарству, као 
органу државне управе задуженом за ко-
ординацију и праћење стања у области 
запошљавања и носиоцу израде докумен-
та јавне политике, омогућавају се ефикас-
није планирање јавних политика, праћење 
спровођења политике запошљавања, ана-
лиза ефеката спровођења, координација 
и др., док се другим учесницима у планс-
ком систему дефинишу одређене актив-
ности ради њиховог правилног учешћа. На 
овај начин ће се одржати и унапредити по-
стојећи механизми у координацији и кому-
никацији, како са другим ресорним минис-
тарствима и надлежним органима, тако и 
са јединицама локалне самоуправе.

С тим у вези, потребно је напоменути и 
да се термин »локална самоуправа«, у смис-
лу одредби Закона, односи и на градске 
општине, иако оне нису јединице локалне 
самоуправе, односно нису локална само-
управа, а све у циљу препознавања специ-
фичности на одређеној територији, однос-
но да се мере активне политике запошља-
вања реализују у складу са потребама и мо-
гућностима дате територије. Ова ситуација 
је и до сада била у практичној примени, где 
су поједине градске општине оснивале ло-
калне савете запошљавања и доносиле ло-
калне акционе планове запошљавања.

У досадашњој пракси Национални ак-
циони план запошљавања био је основ за 
доношење локалних акционих планова, а 
заједно су представљали инструменте за 
планирање и спровођење мера активне 
политике запошљавања, односно за уна-
пређење стања у области запошљавања. 
Локални акциони планови омогућили су 
да се препознају специфичне потребе те-
риторијалне аутономије, односно локалне 
самоуправе, које на свој начин и у складу 
са својим могућностима планирају мере 
и активности за унапређење стања на ло-
калном тржишту рада, чиме се подстичу 
децентрализација локалне самоуправе и 
омогућава регионални развој.

У целини посматрано, циљ Измена За-
кона је даље унапређење политике запо-
шљавања. Уз проглашавање Стратегије 
запошљавања и пратећег Акционог плана 
основним документима јавних политика у 
области активне политике запошљавања, 
треба подсетити да је Влада Републике Ср-
бије у фебруару и марту ове године усвојила 
нову Стратегију запошљавања у Републици 
Србији за период од 2021. до 2026. године, 
чији је општи циљ успостављање стабилног 
и одрживог раста запослености, и Акциони 
план за период од 2021. до 2023. године. Ради 
унапређења положаја незапослених лица 
на тржишту рада у Стратегији су пред-
виђене мере активне политике запошља-
вања за унапређење положаја жена, мла-
дих, особа са инвалидитетом, корисника 
новчане социјалне помоћи, Рома и Ром-
киња и других рањивих категорија неза-
послених. У циљу спровођења Стратегије 
израђен је Акциони план, којим су утврђе-
не мере активне политике запошљавања 
које ће се спроводити у наредне три годи-
не – додатне обуке, субвенционисано за-
пошљавање, јавни радови, мере за особе 
са инвалидитетом.

Планирано је да мере активне политике 
запошљавања у 2021. години обухвате више 
од 18.000 особа, наредне године више од 
20.000, а 2023. године више од 21.000 особа.

Ради реализације мера активне поли-
тике запошљавања, Национална служба за 
запошљавање расписала је јавне позиве и 
конкурсе 2. априла 2021. године.

НОВИ (ЈЕДИНСТВЕНИ) ПРАВИЛНИК 
О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ  

ВРЕДНОСТ (ГЛАВЕ I–IV)
Нови (тзв. јединствени) Правилник о порезу на додату вредност објављен је у 

»Службеном гласнику РС«, број 37 од 14. априла 2021. године. Правилник о порезу 
на додату вредност (у даљем тексту: Правилник) ступио је на снагу осмог дана од дана 
објављивања, тј. 22. априла, а примењиваће се од 1. јула 2021. године.

НАВЕДЕНи правилник има 282 члана 
и обухвата све постојеће правилнике који 
су интегрисани у јединствени правилник и 
који су претрпели значајне измене.

Наиме, ради се о новом правилнику 
који замењује 27 појединачних правилника 

из области ПДВ који су сада у примени и 
биће у примени све до 1. јула 2021. године.

Правилник има 282 члана, 19 образа-
ца и 33 поглавља. Даном почетка приме-
не новог Правилника престају да важе сви 
појединачни правилници, уз напомену да 
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се то не односи на три уредбе које су до-
нете на основу Закона о ПДВ (Уредба о ко-
личини расхода (кало, растур, квар и лом) 
на који се не плаћа порез на додату вред-
ност; Уредба о критеријумима на основу 
којих се утврђује шта се, у смислу Закона 
о порезу на додату вредност, сматра пре-
тежним прометом добара у иностранство; 
и Уредба о извршавању Закона о порезу на 
додату вредност на територији Аутономне 
покрајине Косово и Метохија за време ва-
жења Резолуције Савета безбедности ОУН 
број 1244).

Указујемо да обвезници ПДВ треба да 
сагледају како нова правила утичу на њихо-
во пословање и појединачне трансакције, и 
у вези с тим прилагоде своје процесе, еви-
денције и системе до 1. јула 2021. године.

Прелазном одредбом новог Правилни-
ка о ПДВ прописано је да ако је за промет 
добара или услуга, који се врши од 1. јула 
2021. године, наплаћена, односно плаће-
на накнада или део накнаде закључно са 
30. јуном 2021. године, на тај промет при-
мењују се прописи који важе на дан 30. јуна 
2021. године, тј. тренутно важећи правил-
ници. Ова одредба релевантна је у случају 
оних промета код којих се од 1. јула 2021. 
године примењују другачија правила опо-
резивања у односу на тренутно важећа.

Правилник кроз 282 члана обухвата све 
постојеће правилнике који су интегриса-
ни у јединствени правилник. Једним актом 
(кроз 33 поглавља и 282 члана) биће нор-
мативно интегрисана правила постојећих 
27 Правилника (који ће почетком његове 
примене бити стављени ван снаге).

У складу с наведеним, од 1. јула 2021. 
године прописе о ПДВ ће чинити:

• Закон о порезу на додату вредност;
• Правилник о порезу на додату вред-

ност;
• Уредба о количини расхода (кало, рас-

тур, квар и лом) на који се не плаћа порез 
на додату вредност;

• Уредба о критеријумима на основу 
којих се утврђује шта се, у смислу Закона о 
порезу на додату вредност, сматра претеж-
ним прометом добара у иностранство;

• Уредба о извршавању Закона о порезу 
на додату вредност на територији Ауто-
номне покрајине Косово и Метохија за вре-
ме важења Резолуције Савета безбедности 
ОУН број 1244.

Правилник је заснован на одредбама 
постојећих појединачних правилника, али 
предвиђене су бројне и значајне измене 
(нпр. код промета из области грађевинар-
ства, издавања рачуна, основице за ПДВ, 
пореских ослобођења и др.).

До сада, систем ПДВ је био уређен За-
коном о ПДВ, са 27 правилника којима се 
разрађују поједини институти ПДВ, као и 
са три уредбе којима се прописују посебна 
питања из области ПДВ.

Наиме израда јединственог Правилни-
ка о ПДВ није обухватила само спајање и 
нормативно усклађивање 27 правилника 
у један подзаконски акт, иако би и такав 
посао могао да се сматра великим подухва-
том и крупним кораком у унапређењу регу-
латорног оквира ПДВ система у Србији. Као 
крајњи резултат наша земља је добила је-
динствени Правилник о ПДВ којим се уво-
де бројна унапређења у систему ПДВ, кроз 
појашњења недоумица које су постојале у 
пракси и поједностављење одређених посту-
пака за ПДВ обвезнике и пореске органе.

Највише интервенција извршено је у 
областима утврђивања и измене ПДВ ос-
новице, замене добара у гарантном року, 
исправке одбитка претходног пореза, пре-
носа имовине без накнаде, услуга у области 
грађевинарства, услуга у вези са непокрет-
ностима, као и лизинга и закупа добара.

Најмање промена било је у области ПДВ 
евиденција, поступака регистрације у сис-
тем ПДВ, повраћаја ПДВ и примени посеб-
не стопе ПДВ, првенствено јер већина пи-
тања у овим областима захтева претходне 
измене закона о ПДВ или других прописа.

ПДВ систем у Србији је детаљно уређен 
и строго контролисан јер представља један 
од најзначајнијих јавних прихода државног 
буџета. Стога ПДВ обвезници морају до-
бро познавати овај систем, како би у пот-
пуности користили погодности које им он 
пружа.

Овим правилником ближе се уређују 
одређена питања, решења, односно пој-
мови из Закона о порезу на додату вред-
ност (»Службени гласник РС«, број 84/04, 
86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 
113/17, 30/18, 72/19 и 153/20 – у даљем 
тексту: Закон), а нарочито:

1) критеријуми на основу којих се од-
ређује када се предаја добара на основу 
уговора о лизингу, односно закупу сматра 
прометом добара из члана 4. став 3. тачка 
2а) Закона;

2) узимање добара која су део пословне 
имовине пореског обвезника и сваки дру-
ги промет без накнаде из члана 4. став 4. 
Закона;

3) употреба добара и пружање услуга из 
 члана 5. став 4. Закона;

4) пренос целокупне или дела имовине, 
са или без накнаде, или као улог из члана 6. 
став 1. тачка 1) Закона;

5) поступак замене добара у гарантном 
року из члана 6. став 1. тачка 2) Закона;

6) уобичајене количине пословних узо-
рака из члана 6. став 1. тачка 3) Закона;

7) рекламни материјал и други поклони 
мање вредности из члана 6. став 1. тачка 4) 
Закона;

8) секундарне сировине и услуге које су 
непосредно повезане са секундарним сиро-
винама из члана 10. став 2. тачка 1) Закона;

9) добра и услуге из области грађеви-
нарства из члана 10. став 2. тачка 3) Закона;

10) начин и поступак одобравања по-
реског пуномоћства из члана 10а Закона;

11) услуге у вези са непокретностима из 
члана 12. став 6. тачка 1) Закона;

12) услуге предаје јела и пића за конзу-
мацију на лицу места из члана 12. став 6. 
тачка 4) подтачка (5) Закона;

13) превозна средства из члана 12. став 
6. тач. 5), 6) и тачка 7) подтачка (8) Закона;

14) услуге телекомуникација из члана 
12. став 6. тачка 7) подтачка (10) Закона;

15) услуге пружене електронским пу-
тем из члана 12. став 6. тачка 7) подтачка 
(12) Закона;

16) критеријум и претпоставке за одре- 
ђивање места седишта, сталне пословне 
јединице, пребивалишта или боравишта 
примаоца услуга из члана 12. став 13. Зако-
на и начин њихове примене;

17) начин утврђивања пореске основи-
це код промета који се врши уз накнаду из 
члана 17. Закона;

18) начин утврђивања пореске основи- 
це за превоз путника аутобусима који вр-ши 
лице које нема место стварне управе у Репуб-
лици Србији из члана 18. став 4. Закона;

19) начин измене пореске основице из 
члана 21. Закона;

20) добра и услуге из члана 23. став 2. 
тач. 1), 2) 2а), 4)–11) и 15–21) Закона;

21) начин и поступак остваривања по-
реских ослобођења са правом на одбитак 
претходног пореза из члана 24. ст. 1. и 2. 
Закона;

22) лични пртљаг и докази да је путник 
отпремио добра у иностранство из члана 
24. став 1. тачка 4) Закона;

23) начин и поступак враћања ПДВ из 
члана 24. став 10. Закона;

24) добра и услуге из члана 25. став 2. 
тач. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) и 18) Закона;

25) начин утврђивања и исправка сраз-
мерног пореског одбитка из члана 30. Закона;

26) начин исправке одбитка претходног  
пореза код измене основице из члана 31. 
Закона;

27) опрема и објекти за вршење делат-
ности и улагања у те објекте и начин спро-
вођења исправке одбитка претходног по-
реза из члана 32. Закона;

28) начин утврђивања дела претходног 
пореза за опрему, објекте за вршење делат-

ности и улагање у те објекте за који се нак-
надно може стећи право на одбитак прет-
ходног пореза из члана 32а Закона;

29) половна добра, уметничка дела, ко-
лекционарска добра и антиквитети из чла-
на 36. Закона;

30) наплата потраживања за сврху на-
станка пореске обавезе из члана 36а Закона;

31) начин и поступак достављања оба-
вештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ 
за промет инвестиционог злата, садржина ра-
чуна и евиденције из члана 36б Закона;

32) евиденциона пријава и поступак 
евидентирања и брисања из евиденције об-
везника ПДВ из чл. 38. и 38а Закона;

33) садржина пописне листе коју сачи- 
њава обвезник ПДВ који је поднео захтев 
за брисање из евиденције за ПДВ из члана 
40. став 3. Закона;

34) случајеви у којима нема обавезе из- 
давања рачуна или могу да се изоставе 
поједини подаци у рачуну, односно да се 
предвиде додатна поједностављења у вези 
са издавањем рачуна из члана 42. Закона;

35) облик, садржина и начин вођења 
евиденције из члана 46. став 1. Закона;

36) облик и садржина прегледа обрачу-
на ПДВ из члана 46. став 1. Закона;

37) облик и садржина пореске пријаве 
из члана 50. став 1. Закона;

38) поступак остваривања права на пов- 
раћај ПДВ из члана 52. став 1. Закона;

39) поступак и услови за повраћај ПДВ 
уместо пореског кредита из члана 52. став 
3. Закона;

40) начин и поступак рефакције и ре-
фундације ПДВ из чл. 53–56а Закона;

41) добра и услуге непосредно повезане 
са верском делатношћу из члана 55. Закона.

КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ 
СЕ ОДРЕЂУЈЕ КАДА СЕ ПРЕДАЈА 
ДОБАРА НА ОСНОВУ УГОВОРА 
О ЛИЗИНГУ, ОДНОСНО ЗАКУПУ 
СМАТРА ПРОМЕТОМ ДОБАРА

Промет добара, у смислу Закона, а у 
складу са одредбом члана 4. став 1. Зако-
на о ПДВ, је пренос права располагања на 
телесним стварима (у даљем тексту: добра) 
лицу које тим добрима може располагати 
као власник, ако овим законом није друк-
чије одређено.

Такође, прометом добара, у смислу За-
кона, сматра се и испорука добара произ-
ведених или састављених по налогу нару-
чиоца, од материјала испоручиоца, ако се 
не ради само о додацима или другим спо-
редним материјалима.

Указујемо, сагласно одредби члана 4. 
став 3. тачка 2а) Закона, прометом добара 
у смислу овог закона сматра се и предаја 
добара на основу уговора о лизингу, однос-
но закупу, закљученог на одређени период, 
за покретне или непокретне ствари, када 
ниједна од уговорних страна не може рас-
кинути уговор ако се стране придржавају 
уговорних обавеза.

Одредбом члана 2. став 1. Правилника 
прописано је да се предаја добара на осно-
ву уговора о лизингу или закупу (у даљем 
тексту: уговор о лизингу), закљученог на 
одређени период, за покретне или непо-
кретне ствари, када ниједна од уговорних 
страна не може једнострано раскинути 
уговор или одустати од даљег извршења 
уговора ако се стране придржавају уговор-
них обавеза, сматра прометом добара из 
члана 4. став 3. тачка 2а) Закона ако се пре-
даја добара врши на основу уговора који 
се, у смислу овог правилника, сматра уго-
вором о лизингу.

Указујемо да се непокретним стварима 
из става сматрају земљиште, објекти и еко-
номски дељиве целине у оквиру објеката.

Уговор о лизингу, сагласно одредбама 
члана 3. Правилника, је:

1) уговор о лизингу покретних, однос-
но непокретних ствари којим је уговорена 
потпуна исплата;

2) уговор о лизингу покретних ствари  
којим је уговорена делимична исплата, ако 
је у моменту закључења тог уговора ис-
пуњен најмање један од следећих услова:

(1) да прималац лизинга има право от-
купа предмета лизинга, а основни период 
трајања уговора је дужи од 80% од уоби-
чајеног века трајања предмета лизинга,

(2) да је основни период трајања угово-
ра једнак или мањи од 80% од уобичајеног 
века трајања предмета лизинга, а прималац 
лизинга има право откупа предмета лизин-
га по цени нижој од неотписаног дела вред-
ности предмета лизинга,

(3) да прималац лизинга има право да 
продужи уговор, а основни период трајања 
уговора је дужи од 80% од уобичајеног века 
трајања предмета лизинга;

3) уговор о лизингу непокретних ства-
ри – објеката и економски дељивих целина 
у оквиру објеката којим је уговорена дели-
мична исплата ако је у моменту закључења 
тог уговора испуњен најмање један од сле-
дећих услова:

(1) да прималац лизинга има могућност 
да откупи предмет лизинга, а основни пери-
од трајања уговора је дужи од 80% од уоби-
чајеног века трајања предмета лизинга,

(2) да прималац лизинга има право от-
купа предмета лизинга, а цена по којој би се 
откупио предмет лизинга је нижа од неот-
писаног дела вредности предмета лизинга,

(3) да прималац лизинга има право да 
продужи уговор, а основни период трајања 
уговора је дужи од 80% од уобичајеног века 
трајања предмета лизинга,

(4) да прималац лизинга има право от-
купа предмета лизинга или право да про-
дужи трајање уговора, ако је испуњен нај-
мање један од следећих услова:

– да се ризик од пропасти предмета ли-
зинга преноси на примаоца лизинга и да 
ће, у случају пропасти предмета лизинга, 
прималац лизинга наставити са плаћањем 
у складу са уговором о лизингу,

– да у случају квара, односно оштећења 
предмета лизинга за који, у смислу овог 
правилника није одговоран прималац ли-
зинга, прималац лизинга има обавезу до-
вођења предмета лизинга у пређашње 
стање о сопственом трошку, као и да ће на-
ставити са плаћањем у складу са уговором 
о лизингу,

– да прималац лизинга наставља са 
плаћањем у складу са уговором о лизин-
гу иако предмет уговора не може да се ко-
ристи, без обзира да ли је за то одговоран.

Прималац лизинга из става 1. тачка 3) 
подтачка (4) алинеја друга члана 3. Пра-
вилника одговоран је за квар, односно 
оштећење предмета лизинга ако је до ква-
ра, односно оштећења предмета лизинга 
дошло употребом предмета лизинга про-
тивно уговору или његовој намени, без об-
зира на то да ли је предмет лизинга упо-
требљавао прималац лизинга или друго 
лице коме је прималац лизинга омогућио 
употребу предмета лизинга.

Уговор о лизингу којим је уговорена пот- 
пуна исплата из члана 3. став 1. тачка 1) 
овог правилника је уговор код којег је на 
почетку лизинга садашња вредност мини-
малних плаћања за лизинг већа или једнака 
укупној фер вредности предмета лизинга.

Уговор о лизингу којим је уговорена де-
лимична исплата из члана 3. став 1. тач. 2) и 
3) овог правилника је уговор код којег је на 
почетку лизинга садашња вредност мини-
малних плаћања за лизинг мања од укупне 
фер вредности предмета лизинга.

Указујемо, укупном фер вредношћу 
предмета лизинга сматра се вредност која 
би се постигла у трансакцији између лица 
која се не сматрају повезаним лицима у 
складу са законом којим се уређује порез 
на добит правних лица.

Истичемо, ако су у вредност минимал-
них плаћања за лизинг урачунати и додат-
ни трошкови (нпр. по основу осигурања, 
сервиса, регистрације и др.), износ тих 
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трошкова не узима се у обзир при одређи-
вању да ли је реч о уговору о лизингу којим 
је уговорена потпуна исплата или о угово-
ру о лизингу којим је уговорена делимична 
исплата.

Право откупа предмета лизинга, у сми-
слу овог правилника, је право примаоца 
лизинга да након истека основног периода 
трајања уговора стекне право располагања 
на предмету лизинга.

Основни период трајања уговора у 
смислу овог правилника је период у којем 
ниједна од уговорних страна не може јед-
нострано раскинути уговор или одустати 
од даљег извршења уговора ако се стране 
придржавају уговорних обавеза.

Право на продужење уговора у смис-
лу овог правилника је право примаоца ли-
зинга да након истека основног периода 
трајања уговора продужи трајање уговора 
на одређено или неодређено време.

Истичемо, неотписани део вредности 
предмета лизинга у смислу овог правилни-
ка је део вредности предмета лизинга ут-
врђен применом линеарног метода амор-
тизације на вредност предмета лизинга.

Вредност предмета лизинга у смислу 
овог правилника је износ трошкова које 
има давалац лизинга по основу набавке 
предмета лизинга (набавна цена предмета 
лизинга, укључујући и све споредне трош-
кове набавке предмета лизинга).

Уобичајени век трајања предмета ли-
зинга, у смислу овог правилника, је:

1) 50 година – за пословне зграде;
2) 50 година – за стамбене зграде;
3) 40 година – за зграде хотела;
4) 25 година – за друге објекте (нпр. фа-

брике, гараже);
5) 25 година – за локал, стан и гаражу 

у објекту;
6) шест година – за камионе, аутобусе, 

тракторе, комбајне, жетелице, вршалице, 
производне и грађевинске машине и другу 
опрему, осим за електронску опрему;

7) пет година – за путничке аутомобиле 
и друга путничка возила;

8) четири године – за телевизоре, ком-
пјутере и другу електронску опрему.

УЗИМАЊЕ И УПОТРЕБА ДОБАРА  
И ДРУГИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА, 
БЕЗ НАКНАДЕ

Са прометом добара уз накнаду, саглас-
но одредби члана 4. став 4. тачка 1) Закона 
изједначава се узимање добара која су део 
пословне имовине пореског обвезника за 
личне потребе оснивача, власника, запос-
лених или других лица.

Према томе, а сагласно одредби члана 
8. став 1. Правилника, узимањем добара, у 
смислу члана 4. став 4. тачка 1) Закона, сма-
тра се узимање добара која су део пословне 
имовине обвезника ПДВ за личне потребе 
оснивача, власника, запослених или дру-
гих лица (у даљем тексту: сопствена пот-
рошња).

Истичемо, сопственом потрошњом сма- 
тра се и мањак добара, осим мањка који се 
сматра расходом на који се не плаћа ПДВ 
у складу са Законом и мањка који се може 
правдати вишом силом или другим оправ-
даним разлогом (елементарна непогода, 
крађа, саобраћајни удес и др.), који се до-
казује актом надлежног органа, односно 
организације.

Сопственом потрошњом не сматра се 
узимање добара која су део пословне имо-
вине обвезника ПДВ за пословне сврхе тог 
обвезника ПДВ.

Са прометом добара уз накнаду, саглас-
но одредби члана 4. став 4. тачка 2) Закона 
изједначава се сваки други промет добара 
без накнаде.

С тим у вези, одредбом члана 9. Пра-
вилника прописано је да се сваким другим 
прометом добара без накнаде, у смислу 
члана 4. став 4. тачка 2) Закона, сматра сва-
ко друго располагање добрима без накнаде, 
осим бесплатног давања каталога, брошу-
ра, лифлета, флајера и сличних добара на-
мењених информисању купаца или потен-
цијалних купаца о обављању делатности 
обвезника ПДВ.

У складу са одредбом члана 5. став 4. 
тачка 1) Закона, са прометом услуга уз нак-
наду изједначава се употреба добара која 
су део пословне имовине пореског обвез-
ника за личне потребе оснивача, власника, 
запослених или других лица, односно упо-
треба добара у непословне сврхе пореског 
обвезника.

Употребом добара, у смислу члана 5. 
став 4. тачка 1) Закона, а сагласно одред-
би члана 10. став 1. Правилника, сматра се 
употреба добара која су део пословне имо-
вине обвезника ПДВ:

1) за личне потребе оснивача, власника, 
запослених или других лица;

2) у непословне сврхе обвезника ПДВ.

Употребом добара из члана 10. став 1. 
тачка 2) Правилника, сматра се употреба 
добара која се не врши у циљу повећања 
прихода, односно смањења расхода обвез-
ника ПДВ који врши промет те услуге.

У складу са одредбом члана 5. став 4. 
тачка 2) Закона, са прометом услуга уз нак-
наду изједначава се пружање услуга које 
порески обвезник изврши без накнаде за 
личне потребе оснивача, власника, запос-
лених или других лица, односно друго пру-
жање услуга без накнаде у непословне свр-
хе пореског обвезника.

Пружањем услуга, у смислу члана 5. 
став 4. тачка 2) Закона, а сагласно одред-
би члана 11. став 1. Правилника, сматра се 
пружање услуга без накнаде које обвезник 
ПДВ изврши:

1) за личне потребе оснивача, власника, 
запослених или других лица;

2) у непословне сврхе обвезника ПДВ.
Пружањем услуга из члана 11. става 1. 

тачка 2) Правилника сматра се пружање 
услуга које се не врши у циљу повећања 
прихода, односно смањења расхода обвез-
ника ПДВ који врши промет те услуге.

Одредбом члана 6. став 1. тачка 1) За-
кона прописано је да се сматра да промет 
добара и услуга, у смислу овог закона, није 
извршен код преноса целокупне или дела 
имовине, са или без накнаде, или као улог, 
ако је стицалац порески обвезник или тим 
преносом постане порески обвезник и ако 
продужи да обавља исту делатност.

Пренос целокупне имовине код којег се, 
у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, а 
сагласно одредби члана 12. став 1. Правил-
ника, сматра да промет добара и услуга није 
извршен је пренос целокупне имовине код:

1) статусне промене привредног друшт-
ва, у складу са законом којим се уређују 
привредна друштва;

2) наставка обављања делатности пре-
дузетника у форми привредног друштва, у 
складу са законом којим се уређују прив-
редна друштва;

3) продаје, улагања, односно бестерет-
ног давања;

4) наслеђивања.

Истичемо, промена правне форме при- 
вредног друштва, у складу са законом ко-
јим се уређују привредна друштва, не сма-
тра се преносом целокупне имовине у 
смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона.

Пренос дела имовине код којег се, у 
смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, а 
сагласно одредби члана 13. став 1. Пра-
вилника, сматра да промет добара и услу-
га није извршен је пренос дела имовине као 
пословне целине, код:

1) статусне промене привредног друшт-
ва, у складу са законом којим се уређују 
привредна друштва;

2) продаје, улагања, односно бестерет-
ног давања;

3) наслеђивања.
Пословном целином у смислу става 1. 

овог члана сматра се целина чијим се пре-
носом стицаоцу омогућава самостално оба- 
вљање делатности коју је обављао преносилац.

Указујемо, код преноса целокупне имо-
вине из члана 12. став 1. тачка 3) овог пра-
вилника, односно дела имовине из члана 
13. став 1. тачка 2) овог правилника про-
дајом, улагањем, односно бестеретним да-
вањем сматра се да промет добара и услу-
га није извршен, независно од тога да ли се 
имовина или њен део преноси у периоду 
редовног пословања или у току ликвида-
ције, односно стечаја обвезника ПДВ.

Према одредби члана 6. став 1. тачка 2) 
Закона, сматра се да промет добара и услу-
га, у смислу овог закона, није извршен код 
замене добара у гарантном року.

Замена добара у гарантном року код 
које се, у смислу члана 6. став 1. тачка 2) За-
кона, сматра да промет добара није извр-
шен, јесте замена добара у гарантном року, 
у складу са условима из гаранције, која се 
врши без накнаде.

Истичемо, заменом добара у гарант-
ном року не сматра се замена резервних де-
лова и слично у оквиру поправке, односно 
сервиса одређеног добра.

Ако се у складу са условима из гаранције 
имаоцу гаранције врши замена добара у га-
рантном року, уз обавезу плаћања дела нак-
наде, обвезник ПДВ дужан је да на тај део 
накнаде обрачуна ПДВ у складу са Законом.

УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  
ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ДО 30. ЈУНА 

2021. ГОДИНЕ И НАКНАДА 
ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ 

ГОДИШЊИ ОДМОР
Члан 73. став 2. Закона о раду (»Сл. гласник РС«, бр. 24/2005 … 95/2018 – аутентич-

но тумачење) прописује да ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први 
део мора да се користи у трајању од најмање две радне недеље у току календарске го-
дине, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године. При томе, треба имати у виду 
да се други део годишњег одмора за 2020. Годину може користити одједном у целости 
или у више наврата до 30.06.2021. године.

ДО 30. ЈУНА 2021. године годишњи 
одмор за 2020. годину морају искористи-
ти односно мора им се омогућити да га ис-
користе запослени који су пријавили ко-
ришћење годишњег одмора у деловима, 
па су први део у трајању од најмање две 
радне недеље искористили у току 2020. го-
дине. Запослени који у току 2020. године 
нису искористили ни први део годишњег 
одмора за 2020. годину од најмање две 
радне недеље, губе право на коришћење 
годишњег одмора уопште, а не само у де-
ловима. При томе, запослени се не може 
одрећи првог дела годишњег одмора који 
није успео да искористи у календарској го-
дини, како би искористио други део до 30. 
јуна наредне године.

Према томе, уколико је запослени у 
току 2020. године искористио најмање 10 

радних дана годишњег одмора, други део 
годишњег одмора за 2020. годину може 
користити одједном или у више делова до 
30.06.2021. године, у зависности од потребе 
посла, у договору са послодавцем.

Конкретно, запослени треба да имају у 
виду два неопходна услова која треба да испу-
не да би могли да користе други део годишњег 
одмора до 30. јуна 2021. године, а то су:

1) да су први део годишњег одмора за 
2020. годину искористили у току 2020. го-
дине у законском трајању од најмање две 
радне недеље, тј. 10 радних дана, одједном 
или непрекидно, и

2) да се само уз испуњење претходног 
услова други део годишњег одмора може 
користити у периоду од 1. јануара до 30. 
јуна 2021. године (одједном у целости или 
у више наврата).

ИЗУЗЕЦИ ОД ОБАВЕЗЕ 
ИСКОРИШЋЕНОГ ГОДИШЊЕГ 
ОДМОРА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ

Желимо да укажемо на три изузетка од 
правила да се годишњи одмор мора иско-
ристити у трајању од 10 радних дана у ка-
лендарској години на коју се односи да би 
се други део могао искористити до 30 јуна 
наредне године:

Први изузетак је предвиђен ставом 4. 
члана 73. Закона о раду, којим се даје пра-
во запосленој која због породиљског одсу-
ства, одсуствује са рада због неге новорође-
ног детета и због посебне неге детета није 
успела да годишњи одмор за 2020. кален-
дарску годину искористи у целини или де-
лимично у тој 2020. години, да га у целос-
ти или преостали део искористи у периоду 
од 1. јануара до 30. јуна 2021. године. Дакле, 
запослена која је у 2020. години отишла 
на породиљско одсуство, одсуство са рада 
ради неге детета и посебне неге детета, а 
за ту годину није користила годишњи од-
мор пре одласка на одсуство, може цео го-
дишњи одмор за 2020. годину да користи у 
2021. Години када се врати на рад, и то под 
условом ако се у 2021. години врати на рад 
пре истека јуна месеца и да годишњи одмор 
искористи до 30. јуна ове године. И у овом 
случају је 30.06.2021. године последњи дан 
када се може користити годишњи одмор из 
2020. године. Дакле, породиља, на пример, 
не може тражити да користи годишњи од-
мор после 30. јуна ако пре тога није успела 
да искористи годишњи одмор за 2020. го-
дину, али сматрамо да јој послодавац може 

то одобрити на њен захтев и после 30. јуна 
ако то не ремети процес рада.

Други изузетак је када запослени за-
почне годишњи одмор у календарској го-
дини на коју се тај одмор односи, па га пре 
протека од две радне недеље прекине због 
болести која траје до краја календарске го-
дине, због чега није у могућности да има 
искоришћени први део годишњег одмора 
у целини. Овај запослени може до 30. јуна 
2021. године да искористи преостале дане 
свог укупног годишњег одмора за 2020. го-
дину. Према томе, запослени који је запо-
чео коришћење годишњег одмора у 2020. 
години, па га је прекинуо пре протека две 
радне недеље због болести која је трајала до 
краја 2020. године, због чега није био у мо-
гућности да искористи први део годишњег 
одмора у прописаном трајању од две рад-
не недеље, може да искористи преостале 
дане одмора на које има право до 30. јуна 
2021. године, односно признаје му се право 
на коришћење годишњег одмора у делови-
ма. Сматра се да услов за коришћење првог 
дела годишњег одмора није испунио због 
више силе.

Трећи изузетак се јавља у пракси када 
је запослени целу календарску 2020. годи-
ну био на боловању, или ако је радио први 
део године па онда користио боловање до 
краја 2020. године, због чега није стигао да 
користи ни први део годишњег одмора, па 
губи право на тај први део годишњег одмо-
ра. Овај запослени може до 30. јуна 2021. 
године да искористи други део годишњег 
одмора. (Мишљење Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања бр. 011-00-463/2016-02 од 18.07.2017. 
године)
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У посебном случају, ако се запослени 
спрема да користи други део годишњег од-
мора из 2020. године у 2021. години, па от-
вори боловање које му истекне у августу 
или септембру 2021. године, губи право на 
коришћење другог дела одмора, пошто по-
сле 30. јуна ни у ком случају годишњи одмор 
из претходне године не може да се користи.

Сличан је случај и са запосленом која 
је отворила породиљско одсуство или од-
суствује због неге детета у току 2020. го-
дине. Ако се запослена вратила на посао 
15. јуна, а није у целости искористила го-
дишњи одмор за 2020. годину, има право 
да годишњи одмор користи у данима до 30. 
јуна 2021. године.

Нема законских сметњи да неискори- 
шћени годишњи одмор из претходне го-
дине запослени користи до краја јуна те-
куће године, и да одмах од 1. јула настави 
да користи годишњи одмор за текућу годи-
ну, уколико то омогућава процес рада код 
послодавца и ако се послодавац сагласи.

Да резимирамо, према одредбама Зако-
на о раду, запослени који није искористио 
годишњи одмор за 2020. годину, то своје 
право може да искористи до 30. јуна 2021. 
године, под следећим условима:

1) да је у претходној години искористио 
први део годишњег одмора у трајању од 
најмање две радне недеље;

2) да је коришћење годишњег одмора 
у претходној години прекинуо због боле-
сти која траје до краја календарске године, 
због чега није био у могућности да користи 
први део годишњег одмора у прописаном 
трајању од две недеље – сматра се да услов 
о коришћењу првог дела годишњег одмора 
није испунио због више силе (болести); и

3) запослени који је стекао право на ко-
ришћење годишњег одмора, а није у целос-

ти или делимично искористио годишњи 
одмор у текућој календарској години због 
одсуства са рада ради породиљског одсу-
ства, одсуства са рада ради неге детета и 
посебне неге детета, има право да тај од-
мор искористи до 30. јуна наредне године.

Сагласно наведеном, запослени губи 
право на коришћење годишњег одмора из 
2020. године у 2021. години:

1) ако преостали годишњи одмор за 
2020. годину запослени не искористи до 30. 
јуна 2021. године;

2) ако се запослени врати са породиљс-
ког одсуства или одсуства са рада ради неге 
и посебне неге детета после 30. јуна 2021. 
године;

3) ако је запослени започео коришћење 
годишњег одмора крајем 2020. године, због 
истека године није искористио у 2020. го-
дини најмање две радне недеље (није сте-
као услов за коришћење годишњег одмора 
у два дела), а 31. децембра 2020. године, од-
носно 1. јануара 2021. године је прекинуо ко-
ришћење годишњег одмора и радио је једно 
време у јануару (није наставио да користи 
у континуитету цео годишњи одмор), губи 
право да користи преостали део годишњег 
одмора за 2020. годину у 2021. години.

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ 
ГОДИШЊИ ОДМОР

Као што смо рекли, 30. јун 2021. године је 
последњи дан могућег коришћења годишњег 
одмора за 2020. годину, међутим по Закону 
о раду то није датум када запосленом 
почиње право на неискоришћени годишњи 
одмор. Наиме, према члану 76. Закона о 
раду, накнада штете за неискоришћени 
годишњи одмор запосленом припада само 

у случају престанка радног односа. У том 
случају, послодавац је дужан да запосленом 
који није искористио годишњи одмор у 
целини или делимично, исплати новчану 
накнаду уместо коришћења годишњег 
одмора, у висини просечне зараде у 
претходних 12 месеци, сразмерно броју дана 
неискоришћеног годишњег одмора. Дакле, 
запослени који код конкретног послодавца 
не искористи годишњи одмор за 2020. 
годину до 30. јуна 2021. године, не стиче 
аутоматски право на накнаду штете за 
неискоришћени годишњи одмор по члану 
76. Закона о раду, већ може да, у складу са 
чланом 164. овог закона, покрене поступак 
за накнаду штете. Наиме, према одредбама 
овог члана, ако запослени претрпи штету 
на раду или у вези са радом, послодавац 
је дужан да му накнади штету у складу са 
законом и општим актом. У овом случају 
запослени треба да докаже да није могао да 
искористи свој годишњи одмор кривицом 
послодавца, у ком случају ће се применити 
поступак наплате штете у складу са општим 
принципом одговорности из Закона о 
облигационим односима. Ако послодавац 
докаже да није крив што запослени није 
искористио годишњи одмор, на пример 
да му је омогућавао коришћење годишњег 
одмора а да запослени није хтео да га 
користи, неће бити дужан да запосленом 
исплати накнаду штете.

Према томе, чињеница да запослени 
није искористио годишњи одмор за 2020. 
годину (у целини или делимично) до 
30.06.2021. године, без обзира на разлог, не 
даје запосленом аутоматски право да од 
послодавца захтева новчану накнаду штете 
за неискоришћени годишњи одмор. Ово из 
разлога што је, сагласно члану 76. Закона о 
раду, само у случају престанка радног односа 

послодавац дужан да запосленом који није 
искористио годишњи одмор, у целини или 
делимично, исплати новчану накнаду уместо 
коришћења годишњег одмора. Дакле, ако 
би запосленом престао радни однос 30. 
јуна 2021. године, а он није (у целини или 
делимично) искористио годишњи одмор 
за 2020. годину, он може покренути код 
послодавца поступак наплате накнаде штете 
за број дана неискоришћеног годишњег 
одмора за 2020. годину.

У посебном случају, треба имати у 
виду да је у члану 187. став 2. Закона о раду 
утврђен одложни услов за престанак радног 
односа заснованог на одређено време за 
време заштите од престанка радног односа 
које по овом закону остварују труднице, 
односно запослене на породиљском одсуству, 
одсуству с рада ради неге детета и посебне 
неге детета. Наведеном одредбом Закона о 
раду изричито је прописано по ком основу и 
до када се продужава радни однос заснован 
на одређено време када је у питању запослена 
трудница, односно породиља, а по истеку тог 
рока запосленој престаје радни однос.

Са друге стране, из одредби Закона о 
раду произлази да је право на коришћење 
годишњег одмора право из радног односа и 
да се годишњи одмор користи у току трајања 
радног односа (време за које је закључен 
уговор о раду), а да само у случају престанка 
радног односа може да се замени новчаном 
накнадом у складу са овим законом. Имајући 
у виду да је у конкретном случају запосленој 
одложен престанак радног односа који је 
заснован на одређено време, у складу са 
чланом 187. став 2. Закона о раду, до истека 
одсуства с рада ради неге детета, те да 
запослена нема основа за ново продужење 
радног односа, сматрамо да јој припада само 
право на накнаду штете за неискоришћени 
годишњи одмор у складу са чланом 76. 
Закона о раду, а не и годишњи одмор.

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
ИЗ ПРАКСЕ

1. Дигитални зелени сертификат 
доступан путем портала еУправа

Канцеларије за информационе техноло-
гије и електронску управу Владе Републи-
ке Србије саопштила је да од 12. маја 2021. 
године сви грађани Србије могу преузети 
Дигитални зелени сертификат, односно 
потврду о извршеној вакцинацији против 
COVID-19 и резултатима различитих тес-
тирања на ову заразну болест. Дигитални 
зелени сертификат представља обједиње-
ну потврду којом се доказује да ли сте при-
мили вакцину против COVID-19 и да ли 
имате резултате тестирања. Сертификат 
представља потврду која је квалификова-
но електронски печатирана и као таква не 
може бити фалсификована нити злоупо-
требљена.

Дигитални зелени сертификат, поред 
личних података – имена, презимена, ЈМ-
БГ-а, пола и броја пасоша, садржи и подат-
ке о томе да ли је лице вакцинисано, број 
примљених доза, као и датум примања 
прве и друге дозе, а такође садржи и ре-
зултате PCR, антигенског и серолошког 
теста.

За добијање тог сертификата потребно 
да грађани буду регистровани на порталу 
еУправа.

Након пријаве и одабира услуге Ди-
гитални залени сертификат приказује се 
опција Покрени услугу. Потребно је да на-
кон покретања ове опције грађани прове-
ре своје податке, потврде имејл адресу и за 
неколико минута Дигитални електронски 
сертификат стиже на одабрани имејл.

2. Месечна инфлација (раст потрошачких 
цена) у априлу 2021. године

Према саопштењу Републичког завода 
за статистику, цене производа и услуга ли-

чне потрошње у априлу 2021. године, у од-
носу на март 2021. године, у просеку су по-
већане за 1,1%. Потрошачке цене у априлу 
2021. године, у поређењу са истим месецом 
претходне године, повећане су за 2,8%, док 
су у поређењу са децембром 2020. године 
повећане у просеку за 2,6%.

Посматрано по главним групама про-
извода и услуга класификованих према 
намени потрошње, у априлу 2021. године, 
у односу на претходни месец, раст цена је 
забележен у групама Храна и безалкохолна 
пића (2,6%), Одећа и обућа (1,7%), Транс-
порт (1,0%) и Рекреација и култура (0,2%). 
Раст цена забележен је и у групама Стан, 
вода, електрична енергија, гас и друга го-
рива, Алкохолна пића и дуван, Здравство, 
Намештај, покућство и текуће одржавање 
стана и Ресторани и хотели (за по 0,1%).

3. Очекује се измена Закона  
о акцизама

Влада Републике Србије усвојила је 
Предлог закона о измени Закона о акци-
зама, којим се предлаже да се сва јака ал-
кохолна пића, независно од сировина од 
којих се производе и садржаја етанола, 
опорезују према проценту чистог алкохо-
ла мереном на температури од 200 степени 
Целзијуса у том готовом производу, чиме 
ће се изједначити порески третман свих ја-
ких алкохолних пића.

Овим изменама усаглашава се Закон 
о акцизама са прописима Европске уније, 
као и са чланом 37. Споразума о стабили-
зацији и придруживању о фискалној дис-
криминацији, којим је прописано да ће се 
Европска унија и Србија уздржавати од 
увођења, и укинуће уколико постоји, сва-
ку меру или праксу унутрашње фискалне 
природе којом се производи једне стране, 
непосредно или посредно, дискриминишу 

у односу на сличне производе који потичу 
са територије друге стране.

4. Престанак важности одредби 
Закона о рачуноводству даном 
ступања на снагу Закона  
о електронском фактурисању

Према одредбама члана 23. став 2. За-
кона о електронском фактурисању, одред-
бе члана 9. став 3. и члана 64. став 3. Закона 
о рачуноводству (»Службени гласник РС«, 
број 73/2019) престају да важе даном сту-
пања на снагу овог закона, дакле 07.05.2021. 
године.

Ради се о следећим одредбама:
1) Ставом 3. члана 9. Закона о рачуно-

водству било је предвиђено да се фактура 
(рачун) као рачуноводствена исправа, у 
смислу овог закона, саставља и доставља 
правним лицима и предузетницима у елек-
тронском облику и да мора бити потврђе-
на од стране одговорног лица које својим 
потписом или другом идентификационом 
ознаком (утврђеном општим актом којим 
правно лице, односно предузетник уређује 
организацију рачуноводства), потврђује 
њену веродостојност.

Ова одредба неће бити актуелна приме-
ном одредби Закона о електронском фак-
турисању, зато је престала да важи;

2) Ставом 3. члана 64. Закона о рачуно-
водству било је предвиђено да се одредба 
члана 9. став 3. о фактурама у електрон-
ском облику, почиње примењивати 1. јану-
ара 2022. године. Како је укинита одредба 
става 3. члана 64. тако је и престала одред-
ба члана 9. став 3. Закона о рачуноводству.

5. Питали сте – да ли је обавезно  
да учитамо модел уговора у оквиру 
своје е-понуде?

Понуђач учитава попуњени модел уго-
вора у оквиру своје е-понуде, само ако је 
наручилац то захтевао конкурсном доку-
ментацијом. Наручилац то захтева само 

ако је потребно да понуђачи попуне мо-
дел уговора, односно ако постоје подаци у 
моделу уговора за које наручилац очекује 
да их понуђач попуни након чега га по-
нуђачи учитавају у оквиру своје е-понуде. 
У сваком случају, и када наручилац захте-
ва и када не захтева учитавање попуњеног 
модела уговора, понуђачи, приликом уно-
шења података у циљу креирања Обрасца 
понуде, увек морају да означе поље под на-
зивом »Упознати смо са садржином и при-
хватамо модела уговора«.

6. Предложен је Закон о заштити 
пословне тајне

Влада Републике Србије је утврдила и у 
скупштинску процедуру упутила Предлог 
закона о заштити пословне тајне, којим се 
усклађује систем заштите пословне тајне са 
релевантним прописима Европске уније.

Овим законским предлогом штите се 
инвестиције привредних субјеката у сти-
цање, развој и примену знања и искуства 
и других информација које им обезбеђују 
предност над конкуренцијом.

Инвестирање у стварање и примену 
интелектуалног капитала штити се прави-
ма интелектуалне својине – патентом, ди-
зајном, ауторским правом, као и заштитом 
приступа знању које је привредном субјек-
ту драгоцено а није опште познато.

Пословна тајна има важну улогу у раз-
мени знања између истраживачких инсти-
туција и привредних друштава, посебно 
малих и средњих предузећа.

7. Одлажу се измене Закона  
о здравственом осигурању

Иако је било најављено да ће Србија 
ускоро добити измењен Закон о здрав-
ственом осигурању, то је померено за 
почетак следеће године. Сам текст Нацр-
та закона о изменама и допунама Закона 
о здравственом осигурању под великим је 
питањем, као и то шта ће се коначно наћи 
у њему јер доста тога зависи од нових ре-
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шења у вези с дигитализацијом у здрав-
ству, а постоји могућност и да се предлог 
новог прописа поново нађе на јавној рас-
прави. Постоје нове околности о којима се 
мора додатно расправљати и пронаћи ре-
шења како би се постигао потребан ком-
промис – став је Министарства здравља.

Раније је било речи да ће се измење-
ним законом увест дефиниције ретких 
болести, да труднице могу да остваре 
право на накнаду зараде без обзира на 
то да ли су им уплаћени доприноси, као 
и да људи који су на боловању више неће 
морати да послодавцу доносе потврду 
о одсуству због болести, већ би то елек-
тронски радио изабрани лекар. Такође, 
било је предложено да обрачун накнаде 
зараде за боловање преко 30 дана обавља 
Републички фонд за здравствено оси-
гурање (РФЗО), а не више послодавац, 
чиме се скраћује поступак. Најбитнија 
новина се огледала у томе да је процеду-
ра у вези с отварањем боловања скраће-

на у смислу да дознаке и потврду о прив-
ременој спречености за рад електронски 
послодавцу доставља изабрани лекар а 
не осигураник.

Међутим, како смо рекли, ове измене 
су на чекању.

8. Омогућено онлајн плаћање 
судских такси

Министарство правде саопштило је да 
је, уз интеграцију са системом Канцела-
рије за ИТ и еУправу »+еПлаћање« разви-
ло портал за онлајн плаћање судских так-
си еплацање.суд.рс, којим је свим стран-
кама, физичким и правним лицима, дата 
могућност да на једном месту изврше увид 
у разрезане судске таксе на свом предмету, 
и да их истовремено измире електронским 
плаћањем, односно посредством интернета.

Систем је омогућен у свим основним, 
вишим и привредним судовима, при чему 
се плаћање врши платним и кредитним 

картицама са Портала правосуђа одабиром 
опције »плати« за унапред одређену таксу, 
без потребе одласка у банку, пошту или 
прекуцавања података о износу, позиву на 
број, примаоцу и броју рачуна у мобилне и 
друге апликације.

Потврда о плаћању таксе доставља се 
странци на означену адресу електронске 
поште, а информације о реализацији тран-
сакције су суду електронски доступне и у 
оквиру самог система се аутоматски рас-
књижавају, а што странке и суд додатно ос-
лобађа достављања доказа о уплати таксе.

Приликом процеса »+еПлаћања« та-
кође се наплаћује провизија, која је јасно 
исказана и коју прописује банка преко које 
се врши »+еПлаћање«.

О заштити података платне картице 
странке брине софтвер одабране банке, који 
је у обавези поштовања стиктних прописа у 
вези заштите података својих клијената, уз 
истоврмено поштовање правила организа-
ција као што су »Visa« и »Мaster card«.

9. Да појаснимо – родитељ може 
да захтева од послодавца отказ 
за своје дете млађе од 18 година 
живота

Лице старије од 15 а млађе од 18 година 
живота може да се заснује радни однос 
само уз претходну сагласност родитеља, 
усвојиоца или стараоца (члан 25. Закона о 
раду). Сагласност се даје у писаној форми 
и може да садржи време за које се даје, 
или без ограничења. Родитељи, односно 
старатељи, без обзира да ли је сагласност 
дата до одређеног рока или без ограничења, 
могу увек послодавцу поднети захтев да 
запосленом престане радни однос.

Захтев се подноси у писаној форми и 
садржи датум престанка радног односа. 
Послодавац нема овлашћења да одлучује 
о захтеву. По добијању захтева, доноси 
решење о отказу уговора о раду са датумом 
који је наведен у захтеву.

ПОРЕСКО КОНСОЛИДОВАЊЕ 
ЗА 2020. ГОДИНУ

Према одредби члана 55. став 1. Закона о порезу на добит правних лица (»Сл. глас-
ник РС«, бр. 25/2001 ... 153/2020, у даљем тексту: Закон), матично правно лице и зави-
сна правна лица, у смислу овог закона, чине групу повезаних правних лица ако међу 
њима постоји непосредна или посредна контрола над најмање 75% акција или удела. 
Повезана правна лица имају право да траже пореско консолидовање под условом:

– да су сва повезана правна лица резиденти Републике и
– да су сва повезана лица обвезници пореза на добит, који састављају порески би-

ланс ПБ 1 (члан 55. став 2. Закона).

САГЛАСНО члану 55. став 3. Закона, 
захтев за пореским консолидовањем ма-
тично правно лице подноси надлежном 
пореском органу најраније истеком порес-
ког периода у коме су испуњени наведени 
услови за консолидовање, од почетка до 
краја тог пореског периода.

Према члану 56. став 1. Закона, сваки 
члан групе повезаних правних лица дужан 
је да поднесе своју пореску пријаву и свој 
порески биланс, а матично правно лице 
подноси и консолидовани порески биланс 
за групу повезаних правних лица.

Према томе, повезана правна лица ко- 
ја у оквиру свог система имају правна лица 
која остварују опорезиву добит, али и 
правна лица која остварују губитак, могу 
да подносе захтев надлежном пореском 
органу за пореско консолидовање, јер то 
може да им омогући мању пореску обавезу 
због међусобног пребијања добитака и гу-
битака на нивоу групе лица која су у по-
реској консолидацији. Пореско консолидо-
вање само је могућност.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОРЕСКОГ 
КОНСОЛИДОВАЊА

Пореско консолидовање је могућност 
утврђивања пореза на добит за групу по-
везаних лица, које је само могућност а не 
и обавеза. Пореско консолидовање није у 
корелацији са финансијским консолидо-
вањем, тј. ако се обвезници одлуче на по-
реско консолидовање немају обавезу да за 
те потребе сачињавају консолидовани фи-
нансијски извештај, јер је потпуно небитан 
за пореску консолидацију.

Према одредбама чл. 55. до 57. Закона, 
група повезаних правних лица може захте-
вати пореско консолидовање, које на ос-
нову поднетог захтева одобрава надлежни 
порески орган. По пријему Захтева, порес-
ки орган у року од 30 дана доноси решење 
којим се одобрава пореско консолидовање, 
па период консолидовања тече од пореског 
периода када су испуњени наведени усло-
ви из члана 55. Закона. За тај порески пе-
риод, матично правно лице подноси Обра-
зац КПБ – Консолидовани порески биланс 
за групу повезаних правних лица, а сваки 
члан групе саставља и доставља свој порес-

ки биланс на Обрасцу ПБ 1 и своју порес-
ку пријаву на Обрасцу ПДП. Одобрено по-
реско консолидовање мора се примењива-
ти најмање 5 година. У случају да се било 
које правно лице у групацији, или сва, пре 
истека рока од 5 година определе за поје-
диначно опорезивање, сва повезана правна 
лица дужна су да сразмерно плате разлику 
пореза на име олакшице коју су користи-
ли. То је разлика пореза који је утврђен по 
појединачном пореском билансу и пореза 
који је на основу обрасца КПБ утврђен за 
сваког члана групе.

Такође, у случају када чланови групе 
којој је одобрено пореско консолидовање 
промене пословно име или делатност у 
току трајања периода пореског консолидо-
вања, или се (током предметног периода) 
промени ниво учешћа матичног правног 
лица у капиталу зависних правних лица, 
али тако да не пада испод 75%, сматрамо да 
није дошло до измене услова из члана 55. 
ст. 1. и 2. Закона, те да, с тим у вези, група 
којој је одобрено пореско консолидовање 
не губи право на наставак истог (пореског 
консолидовања).

Пореским консолидовањем је омогуће-
но да се губици једног или више правних 
лица у групи могу пребијати на рачун до-
бити других правних лица у групи, па сход-
но томе за плаћање пореза по пореском би-
лансу обвезници су чланови групе повеза-
них правних лица појединачно, сразмерно 
њиховој опорезивој добити утврђеној у 
Обрасцу КПБ.

Опорезива добит коју оствари члан 
групе правних лица која су у пореској кон-
солидацији, а која се исказује у Обрасцу 
КПБ, не може се умањити за износ губит-
ка из пореског биланса претходних година, 
тог члана групе повезаних правних лица. 
Такође, остатак капиталног добитка на ни-
воу групе који је исказан у Обрасцу КПБ не 
може се пребити са исказаним губитком из 
пословања на нивоу групе.

Сагласно наведеним законским одред- 
бама, у случају када се у току периода тра- 
јања пореске консолидације матичном 
правном лицу (из групе резидентних прав-
них лица којој је одобрено пореско консо-
лидовање) у поступку статусне промене 
припоји зависно правно лице (које није 

члан предметне групе), тако да се не нару-
шава испуњеност услова у погледу повеза-
ности чланова групе по основу непосредне 
или посредне контроле над најмање 75% ак-
ција или удела (у складу са чланом 55. став 
1. Закона), сматрамо да (у том конкретном 
случају) група правних лица којој је одо-
брено пореско консолидовање има право 
на наставак истог, при чему напомиње-
мо да матично правно лице (у конкрет-
ном случају) нема право да у свом порес-
ком билансу користи губитке из претход-
ног пореског периода припојеног друштва, 
имајући у виду да се у току периода трајања 
пореског консолидовања у консолидова-
ном пореском билансу исказује добит, од-
носно губитак из пореског биланса сваког 
члана групе (укључујући и матично правно 
лице). Наиме, у консолидованом пореском 
билансу који се подноси за (сваки) порески 
период у току трајања пореског консолидо-
вања, исказује се добит (а не остатак доби-
ти утврђен као разлика између добити и 
износа губитка из пореског биланса прет-
ходних година), односно губитак из порес-
ког биланса, на начин да се губици порес-
ког периода (исказани у пореском билансу) 
једног или више чланова групе, пребијају 
на рачун добити (из пореског биланса) ос-
талих чланова групе, у пореском периоду 
(за који се подноси консолидовани порес-
ки биланс).

Сагласно наведеним законским од-
редбама, у случају када се, у току периода 
трајања пореске консолидације, матич-
ном правном лицу (из групе резидентних 
правних лица којој је одобрено пореско 
консолидовање) у поступку статусне про-
мене припоји зависно правно лице (које 
није члан предметне групе), тако да се не 
нарушава испуњеност услова у погледу по-
везаности чланова групе по основу непо-
средне или посредне контроле над најмање 
75% акција или удела (у складу са чланом 
55. став 1. Закона), у том конкретном слу-
чају група правних лица којој је одобрено 
пореско консолидовање има право на на-
ставак истог, при чему напомињемо да ма-
тично правно лице (у конкретном случају) 
нема право да у свом пореском билансу ко-
ристи губитке из претходног пореског пе-
риода припојеног друштва, имајући у виду 
да се, у току периода трајања пореског кон-
солидовања, у консолидованом пореском 
билансу исказује добит, односно губитак 
из пореског биланса сваког члана групе 
(укључујући и матично правно лице). На-
име, у консолидованом пореском билансу 
који се подноси за (сваки) порески период 
у току трајања пореског консолидовања, 
исказује се добит (а не остатак добити ут-
врђен као разлика између добити и износа 
губитка из пореског биланса претходних 
година), односно губитак из пореског би-
ланса, на начин да се губици пореског пе-
риода (исказани у пореском билансу) јед-
ног или више чланова групе, пребијају на 

рачун добити (из пореског биланса) оста-
лих чланова групе, у пореском периоду (за 
који се подноси консолидовани порески 
биланс).

Напомињемо да у случају ликвидације 
или стечаја повезаног – зависног лица не 
престаје право на пореску конолидацију, 
као што не престаје ни у случају поделе 
правних лица у року трајања консолида-
ције, уколико матично правно лице у њима 
поседује преко 75% акција или удела.

У посебном случају, када матично пра-
вно лице у току трајања пореског консо-
лидовања оснује ново зависно правно ли-
це (са 100% удела у капиталу), при чему је 
и даље 100% власник капитала зависног 
друштва са којим се налази у пореском 
консолидовању, сматрамо да се, уколико не 
поднесе захтев надлежном пореском орга-
ну за укључивањем тог новооснованог за-
висног друштва у (већ започето) пореско 
консолидовање, не мењају услови из чл. 55. 
и 57. Закона, па, с тим у вези, група којој је 
одобрено пореско консолидовање не губи 
право на наставак истог (пореског консо-
лидовања).

Матично правно лице које подноси Об-
разац КПБ подноси и пореску пријаву на 
Обрасцу ПДП, где попуњава Део 7. – По-
даци о пореском консолидовању. Значи, 
сваки члан групе саставља и доставља свој 
порески биланс на обрасцу ПБ 1 и своју по-
реску пријаву на обрасцу ПДП, а матично 
правно лице подноси образац КПБ – Кон-
солидовани порески биланс за групу пове-
заних правних лица.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА  
У ОБРАСЦУ КПБ

Образац КПБ – Консолидовани по-
рески биланс за период од ______ до 
______20__. године саставља се у складу са 
чланом 11. иновираног Правилника о садр-
жају пореског биланса и другим питањима 
од значаја за начин утврђивања пореза на 
добит правних лица (»Службени гласник 
РС«, бр. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 
94/2019 и 159/25020, у даљем тексту: Пра-
вилник), на начин који спречава двоструко 
ослобођење или двоструко опорезивање 
појединих позиција у КПБ.

Матично правно лице коме је одобре-
но пореско консолидовање саставља Кон-
солидовани порески биланс на Обрасцу 
КПБ, у који уноси следеће податке:

– у колону 2. – фирма – пословно име 
и седиште чланова групе повезаних прав-
них лица, укључујући и матично (у даљем 
тексту: чланови групе), за које се врши по-
реско консолидовање;

– у колону 3. – ПИБ матичног правног 
лица, као и чланова групе повезаних прав-
них лица;

– у колону 4. – износ добити са ред. бр. 
59. из Обрасца ПБ 1 за сваког члана групе 
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повезаних правних лица и износ укупне 
добити остварене на нивоу групе повеза-
них правних лица;

– у колону 5. – износ укупног губит-
ка сваког члана групе повезаних прав-
них лица (ред. бр. 60. из Обрасца ПБ 1) и 
укупан губитак чланова групе повезаних 
правних лица остварен на нивоу групе по-
везаних правних лица;

– у колону 6. – разлика износа добити 
(из колоне 4) и губитка (из колоне 5), било 
да је позитивна или негативна, за сваког 
члана групе повезаних правних лица по-
себно, као и на нивоу групе;

– у колону 7. – износ остатка капиталног 
добитка са ред. бр. 68. из Обрасца ПБ 1 за 
сваког члана групе повезаних правних лица 

и износ укупног остатка капиталног добит-
ка на нивоу групе повезаних правних лица;

– у колону 8. – износ пореске основице 
добијен сабирањем износа из колона 6 и 7, 
а који су исказани у реду: Свега (Свега: 6 + 
Свега: 7);

– у колону 9. – распоред обрачунатог 
пореза, при чему претходно треба утврди-
ти проценат учешћа сваког члана групе у 
укупно обрачунатом порезу.

Проценат учешћа представља однос по- 
јединачно исказане пореске основице из 
кол. 6 увећане за износ остатка капиталног 
добитка из кол. 7 овог обрасца, и збира из-
носа на нивоу групе из кол. 4 (Свега: Добит) 
и кол. 7 (Свега: Остатак капиталног добит-
ка). Дато кроз формулу, то би било овако:

                         Појединачно колона 6 + појединачно колона 7
% учешћа = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                Свега колона 4 + свега колона 7

Међутим, у случају да макар један члан 
групе има губитак, употребом горње фор-
муле добија се збир учешћа који је мањи од 
100%. Значи, у случају да је остварен доби-

так члана групе, примењује се горња фор-
мула, али у случају да макар један члан гру-
пе има губитак, препоручљива је измена 
формуле:

                         Појединачно колона 4 + појединачно колона 7
% учешћа  = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----
                                 Свега колона 4 + свега колона 7

Распоред обрачунатог пореза уноси 
се појединачно за сваког члана групе тако 
што се добијени проценат примењује на 
укупно обрачунати порез исказан у кол. 8 
(Свега колона 8) x 15%, сагласно члану 56. 
став 4. Закона). Овако се обезбеђује да се 
порез на нивоу групе распореди на поје-
дине чланове групе, у складу са чланом 56. 
став 4. Закона.

– у колону 10. – износ умањења обрачу-
натог пореза члана групе повезаних прав-

них лица, са одговарајућег редног броја из 
Обрасца ПДП прописаног Правилником о 
садржају пореске пријаве за обрачун поре-
за на добит правних лица, на коме је иска-
зано укупно пореско ослобођење, односно 
умањење обрачунатог пореза;

Наиме, то значи да у Обрасцу КПБ 
правна лица врше умањење припадајућег 
обрачунатог пореза за износ пореских ос-
лобођења, односно кредита (ако их имају), 
а који су исказани у њиховим појединач-

ним Обрасцима ПДП. Износ до кога може 
да се користи стечени порески кредит за-
виси од величине правног лица, а тај пода-
так је исказан у појединачним ПДП. Пра-
вилником није посебно појашњено на који 
начин у свом Обрасцу ПДП тај кредит ут-
врђује правно лице које учествује у порес-
кој косолидацији, осим одредбе за део 12. 
Обрасца ПДП. Пошто члан групе део об-
рачунатог пореза утврђује у колони 9 Об-
расца КПБ, а сходно оствареном праву на 
порески кредит који се преноси на наред-
не године и могућности умањења обрачу-
натог пореза за тај кредит, лимит пореског 
кредита (од 33% или 70%) требало би утвр-
дити у односу на обрачунати порез у коло-
ни 9 Обрасца КПБ:

– у колону 11. – износ обрачунатог по-
реза за уплату;

– у колону 12. – износ аконтација поре-
за на добит.

Губици пореског периода (исказани на 
ред. бр. 60. Обрасца ПБ 1) једног или више 
повезаних правних лица, у КПБ се пре-
бијају на рачун добити (исказане на ред. бр. 
59. Обрасца ПБ 1) осталих повезаних прав-
них лица у групи, у том пореском периоду, 
сходно члану 11. Правилника.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ОБРАСЦУ 
ПДП

Матично правно лице, као и сва зави-
сна правна лица којима је одобрена порес-
ка коносолидација, достављају и Образац 
ПДП – Пореска пријава за аконтационо – 
коначно утврђивање пореза на добит прав-
них лица, који је одштампан уз Правилник 
о садржају пореске пријаве за обрачун по-

реза на добит правних лица (»Службе-
ни гласник РС«, бр. 30/2015 ... 159/2020). 
У овом обрасцу, обвезници попуњавају 
ДЕО 7. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ КОНСО-
ЛИДОВАЊУ, где се уносе подаци о обвез-
нику којем је решењем надлежног пореског 
органа одобрено пореско консолидовање, 
обрачунатом порезу и месечном износу 
аконтације, и то:

1) под редним бројем 7.1 ПИБ матичног 
правног лица – ПИБ матичног правног 
лица, податак уписује искључиво зависно 
правно лице;

2) под редним бројем 7.2 Назив ма-
тичног правног лица – назив матичног пра- 
вног лица, податак уписује искључиво за-
висно правно лице;

3) под редним бројем 7.3 Износ обра- 
чунатог пореза за уплату – износ обрачу- 
натог пореза за уплату из колоне 11 Об-
расца КПБ, податак уписује матично, одно-
сно зависно правно лице;

4) под редним бројем 7.4 Месечни износ 
аконтације – месечни износ аконтације из 
колоне 12 Обрасца КПБ, податак уписује 
матично, односно зависно правно лице.

Део 8. Подаци о ликвидацији, део 9.  
Подаци о стечају и део 10. Подаци о стату-
сним променама не попуњавају се.

Можемо констатовати да је пореско кон- 
солидовање начин плаћања пореза на 
добит више међусобно повезаних предузе- 
ћа која чине групу, односно ширу економ- 
ску целину, а обавеза по основу пореза 
на добит утврђује се на основу Консо-
лидованог пореског биланса. Пореско кон- 
солидовање може да доведе до мање уку-
пне пореске обавезе, али само у случају да 
најмање једно од предузећа из групе има 
исказан губитак.

ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ДРУШТВА 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ДОДАТНИМ УПЛАТАМА  
ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА

Након ублажавања ефеката пандемије и покретања пословних активности, 
друштва са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: ДОО) ће у наредном перио-
ду на својим редовним скупштинама приступити разматрању остварених послов-
них резултата и усвајању расподеле остварене добити, или покрићу евентуално ис-
казаних губитака из 2020. године. Према члану 200. Закона о привредним друштвима 
(»Сл. гласник РС«, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019, у даљем тексту: Закон) скупштина ДОО усваја финансијске извештаје, као 
и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије, усваја 
извештаје надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, и одлучује о рас-
подели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања 
права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва.

ФИНАНСИЈСКЕ извештаје скупштина 
ДОО усваја на редовној седници која се у 
складу са Законом (чл. 201. и 364.) одржава 
једном годишње, најкасније у року од шест 
месеци од завршетка пословне године 
(члан 364. помињемо зато што се, саглас-
но члану 201. став 2. Закона, на одржавање 
редовне седнице скупштине примењују од-
редбе члана 364. које уређују одржавање 
редовне седнице скупштине акционарског 
друштва).

Редовну седницу скупштине сазива 
одбор директора, односно надзорни од-
бор, ако је управљање друштвом дводом-
но, при чему се позив на седницу упућује 
најкасније тридесет дана пре дана одржа-
вања седнице. Сагласно наведеном, позив 
за редовну седницу у 2021. години упућује 
се члановима друштва најкасније шездесет 
дана од дана престанка ванредног стања. 
Скупштина чланова ДОО одлучује о рас-
подели добити и начину покрића губитака, 
при чему скупштина одлучује већином од 
две трећине од укупног броја гласова свих 
чланова друштва о расподели добити и на-
чину покрића губитка. При томе треба упо-

зорити на то да је ставом 2. члана 370. За-
кона (који се сходно примењује и на ДОО) 
прописано да до усвајања годишњих фи-
нансијских извештаја скупштина не може 
донети одлуку о расподели добити, а ако 
ти извештаји нису усвојени до истека рока 
за одржавање редовне седнице скупштине, 
по истеку тог рока одбор директора, однос-
но надзорни одбор ако је управљање ДОО 
дводомно, не може доносити одлуку о рас-
подели међудивиденде. Према томе, поен-
та је да се о расподели добити и начину по-
крића губитка одлучује после усвајања фи-
нансијских извештаја за 2020. годину.

Напомена: У вези са расподелом до-
бити за исплату дивиденди у 2021. годи-
ни потребно је указати на ограничења 
која се односе на привредне субјекте који 
су прихватили директна давања у скла-
ду са Уредбом о утврђивању Програма ди-
ректних давања из буџета Републике Ср-
бије привредним субјектима у приватном 
сектору у циљу ублажавања економских 
последица проузрокованих епидемијом бо-
лести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-
ЦоВ-2 (»Сл. гласник РС«, бр. 11/2021). На-

име, привредни субјекти који се определе 
за коришћење директних давања не могу 
да исплаћују дивиденде у периоду од дана 
ступања на снагу Програма, односно од 
13.02.2021. па до краја 2021. године. Забрана 
се односи на све исплате дивиденде, односно 
учешћа у добити, као и на међудивиденде 
до краја 2021. године.

Када се ради о покрићу губитка по го-
дишњем рачуну за 2020. годину, на при-
мер, та материја је по правним формама 
привредних друштава регулисана Законом 
и оснивачким актима друштава. На осно-
ву сходне примене одредби Закона које се 
односе на исплате акционарима, можемо 
констатовати да се, по усвајању финан-
сијских извештаја за пословну 2020. годи-
ну, добит те године у ДОО мора расподе-
лити пре свега за покриће губитака прене-
тих из ранијих година, а тек након тог по-
крића се добит може издвајати за резерве, 
ако су оне предвиђене посебним законом 
(законске резерве), или за друге резерве 
ако их је друштво утврдило оснивачким 
актом. Међутим, с обзиром на различите 
финансијско-пословне ситуације у којима 
се у пракси могу наћи ДОО, оправдано се 
поставило питање – да ли се губитак ДОО 
може покривати и додатним уплатама 
чланова ДОО? Посебно у дугорочнијим 
ситуацијама недовољног или нерасполо-
живог добитка или средстава резерви.

УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ДОДАТНИХ 
УПЛАТА У ДОО

Додатне уплате чланова ДОО уређе-
не су одредбама чл. од 178. до 180. Закона, 
при чему члан 179. Закона прописује да ос-
нивачким актом или одлуком скупшти-
не може да се утврди обавеза чланова 
друштва да, поред уплате уписаног осно-
вног капитала, изврше и додатне уплате 
друштву. Обавеза овакве уплате треба да 
буде у сразмери са висином удела у ДОО 
конкретног члана, уколико оснивачким ак-
том или одлуком скупштине није одређена 
другачија сразмера. Законом је јасно про-

писано да се ни додатним уплатама, као 
ни примањем новчаних средстава по 
основу зајма, не повећава основни ка-
питал друштва. Додатним уплатама се не 
повећава основни капитал друштва и оне 
могу бити само у новцу. Одредбама чл. 178. 
до 180. Закона прописана су и друга прави-
ла у вези са додатним уплатама (начин од-
лучивања, последице неуношења, враћање 
додатих уплата итд.). У сваком случају, до-
датне уплате су један од могућих начина 
финансирања ДОО од стране чланова од-
носно оснивача, поред зајмова и докапита-
лизације, повећањем оснивачког улога.

Према одредбама члана 180. Закона, у 
погледу враћања додатних уплата, про-
писана су следећа правила:

– друштво је у обавези да врати додат-
не уплате члановима друштва, на њихов 
захтев, само ако то није неопходно за по-
криће губитака друштва или за намирење 
поверилаца друштва;

– додатне уплате се не могу вратити 
члану друштва пре уплате, односно уноса 
целокупног уписаног улога у друштво, а 
изузетно, на захтев члана друштва који је 
извршио додатну уплату, а који није у пот-
пуности уплатио уписани улог у друштво, 
за износ неуплаћеног уписаног улога 
друштво може донети одлуку да се уместо 
враћања додатне уплате, додатна упла-
та сматра потпуним или делимичним ис-
пуњењем обавезе уплате уписаног новча-
ног улога;

– враћање додатних уплата члановима 
друштва врши се сходном применом одре-
даба Закона о смањењу основног капитала 
друштва;

– у случају стечаја друштва, потражи-
вање члана друштва по основу додатних 
уплата намирује се тек након пуног на-
мирења стечајних поверилаца друштва са 
припадајућим каматама.

Као што се види, у погледу враћања до-
датних уплата, чланом 180. Закона пропи-
сано је да се додатне уплате могу члано-
вима вратити само ако нису неопходне за 
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покриће губитака ДОО или за намирење 
поверилаца друштва. Из наведеног про-
излази да скупштина ДОО може да донесе 
одлуку да се додатне уплате искористе за 
покриће непокривеног губитка друштва.

Додатне уплате неће бити неопходне за 
покриће губитака када губици, ако и по-
стоје, могу да се надокнаде из других изво-
ра – резерви или нераспоређене добити из 
претходних година. Није могуће вршити 
враћање додатних уплата уколико постоји 
губитак из текуће или било које од прет-
ходних година који није надокнађен. Даље, 
уколико би таква исплата угрозила нами-
рење поверилаца у смислу ликвидности 
друштва, враћање додатних уплата опет 
неће бити у складу са Законом. Наиме, по-
требно је да је друштво у стању да измирује 
обавезе које доспевају и поред исплате по 
основу повраћаја додатних уплата.

У многим случајевима за покриће губи-
така додатним уплатама биће заинтересо-
вани и страни оснивачи, па њих треба упу-
тити на одредбе Упутства за спровођење 
Одлуке о условима и начину обављања 
платног промета са иностранством (»Сл. 
гласник РС«, бр. 24/2007 ... 154/2020). На-
име, у оквиру Прилога 2 овог упутства дат 
је Шифарник основа наплате, плаћања и 
преноса у платном промету са иностран-
ством, где се у делу Директне инвестиције 
– улагање нерезидената у Републику – ши-
фра прилива 557 – предвиђају трансакције 
које су резултат куповине и продаје акција 
или власничког удела у основном капиталу 
резидента правног лица, као и остале тран-
сакције чија је сврха повећање удела нерези-
дента у постојећем резиденту правном лицу, 
као што су уплата оснивачког удела (осни-
вање правног лица, огранка и сл.), докапита-
лизација и уплате у сврху покрића губитка. 
Према томе, и страни оснивачи могу на овај 
начин додатно улагати у резидентна правна 
лица ради покрића њихових губитака.

Имајући у виду наведене одредбе За-
кона према којима додатне уплате немају 
карактер основног капитала друштва, као 
и да евентуално враћање додатних упла-
та зависи од конкретних околности (да ли 
су потребне за покриће губитка или нами-
рење поверилаца друштва), рачуновод-
ствено евидентирање ове уплате треба 
спровести на један од следећих начина:

1) Уколико није извесно да ће додатне 
уплате бити враћене члановима друшт-
ва, односно не постоји одлука о моменту 
враћања додатних уплата, што значи да не 
постоји садашња обавеза у смислу Окви-
ра за састављање и презентацију финан-
сијских извештаја, додатне уплате треба 

евидентирати у оквиру класе 3 – Капитал. 
С обзиром на то да Правилником о Конт-
ном оквиру и садржини рачуна у Конт-
ном оквиру за привредна друштва, задру-
ге и предузетнике (»Сл. гласник РС«, број 
95/2014 – даље: Правилник о Контном ок-
виру), није предвиђен посебан рачун за 
евидентирање додатних уплата чланова 
друштва, евидентирање треба извршити 
у корист рачуна 322 – Статутарне и дру-
ге резерве. Наиме, према члану 25. став 3. 
Правилника о Контном оквиру, на рачуну 
322 исказују се резерве које се формирају у 
складу са општим и другим актом правног 
лица и предузетника;

2) Уколико се додатне уплате врше са 
циљем покрића губитка друштва, у складу 
са одлуком скупштине друштва и чланом 
180. став 1. Закона, губитак се може непо-
средно покрити у корист рачуна 350 – Гу-
битак ранијих година, на терет рачуна 241 
– Текући (пословни) рачуни или 244 – Де-
визни рачун (у случају уплата чланова из 
иностранства у складу са законом);

3) Уколико је одлуком скупштине дру- 
штва утврђена обавеза друштва да извр-
ши повраћај додатних уплата и испуњени 
су услови за признавање садашње обавезе, 
рачуноводствено евидентирање додатних 
уплата врши се у корист рачуна 469 – Ос-
тале обавезе, на терет рачуна 241 – Текући 
(пословни) рачуни, или на терет рачуна 
322 – Статутарне и друге резерве (уколико 
је одлука о повраћају донета након прет-
ходног евидентирања додатних уплата у 
корист рачуна 322).

Према томе, рачуноводствено евиден-
тирање додатних уплата треба извршити 
у корист (укупног) капитала или обавеза 
према члановима друштва, у зависности од 
одлуке скупштине друштва и њихове наме-
не у складу са Законом.

ПРИМЕРИ ПОКРИЋА ГУБИТКА 
ДОДАТНИМ УПЛАТАМА ЧЛАНОВА ДОО

1. ДОО је на седници скупштине дру- 
штва усвојило финансијски извештај за 
2020. годину са извештајем ревизора. На 
истој седници одржаној у јуну 2021. годи-
не, донета је и Одлука о покрићу губитка из 
ранијих година у износу од 500.000 динара, 
на следећи начин:

– из целокупне остварене нераспоре- 
ђене добити из 2020. године у износу од 
250.000 динара;

– из резерви друштва предвиђених за 
покриће губитка, у складу са оснивачким 
актом 150.000 динара; и

– додатном уплатом оснивача ради по-
крића губитка у износу од 100.000 динара. 
Оснивач је уплатио наведени износ.

Књижење:

Ред. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
Дугује Потражује Дугује Потражује

1 2 3 4 5 6
1) 340 Нераспоређени добитак ранијих година 250.000

  322 Статутарне и друге резерве 150.000
  228 Остала краткорочна потраживања 100.000
  350 Губитак ранијих година 500.000
– по одлуци скупштине друштва о покрићу губитка
1а) 241   Текући (пословни) рачун 100.000

  228 Остала краткорочна потраживања 100.000
– по изводу текућег рачуна за додатну уплату ради покрића губитка

2. Скупштина ДОО који има два ос-
нивача донела је одлуку о додатној упла-
ти ради покрића губитка сразмерно ви-
сини учешћа у капиталу оснивача у уку-
пном износу од 500.000 динара. Оснивач 
А који има 70% учешћа у капиталу упла-

тио је 350.000 динара, а оснивач Б који 
има 30% учешћа у капиталу уплатио је 
150.000 динара. Друштво не располаже 
износом нераспоређене добити и резер-
ви које би се употребиле за покриће гу-
битка.

Књижење:

Ред. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
Дугује Потражује Дугује Потражује

1 2 3 4 5 6
 1) 228 Остала краткорочна потраживања 500.000   

  350 Губитак ранијих година   500.000
– по одлуци скупштине друштва о обавези додатних уплата чланова друштва у 
циљу покрића губитка

2) 2410   Текући рачун – уплата оснивача А 350.000  
  2411   Текући рачун – уплата оснивача Б 150.000   
    228 Остала краткорочна потраживања   500.000
– за додатне уплате чланова друштва

3. У посебном случају, један од оснивача је 
извршио додатну уплату од 200.000 динара, са 
наменом коју утврди скупштина. Скупштина 
друштва је донела одлуку о уношењу додатне 
уплате од стране оснивача у износу од 200.000 

динара без навођења обавезе враћања. Нак-
надно је скупштина друштва донела одлуку да 
се из додатне уплате повећа основни капитал 
јер ДОО није по годишњем рачуну исказало 
губитак у својим финансијским извештајима.

Књижење:

Ред. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
Дугује Потражује Дугује Потражује

1 2 3 4 5 6
1) 241   Текући (пословни) рачуни 200.000

    322 Статутарне и друге резерве 200.000
– по одлуци скупштине друштва о уношењу додатне уплате 
1) 322   Статутарне и друге резерве 200.000

    301 Удели друштава с ограниченом 
одговорношћу 200.000

– за повећање капитала и регистрацију одлуке 

У свим наведеним случајевима покрића 
губитка треба имати у виду да покриће гу-
битка ранијих година није могуће спро-
вести приликом састављања финан-
сијских извештаја, већ након усвајања 
финансијских извештаја и доношења 
одлуке надлежног органа о покрићу гу-
битка на основу усвојених финансијских 
извештаја. Законом, као ни прописима из 
области рачуноводства, није прописан рок 
у коме је привредно друштво дужно да из-
врши покриће губитка, што упућује на за-
кључак да исти може остати непокривен 
независно од тога да ли друштво има или 
нема средства за његово покриће. Међу-
тим, имајући у виду одредбе члана 305. За-
кона, да се нераспоређена добит и резерве 
друштва могу претворити у основни капи-
тал само ако друштво није исказало губи-
так у финансијским извештајима на осно-
ву којих се доноси одлука о повећању ос-
новног капитала, ипак се, додуше посред-
но, говори о времену покрића губитка. Јер 
уколико друштво има намеру да повећа 
основни капитал или резерве а има иска-
зан губитак, прво мора покрити тај губи-
так. Такође, посредно на време покрића гу-
битка упућују и одредбе члана 270. Закона 
којима се уређује редослед расподеле доби-
ти, који је стриктно прописан, па је прва 
тачка у том редоследу покриће губитка из 
ранијих година. И овим чланом се на по-
средан начин упућује да уколико друштво 
жели да повећава резерве или капитал, 
то не може учинити пре него што покрије 
губитак ранијих година.

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ДОДАТНИХ 
УПЛАТА

Имајући у виду да су додатне уплате 
посебан институт, уређен Законом о при-
вредним друштвима, који се разликује од  
зајма по основу додатних уплата, као и 
враћања додатних уплата члановима дру-
штва, то не постоје никакве пореске обавезе. 
Дакле, по основу додатних уплата и њихових 
враћања члановима друштва не постоје ни 
обавезе по основу трансферних цена, што 
значи да се оне не исказују у извештајима о 
трансферним ценама. С тим у вези, додатне 
уплате могу да буду алтернатива зајмовима 
које чланови одобравају друштву у слу-
чајевима када постоји жеља да се избегне 
примена правила о трансферним ценама 
и евентуална корекција опорезиве добити 
по том основу. С друге стране, недостатак 
додатних уплата у односу на зајам састоји 
се у томе што су ограничења у погледу 
враћања додатних уплата члановима зна-
тно ригорознија него ограничења која се 
примењују приликом враћања зајмова. Та- 
кође, сам поступак враћања додатних уплата 
много је компликованији будући да се, као 
што се могло видети, одлука о враћању 
додатних уплата региструје у АПР и при-
мењују се правила која важе за смањење 
основног капитала. Ова ограничења често 
могу да буду разлог члановима да избегавају 
додатне уплате, упркос повољнијем поре-
ском третману у односу на зајам.

НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ  
ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ  

– ЗА ПОСЛОДАВЦЕ КОЈИ  
ПРИМЕЊУЈУ ЗАКОН О РАДУ

Према члану 118. тачка 2) Закона о раду, запослени има право на накнаду трошкова 
у складу са општим актом и уговором о раду, за време проведено на службеном путу у 
земљи. Када се налази на службеном путу у земљи, запослени остварује право на:

1) дневницу за службено путовање, која је намењена за покриће трошкова исхра-
не и превоза у месту службеног путовања, 

2) накнаду трошкова смештаја на службеном путовању, и
3) накнаду превоза на службеном путовању.

СЛУЖБЕНИМ путовањем се сматра 
путовање ван места редовног рада запос-
леног, ради извршења одређеног посла по 
налогу овлашћеног лица.

Закон о раду није ближе регулисао по-
ступак упућивања запосленог на службе-
но путовање и обрачунавања обављеног 
службеног путовања у земљи. Стога је не-
опходно да се општим актом послодавца 
детаљно пропише ова материја. При томе 
треба поменути да Уредба о накнади трош-
кова и отпремнини државних службеника 
и намештеника (»Службени гласник РС«, 
бр. 98/2007, 84/2014 и 84/2015) регулише 
ову материју, па иако је она обавезујућа 
само за запослене у државним органима, 
због непостојања других прописа који би 

регулисали ово питање, правна лица и пре-
дузетници такође могу својим општим ак-
том применити решења из ове уредбе.

ОБРАЧУН ТРАЈАЊА СЛУЖБЕНОГ 
ПУТА

Прво питање које у овој материји тре-
ба решити јесте методологија утврђивања 
трајања службеног пута односно броја пуних 
или умањених дневница. Једно од најчешћих 
практичних решења је да дневница за служ-
бено путовање у земљи припада запосленом 
за време од часа поласка из места упућивања 
до часа повратка са пута, при чему је:

а) час поласка – редовно време поласка 
превозног средства, а



»САВРЕМЕНА ПРАКСА« број 29318. страна  24. мај 2021. године

б) час повратка – час фактичког прис-
пећа превозног средства.

Број дневница на службеном путовању 
у земљи се рачуна на овај начин:

а) пуна дневница за свака 24 часа про-
ведена на путу,

б) пуна дневница за остатак времена 
дужи од 12 часова,

в) пуна дневница уколико укупно путо-
вање траје дуже од 12 часова,

г) пола дневнице за остатак времена од 
осам до 12 часова,

д) пола дневнице, уколико укупно пу-
товање траје дуже од осам часова, а краће 
од 12 часова.

Дневница за путовање краће од осам 
часова се не исплаћује (мада се оваква од-
редба може везати за време повратка са 
пута у односу на завршетак радног време-
на), односно за путовање које је обављено 
до краја радног времена (при чему се за-
посленом накнађују путни трошкови и об-
рачунава топли оброк за тај дан).

У вези са питањем које путовање запос-
леног има карактер службеног пута, може-
мо пренети искуство из досадашње прак-
се, према коме се службеним путовањем у 
земљи сматра путовањем ван места редо-
вног запослења, ради извршења одређених 
службених послова по налогу послодавца, 
уколико је место у које путује удаљено од 
места његовог рада, на пример, више од 30, 
40 итд. километара. Пошто право на пуну 
или на део дневнице зависи од броја часова 
проведених на службеном путу, при чему 
се дневница рачуна од часа поласка из мес-
та упућивања до часа повратка са пута, на-
вешћемо неколико примера.

1. Запослени има право на пуну днев-
ницу за свака 24 часа проведена на служ-
беном путу и за остатак времена дужи од 
12 часова. Такође, запослени има право на 
пуну дневницу уколико укупно путовање 
траје дуже од 12 часова. Значи, ако је служ-
бено путовање укупно трајало 87 часова, 
запосленом за 72 часа (24 x 3) припадају 
три дневнице, а за остатак времена од 15 
часова још једна дневница – дакле, укупно 
четири дневнице.

2. Запослени има право на 50% пуне 
дневнице ако је на службеном путу провео 
осам до 12 часова или ако је остатак времена 
приликом путовања преко 24 часа износио 
осам до 12 часова. Значи, ако је службено 
путовање трајало девет часова, запосленом 
припада 50% дневнице, или, ако је службено 
путовање трајало 82 часа, запосленом за 72 
часа (24 x 3) припадају три пуне дневнице, а 
за остатак од 10 часова још пола дневнице – 
дакле, укупно 3,5 дневнице.

3. Запослени нема право на дневницу 
ако је на службеном путу провео мање од 
осам часова или је остатак времена прили-
ком путовања преко 24 часа мањи од осам 
часова. Значи, ако службено путовање траје 
шест часова, не припада му право на днев-
ницу, или ако је на путу провео 30 часова, 
запосленом припада право само на једну 
дневницу, јер преосталих шест часова (30 – 
24) не даје право ни на пола дневнице.

Указујемо и на то да се код дужине 
трајања службеног пута морају узети у об-
зир и одредбе члана 67. Закона о раду, који-
ма је прописано да запослени има право 
на недељни одмор у трајању од најмање 24 
сата непрекидно.

ВИСИНА ДНЕВНИЦЕ

Висина дневнице је следеће битно пи-
тање које обавезно мора бити решено ак-
том послодавца. У вези с тим, можемо рећи 
да у Закону о раду није регулисана висина 
дневнице, па послодавци примењују:

– висину дневнице у складу са посеб-
ним колективним уговором коме припа-
дају (ако такав уговор постоји), или

– висину дневнице у складу са својим 
општим актом, односно уговором о раду 
(ако не постоји посебан колективни уговор 
који се на њих односи).

Висина дневнице у акту послодавца мо- 
же бити исказана:

1) као номинални износ (нпр. 2.000 ди-
нара и сл.);

2) као проценат (на пример, 5% просе-
чне месечне зараде по запосленом у Репуб-
лици, или код послодавца и сл.).

Послодавац својим актом може, такође, 
утврдити и случајеве за које исплаћује 
умањену дневницу, и то, на пример:

1) када су на службеном путу обезбеђе-
ни бесплатни смештај и исхрана – за 70%;

2) када је обезбеђена само исхрана – за 
30%;

3) када је обезбеђен полупансион (но-
ћење, доручак и ручак или ноћење, доручак 
и вечера) – за 50%.

Наведени и слични случајеви морају 
се прецизирати актом послодавца, јер је 
у питању материја која зависи искључиво 
од специфичности посла и става послода-
вца. На пример, својим актом послодавац 
може утврдити:

1) да време проведено на службеном 
путу у земљи по једном путном налогу 
може трајати пет радних дана непрекидно;

2) да запослени коме су за време служ-
беног пута обезбеђени бесплатни смештај 
и исхрана, односно пун пансион (што мора 
бити утврђено у путном налогу) нема пра-
во на дневницу;

3) да запослени на службеном путу коме 
је обезбеђена само исхрана нема право на 
накнаду по основу трошкова исхране;

4) да запослени има право на накнаду 
по основу исхране у току службеног пута 
уколико се на службеном путу налази дуже 
од 12 часова;

5) да запослени уколико се налази на 
службеном путу у трајању осам до 12 ча-
сова има право на 50% пуне накнаде за 
исхрану на службеном путу.

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН ТРОШКОВА 
СЛУЖБЕНОГ ПУТА

Полазне одредбе за порески третман 
примања на службеном путу садржане су 
у члану 18. став 1. тач. 2) до 4) Закона о по-
резу на доходак грађана (у даљем тексту: 
Закон о порезу). Према тим одредбама, по-
рез на зараде се не плаћа на примања за-
посленог по основу:

1) дневнице за службено путовање у зе-
мљи до износа од 2.425,00 динара (од 1. фе-
бруара 2021. године);

2) накнаде трошкова смештаја на служ-
беном путовању, према приложеном ра-
чуну;

3) накнаде превоза на службеном пу-
товању, према приложеним рачунима пре-
возника у јавном саобраћају.

У зависности од своје регулативе днев-
нице, послодавац ће на њу плаћати порез. 
Конкретно:

– ако својим актом утврди дневницу у  
висини од 1.500,00 динара, на тај износ 
нема обрачуна пореза;

– ако својим актом утврди дневницу у 
висини од 3.000,00 динара, на разлику тог и 
неопорезивог износа плаћа се порез од 10%, 
односно 63,89 динара (3.000,00 – 2.425,00 = 
575,00 : 0,90 x 10% = 63,89 динара).

Према наведеним подацима дајемо при- 
мере исплате више дневница:

1. Запослени је провео на путу 57 часо-
ва и за то време, у складу са општим актом 
послодавца, припада му право на две пуне 
дневнице за 48 часова и пола дневнице за 
остатак од девет часова, укупно 2,5 дневни-
це. Запосленом за пуну дневницу припада 
3.000,00 динара, односно за 2,5 дневнице 
послодавац исплаћује 7.500,00 динара (2,5 
x 3.000,00). Истовремено, неопорезиви из-
нос за 2,5 дневнице је 6.062,50 динара (2,5 x 
2.425,00). Према томе, на исплаћени износ 
2,5 дневнице од 7.500,00 динара послода-
вац плаћа порез од 159,72 динара, на осно-
ву следећег обрачуна:

(7.500,00 – 6.062,50) : 0,90 = 1.597,22 ди-
нара (бруто) x 10% = 159,72 динара (порез).

Подсећамо да се при исплати накнаде 
трошкова за време проведено на службеном 
путу у земљи, у износу вишем од износа који 
се према Закону о порезу изузима од опоре-
зивања, доприноси за обавезно социјално 
осигурање не обрачунавају и не плаћају.

2. У другом примеру, запослени из пр-
вог примера је платио пун пансион, а у 
оквиру добијеног рачуна хотела трошко-
ви исхране износе 2.500,00 динара. По-
што дневница служи за покриће трошко-
ва исхране, у овом случају запослени има 
право и на разлику дневница у износу од 
5.000,00 динара који је добијен из обрачу-
на: ((2,5 x 3.000,00) – 2.500,00 = 5.000,00).

На укупно обрачунату и исплаћену 
дневницу од 7.500,00 динара (2.500,00 по 
рачуну хотела + 5.000,00 исплаћено на име 
разлике дневнице запосленом), послода-
вац плаћа порез као и у првом примеру у 
износу од 159,72 динара.

Прописани неопорезив износ дневни-
це од 2.425,00 динара примењује се када за-
послени остварује пуну дневницу, а када 
запослени не остварује право на пуну 
дневницу, већ остварује право на пола 
дневнице, износ пореског ослобађања се 
примењује у одговарајућем процентуал-

ном износу од прописаног износа, сраз-
мерно оствареном праву запосленог на то 
примање, односно:

1) за запосленог који је остварио пра-
во на пуну дневницу, неопорезива граница 
приликом њене исплате је 2.425,00 динара, 
без обзира на стварну исплату по овом ос-
нову запосленом;

2) за запосленог који је остварио право на 
пола дневнице, неопорезива граница се сраз-
мерно смањује па износи 1.212,50 динара.

Према томе, за запосленог који је по ме-
рилима обрачуна дневница код послодав-
ца остварио право на пола дневнице, без 
обзира на износ исплате, неопорезива гра-
ница износи 1.212,50 динара. Сваки износ 
полудневнице исплаћен запосленом изнад 
тог износа подлеже опорезивању у складу 
са чланом 18. Закона о порезу, односно на 
износ исплате изнад 1.212,50 динара об-
рачунава се порез на зараду по стопи од 
10% на основицу коју чини бруто износ 
опорезиве дневнице. Овај износ добија се 
дељењем нето износа опорезиве дневнице 
коефицијентом 0,90.

На пример, запосленом је исплаћена 
једна дневница од 3.000,00 динара. Обра-
чун пореза је следећи:

Ред. 
бр. ОПИС Износ

1. Износ дневнице који се исплаћује 3.000,00
2. Неопорезиви износ 2.425,00
3. Опорезиви износ (ред. бр. 1. – ред. бр. 2)     575,00
4. Коефицијент за прерачун              0,90
5. Бруто опорезиви износ (ред. бр. 3. / ред. бр. 4)     638,89
6. Порез на зараде (ред. бр. 5. x 10%)       63,89
7. Укупан трошак послодавца (ред. бр. 1. + ред. бр. 6) 3.063,89

У овом случају, када се врши исплата дневнице у износу већем од неопорезивог из-
носа, послодавац је дужан да обрачуна и плати порез и по том основу попуњава порес-
ку пријаву ППП-ПД.

Попуњавање пореске пријаве:

1.2 Обрачунски период  
3.6 Шифра врсте прихода 1 01 110 00 0 
3.7 Број дана   
3.8 Број сати   
3.8а Фонд сати   
3.9 Бруто приход 638,89

3.10 Основица за порез 638,89
3.11 Порез 63,89
3.12 Основица доприноса 0,00
3.13 Допринос за ПИО 0,00
3.14 Допринос за здравство 0,00
3.15 Допринос за незапосленост 0,00
3.16 Додатни допринос за ПИО 0,00

Књижење:

Ред. 
бр.

Конто
ОПИС

Износ
Дугује Потражује Дугује Потражује

1 2 3 4 5 6
1) 529   Остали лични расходи и накнаде 3.063,89

    463 Обавезе према запосленима 3.000,00

    489 Остале обавезе за порезе, 
доприносе и друге дажбине       63,89

– обрачун дневнице за службени пут и пореза 
3) 463   Обавезе према запосленима 3.000,00

  489   Остале обавезе за порезе, 
доприносе и друге дажбине 63,89

    241 Текући (пословни) рачун 3.063,89
– исплата дневнице за службени пут и уплата пореза 

ТРОШКОВИ НОЋЕЊА И ПРЕВОЗА  
НА ПУТУ

Поред дневнице, запосленом који је 
упућен на службено путовање признају се 
и трошкови ноћења и путни трошкови.

1. Трошкови смештаја признају се 
према приложеном рачуну, осим у хотелу 
лукс категорије. Другим речима, послода-
вац није дужан да запосленом плати ра-
чун за преноћиште у хотелу лукс катего-
рије, али може и то да учини ако ту врсту 
преноћишта призна у свом општем акту 
односно уговору о раду. Категорију ко-

ришћења смештаја на службеном путу 
послодавац може да ограничи својим ак-
том, па да запосленом призна само трош-
кове коришћења хотела до »Б« категорије. 
Међутим, у Закону о порезу не ограничава 
се врста хотела који се користи на службе-
ном путу, што значи да се не плаћа порез 
на преноћиште ни у хотелу »А« категорије, 
односно, према одредбама члана 18. овог 
закона, не плаћа се порез на зараде на при-
мања запосленог по основу накнаде трош-
кова смештаја на службеном путовању – 
према приложеном рачуну.

С обзиром да се трошкови ноћења за-
посленог на службеном путу у земљи при-
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знају у висини приложеног рачуна, посло-
давац својим актом треба да прецизира да 
ли ће се ноћење на службеном путу призна-
вати по рачуну заједно са доручком (како је 
то иначе у хотелима уобичајено, наиме да 
се уз ноћење рачуна и доручак), или ће се 
доручак умањити из дневнице, ако је то по-
себно исказано у рачуну за ноћење.

2. Запосленом који је упућен на службе-
но путовање путни трошкови превоза се 
признају у целини према приложеном ра-
чуну. Слично је утврђено и у члану 18. За-
кона о порезу – не плаћа се порез на зараде 
на примања запосленог по основу накна-
де трошкова смештаја на службеном пу-
товању, према приложеном рачуну. Трет-
ман трошкова превоза на службеном путу 
имају и издаци за аеродромске таксе, пута-
рине, жетони за излазак на перон и сл.

Сматрамо да се у накнаду трошкова за 
службени пут не могу признати трошкови 
нпр. плаћених казни за прекорачење брзи-
не или трошкови одношења аутомобила 
(сопственог или службеног) због погреш-
ног паркирања, јер су то казне које треба да 
сноси запослени као физичко лице – учи-
нилац прекршаја у саобраћају. Међутим, 
ако правно лице преузме плаћање наве-
дених трошкова, има обавезу да обрачу-
на, обустави и уплати порез на зараде по 
стопи од 10% и доприносе за обавезно со-
цијално осигурање по збирној стопи од 
19,9% на терет запосленог и 16,65% на те-
рет послодавца (коефицијент за прерачун 
на бруто је 0,701).

Пример обрачуна издатака по служ-
беном путу:

Ред.  
бр. ОПИС Износ

1 2 3
 1. Аконтација за службени пут 10.000.00  
 2. Трошкови преноћишта 8.000,00
 3. Трошкови превоза 4.000,00
 4. Износ дневнице по општем акту послодавца  3.000,00 

 5. Укупан износ дневница за исплату по општем акту послодавца 
(за 48 сати службеног пута = 2,5 дневница  x 3.000,00) 7.500,00 

 6. Свега трошкови (ред. бр. 2 + ред. бр. 3 + ред. бр. 5) 19.500,00 
 7. За доплату (ред. бр. 6 – ред. бр. 1) 9.500,00  
 8. Опорезиви (нето) износ дневница (ред. бр. 5. – (2,5 x 2.425)) 1.437,50
 9. Основица за порез (1.437,50 : 0,9) 1.597,22
10. Порез (1.597,22 x 10%) 159,72
11. Укупан трошак по путном налогу (ред. бр. 6. + ред. бр. 10) 19.659,72

Овакав обрачун трошкова службеног  
пута врши се по путном налогу, који се за-
посленом обавезно издаје приликом упући-
вања на службени пут, а попуњава по по- 
вратку са пута. По завршетку службеног пу-
товања запослени подноси документацију 
којом се правдају настали трошкови (рачу-
ни за исхрану, преноћиште и превоз). Пошто 
послодавац уз исплату дневница мора да 
плати и порез, подноси се Образац ППП ПД.

СЛУЧАЈЕВИ ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА 
НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

У вези са питањем да ли запослени на 
службеном путу има право на накнаду за 
прековремени рад, може се рећи да су За-
коном о раду предвиђени случајеви када 
је запослени дужан да ради дуже од пу-
ног радног времена. Ако је запослени на 
службеном путу радио дуже од пуног рад-

ног времена, за рад тога дана има право на 
зараду увећану по основу прековременог 
рада само уколико је тај прековремени рад 
обављен у случајевима утврђеним Законом 
или колективним уговором послодавца до-
нетим у складу са Законом. Ако је запос-
лени на службеном путу обављао послове 
који нису наведени у Закону, односно у ко-
лективном уговору послодавца, тада има 
право само на прерасподелу радног време-
на, односно право на слободне дане за оно-
лико времена колико је радио дуже од пу-
ног радног времена.

Према томе, службени пут у радне дане 
запосленима се признаје у пуно радно вре-
ме утврђено код послодавца, без обзира на 
то колико су ефективно радили. Међутим, 
у највећем броју случајева време проведе-
но на службеном путу траје дуже од пу-
ног радног времена. Када време проведе-
но на службеном путу траје дуже од пуног 

радног времена, онда се онолико времена 
колико је запослени ефективно радио на 
службеном путу признаје за остваривање 
права на увећану зараду или прерасподелу 
радног времена.

Запосленом се у радно време не рачуна 
време проведено у вожњи (било које пре-
возно средство) до места у које је упућен 
на службени пут. Радно време почиње да 
тече од третнутка доласка у место у које је 
упућен на службени пут и у коме почиње 
са радом. То је исто као што се запосленом 
у радно време не рачуна време доласка и 
одласка са рада у седиште рада.

Конкретно, ако је провео на службеном 
путу укупно 11 часова, од тога у путу три часа, 
а осам часова је ефективно радио, запосле-
ни нема право за три часа на увећану зараду, 
нити на прерасподелу радног времена.

Или, у другом случају, запослени је про-
вео на службеном путу 12 часова, од тога 
два часа је вожња, а 10 часова ефективни 
рад. За два часа ефективног рада дужег од 
пуног дневног радног времена (осам ча-
сова дневно радно време), запослени има 
право на увећану зараду, јер је у питању 
био повећан обим рада на службеном путу 
(конкретни радови по извештају).

Или, у трећем случају, службени пут је 
трајао 12 часова, од чега је два часа траја-
ла вожња, а 10 часова ефективан рад. Ако 
разлог за два часа ефективног рада дужег 
од пуног радног времена није један од слу-
чајева када запослени може да ради преко-
времено према Закону, запослени има пра-
во на прерасподелу радног времена а не на 
увећање по основу прековременог рада.

Можемо погледати и сложенији при-
мер, када запослени проводи више дана на 
службеном путу. На пример, запослени је 
кренуо на службени пут 4. јуна у 8,00 часо-
ва и био је на путу до 7. јуна до 17,00 часова. 
Радно време код послодавца је осам часо-
ва. Запослени је укупно провео на службе-
ном путу четири дана: првог дана (4. јуна) 
провео је на путу три часа и ефективно је 
радио 10 часова; другог дана (5. јуна) ефек-
тивно је радио од 10,00 до 16,00 часова 
(шест часова), а од 16,00 до 20,00 часова је 
имао пословни ручак; трећег дана (6. јуна) 
ефективно је радио од 9,00 до 14,00 часова, 
тј. пет часова, а после тога је имао слободно 
време; четвртог дана (7. јуна) ефективно је 
радио 10 часова, а три часа је провео у путу. 
У овом случају запослени је:

а) првог дана укупно провео три часа 
на путу и 10 часова је ефективно радио, па 

има право на зараду за осам часова, а за два 
часа право на увећану зараду за рад дужи 
од пуног радног времена (повећан обим 
посла);

б) другог дана провео укупно са по- 
словним партнерима 10 часова, од којих је 
ефективан рад шест часова и четири часа 
пословни ручак, а после тога је отишао у 
хотел на одмор, па у овом случају има пра-
во на зараду за осам часова;

ц) трећег дана ефективно радио пет 
часова, а остало време се одмарао, па има 
право на зараду за осам часова;

д) четвртог дана ефективно радио од 
8,00 до 18,00 часова, а од 18,00 до 21,00 ча-
сова је провео на путу (повратак са служ-
беног пута), па има право на зараду за осам 
часова и два часа за прерасподелу радног 
времена, јер та два часа рада дужег од пу-
ног радног времена нису прековремени 
рад према случајевима из Закона о раду.

Према томе, без обзира на то колико је 
дана запослени провео на службеном путу, 
остваривање права на увећану зараду или 
прерасподелу радног времена има само за 
онолико часова ефективног рада колико 
је радио дуже од пуног радног времена ут-
врђеног код послодавца. Дакле, време од-
мора у хотелу, пословни ручак или вече-
ра и друге активности које нису обављање 
конкретног посла због чега је запосле-
ни упућен на службени пут, не могу бити 
предмет права запосленог на прерасподелу 
радног времена, нити се евидентирају као 
прековремени рад, али могу ући у редован 
рад до дневног фонда часова (као што је то 
трећи дан у примеру).

У посебном случају, ако је послодавац 
упутио запосленог на службени пут у 
земљи са задатком да за потребе послодавца 
обави одређени посао који је обавезан да 
се у одређеном року заврши, или да обави 
неки други посао у смислу члана 53. Закона 
о раду, за чије обављање је потребно да 
запослени интезивно ради на службеном 
путу и прековремено, што је требало да 
послодавац назначи (захтева) у путном 
налогу, у том случају ће запослени поред 
дневнице за службено путовање имати 
право и на зараду за прековремени рад. 
Ако послодавац запосленом није наложио 
да на службеном путу ради прековремено, 
запослени не може да оствари право на 
зараду за прековремени рад већ само 
право на дневницу за службено путовање.

НЕЗАКОНИТ ПРЕСТАНАК  
РАДНОГ ОДНОСА И НОВЧАНЕ 

НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНОМ  
ПО ТОМ ОСНОВУ

Одредбама Закона о раду (»Службени гласник РС«, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење; у даљем 
тексту: Закон) прописани су правни основ и оправдани разлози због којих послода-
вац може запосленом да откаже уговор о раду, као и поступак који у тим случајевима 
послодавац спроводи (чл. 179–189а).

ПРЕМА одредбама члана 183. истог за-
кона, оправданим разлогом за отказ угово-
ра о раду не сматра се:

1) привремена спреченост за рад услед 
болести, несреће на раду или професио-
налног обољења;

2) коришћење породиљског одсуства, од- 
суства са рада ради неге детета и одсуства 
са рада ради посебне неге детета;

3) одслужење или дослужење војног рока;
4) чланство у политичкој организацији, 

синдикату, пол, језик, национална припад-
ност, социјално порекло, вероисповест, по-
литичко или друго уверење или неко друго 
лично својство запосленог;

5) деловање у својству представника за-
послених, у складу са овим законом;

6) обраћање запосленог синдикату или 
органима надлежним за заштиту права из 
радног односа у складу са законом, општим 
актом и уговором о раду.

Дакле, ако се утврди да је послодавац 
запосленом отказао уговор о раду из било 
ког од наведених разлога из члана 183. За-
кона, односно да је поступио супротно од-
редбама чл. 179– 89а тог закона, такав от-
каз уговора о раду сматра се незаконитим.

У случају тужбе суду због незаконитог 
отказа, суд треба да утврди да ли је решење 
о отказу уговора о раду законито или не. 
Ако по спроведеном поступку, суд утврди 
да је запосленом незаконито престао рад-
ни однос, у даљем поступку у вези пресуде 

и начина решавања спора, треба примени-
ти одредбе члана 191. Закона, који регули-
ше правне последице незаконитог прес-
танка радног односа. Према одредбама тог 
члана, ако суд у току поступка донесе прав-
носнажну одлуку којом утврђује да је за-
посленом престао радни однос без правног 
основа, могуће су следеће ситуације после 
такве пресуде:

Прва (члан 191. Ст. 1–4. и став 7.): За-
послени може тражити да се врати на рад, 
уз обавезу да му послодавац исплати нак-
наду штете у висини изгубљене зараде, уз 
припадајући порез и доприносе за обавез-
но социјално осигурање;

Друга (члан 191. став 5.): Запослени 
може захтевати да се не врати на рад, већ 
да му се само накнади штета;

Трећа (члан 191. став 6.): Послодавац 
може тражити да суд запосленог не врати 
на посао а да се запосленом исплати нак-
нада штете.

Каква су поступања по овим ситуацијама?

1. ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ 
ЗАХТЕВА ДА СЕ ВРАТИ НА РАД

1.1. Законске одредбе

У највећем броју случајева досуђеног 
незаконитог отказа, запослени траже да се 
врате на рад код послодавца код кога су до-

били отказ. Према члану 191. став 1. Зако-
на, ако суд у току поступка утврди да је запос-
леном престао радни однос без правног осно-
ва, на захтев запосленог суд ће одлучити:

– да се запослени врати на на рад,
– да му се исплати накнаду штете, и
– да му се уплате припадајући доприно-

си за обавезно социјално осигурање за пе-
риод у коме није радио.

Како се може спровести наведена прва 
законска обавеза – да се запослени врати на 
рад? Врховни суд Србије је у својој Пресуди 
Рев ИИ 149/07 од 6.11.2007. године, утврдио: 
»Под појмом »враћање на рад« се подразу-
мева враћање на оно радно место – послове 
које је запослени обављајо до момента не-
законитог престанка радног односа, јер се 
само на тај начин отклањају последице не-
законитог поступања послодавца.«.

Међутим, у пракси овакво решење мо-
же бити неспроводљиво ако послодавац 
суду предочи да је конкретно радно место 
укинуто, у ком случају суд може обавезати 
послодавца да запосленог врати на сличне 
послове, односно на послове за које се за-
хтевају иста врста и степен стручне спре-
ме који су утврђени уговором о раду, при 
чему је могућа и нижа зарада. У том смис-
лу, сматрамо да је индикативна Пресуда 
Врховног касационог суда, Рев2. 2780/16 од 
20.04.2017. године, у којој се каже: »Законом 
о раду није предвиђено да суд може запос-
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леног коме је незаконито отказан уговор 
о раду да распореди на одређене послове, 
нити на послове које је обављао пре отка-
за, јер је дискреционо право послодавца да 
распоређује запослене према стручној спре-
ми и радним способностима, а у складу са 
потребама процеса рада и расположивим 
радним местима.«.

Наиме, као што тражи став 1. члана 
191. Закона, поништај решења о отказу 
уговора о раду намеће обавезу послода-
вцу да тужиоца – запосленог реинтегри-
ше враћањем на рад и укључењем у процес 
рада, у случају да он то захтева. У конкрет-
ном случају, тужени – послодавац је оба-
везан да тужиоца врати на наведено радно 
место упркос томе што је ова одлука неиз-
вршива, будући да је радно место које је ту-
жилац обављао у време доношења решења 
о отказу уговора о раду брисано из Пра-
вилника о организацији и систематизацији 
послова туженог. Међутим, то не ослобађа 
послодавца обавезе да тужиоца приликом 
враћања на рад распореди на одговарајуће 
радно место, које одговара врсти и степену 
његове стручне спреме.

У Одлуци Уставног суда Србије, Уж. 
461/14 од 14.04.2016. године каже се између 
осталог: »Питање на које радно место ће за-
послени бити враћен јесте ствар целисход-
ности и процене самог послодавца, уз једи-
но ограничење да то радно место одгова-
ра стручној спреми и радној способности 
запосленог. Поред тога, Уставни суд сма-
тра да је питање правне технике да ли ће 
послодавац извршењу судске одлуке присту-
пити кроз измену уговорених услова рада 
или закључењем потпуно новог уговора о 
раду. Обавеза послодавца је, по схватању 
Уставног суда, извршена самом понудом за 
закључење уговора за рад на одговарајућем 
радном месту, што је начин на који посло-
давац јасно исказује своју спремност да ис-
пуни обавезу враћања запосленог на рад.«.

По питању друге наведене законске 
обавезе – исплате накнаде штете, треба 
имати у виду да запослени у периоду од 
престанка радног односа до враћања на 
рад није радио, па нема право на зараду, 
јер се она остварује радом, већ на накнаду 
штете због тога што је незаконитом одлу-
ком био спречен да ради. Ова накнада ште-
те утврђује се:

– у висини изгубљене зараде за период 
у коме запослени није радио,

– у коју су укључени припадајући порез 
и доприноси за обавезно социјално осигу-
рање, у складу са пореским прописима о 
опорезивању зараде.

Ради појашњавања појма »накнада ште-
те« Закон у ставу 2. члана 191. прецизира да 
се накнада штете утврђује:

1) у висини изгубљене зараде, која у се-
би садржи припадајући порез и доприносе 
у складу са законом,

2) у коју не улазе накнада за исхрану у 
току рада, регрес за коришћење годишњег 
одмора, бонуси, награде и друга примања 
по основу доприноса пословном успеху 
послодавца.

Закон не дефинише појам »изгубљене 
зараде«, али у овој ситуацији најближи том 
појму су основна зарада из уговора о раду 
запосленог и увечање за »минули рад«. 
Радни учинак, као компонента зараде, не 
би могао да се урачуна, јер запослени није 
радио и не може се знати какав би био ње-
гов допринос по том основу.

У посебном случају, ако у међувремену, 
док запослени води судски поступак, њего-
во радно место буде брисано из Правилни-
ка о организацији и систерматизацији код 
послодавца, сматрамо да је адекватно ре-
шење да се висина изгубљене зараде рачу-
на према најближим одговарајућим другим 
систематизованим пословима код посло-
давца, а на које би запослени могао да буде 
распоређен да није добио отказ.

Према томе, са становишта Закона, ако 
суд донесе одлуку о враћању запосленог на 

рад због незаконитог отказа, послодавац је 
дужан да:

– за сваки месец појединачно, од дана 
престанка радног односа запосленом до 
повратка на посао, дакле за сваки месец пе-
риода у коме запослени није радио, обра-
чуна у »изгубљену« бруто зараду, која до-
бија карактер накнаде штете;

– исплати запосленом нето износ нак-
наде штете (бруто износ умањен за припа-
дајући порез и доприносе на терет запосле-
ног), за цео период у коме запослени није 
радио;

– уплати пореске обавезе (порез и до-
приносе);

– изврши пријаву на осигурање од дана 
када је извршио одјаву осигурања при да-
вању отказа подношењем М обрасца.

Треба споменути и одредбу става 9. 
члана 191. Закона, којом се прецизира да 
се судски утврђена накнада штете запос-
леном умањује за износ прихода које је за-
послени остварио по основу рада (радни 
однос код другог послодавца, обављање са-
мосталне делатности) по престанку радног 
односа.

Треба приметити да Закон као накнаду 
штете признаје само изгубљену бруто за-
раду, а не помиње друга примања која би 
припала запосленом да је радио, у скла-
ду са општим актом, односно уговором о 
раду код послодавца (јубиларна награда, 
отпремнина због одласка у пензију, поклон 
деци за Нову годину и др.) за које је извес-
но да би их запослени у спорном периоду 
примио да је радио. Јасно је да у овом слу-
чају запосленом не припадају права која су 
условљена доласком на рад, као што је на 
пример накнада трошкова превоза за дола-
зак и одлазак са посла, накнада за исхрану 
у току рада и др. Дакле, и поред утврђене 
незаконитости престанка радног одно-
са, запосленом у периоду када није радио 
не припада право на накнаду трошкова за 
исхрану у току рада, као ни друга права 
која су условљена доласком на рад.

Можемо још додати да са становишта 
наплате штете због изгубљене зараде, није 
битно да ли је решење послодавца о отказу 
запосленом суд поништио због формалних 
или суштинских недостатака. Оно је по-
ништено као незаконито и у тој ситуацији 
запослени – тужитељ може основано пот-
раживати накнаду штете.

1.2. Порески третман накнаде штете 
за изгубљену зараду

Пошто се по судској пресуди запослени 
враћа на рад, послодавац је дужан да запос-
леном исплати накнаду штете у висини из-
губљене зараде, што подразумева и припа-
дајуће пореске обавезе по основу те зараде.

У погледу обрачуна пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање на накнаду 
штете за незаконит отказ, из члана 191. став 
1. Закона, можемо прецизирати следеће:

1) Чланом 9. став 1. тачка 9) Закона о по-
резу на доходак грађана (»Сл. гласник РС«, 
бр. 24/2001 … 44/2021, у даљем тексту: За-
кон о порезу) прописано је да се не плаћа 
порез на доходак грађана на примања оства-
рена по основу накнада материјалне и нема-
теријалне штете, изузев накнаде за измаклу 
корист и накнаде зараде, односно накнаде за 
изгубљену зараду. Накнада изгубљене за-
раде, која се на основу правноснажне судске 
одлуке исплаћује запосленом коме је незако-
нитом одлуком послодавца престао радни 
однос, сагласно члану 13. Закона о порезу, 
има порески третман зараде;

2) Одредбом члана 13. став 1. Закона о 
доприносима за обавезно социјално оси-
гурање (»Сл. гласник РС«, бр. 84/2004 ... 
44/2021; у даљем тексту: Закон о доприно-
сима) прописано је да је основица допри-
носа за запослене и за послодавце зарада 
и накнада зараде, у складу са законом који 
уређује радне односе, општим актом и уго-
вором о раду, односно решењем надлежног 
органа. Послодавац је обвезник обрачуна-
вања и плаћања доприноса из основице и 

на основицу за запослене, и дужан је да до-
приносе обрачуна и уплати истовремено са 
исплатом зараде, односно разлике зараде, 
по прописима који важе у моменту испла-
те тих примања (члан 51. ст. 1. и 2. Закона о 
доприносима).

Према томе, накнада штете која се за-
посленом исплаћује у висини изгубљене 
зараде, има порески третман редовне зара-
де, па на месечни досуђени износ накнаде 
штете послодавац обрачунава следеће по-
реске обавезе:

Врста обавезе
О б в е з н и ц и

УкупноНа терет 
запосленог

На терет 
послодавца

– за пензијско–инвалидско 14,00% 11,50% 25,50%
– за здравствено 5,15% 5,15% 10,30%
– за осигурање од незапослености 0,75% – 0,75%
– порез на зараду 10,00% – 10,00%
Основица:
За порез: Бруто зарада, умањена за пореску олакшицу
За доприносе: Месечни износ накнаде штете, али не ниже од најниже месечне 
основице доприноса и не више од највише месечне основице доприноса 

Пре исплате накнаде штете за изгубље-
ну зараду по судској пресуди, послодавац – 
исплатилац је дужан да поднесе Појединач-
ну пореску пријаву о обрачунатим порези-
ма и доприносима (Образац ППП-ПД) на-
длежној организационој јединици Пореске 
управе. Образац ППП-ПД подноси се за 
сваки месец за који послодавац исплаћује 
накнаду штете за изгубљену зараду.

1.3. Плаћање камате

Камату на изосталу зараду послодавац 
ће бити обавезан да плати само уколико је 
та обавеза утврђена судском пресудом. За-
конска затезна камата коју поред накнаде 
изгубљене зараде оствари запослени, а која 
у својој суштини превасходно представља 
накнаду штете у смислу чл. 277. и 278. За-
кона о облигационим односима („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 29/1978 ... и 57/1989 и „Сл. лист 
СРЈ“, бр. 31/1993 ... и 44/1999), не подлеже 
плаћању пореза на доходак грађана.

1.4. Одбијање суда да врати 
запосленог на рад

У претходном случају, суд је утвдио 
да је запосленом престао радни однос без 
правног основа, на његов захтев вратио за-
посленог на посао и досудио му накнаду 
штете због изгубљених зарада. У варијанти 
овог случаја, који је утврђен ставом 7. чла-
на 191. Закона, суд у току поступка може 
да утврди да је постојао основ за престанак 
радног односа, али да је послодавац посту-
пио супротно одредбама Закона којима је 
прописан поступак за престанак радног од-
носа. Дакле, постојао је основ за отказ, али 
га послодавац није спровео на законит на-
чин. Када утврди овакву ситуацију суд ће:

1) одбити захтев запосленог за враћање 
на рад, а

2) на име накнаде штете досудиће за-
посленом износ до шест зарада запосленог.

У овом случају суд признаје да је посло-
давац имао право да запосленом откаже 
уговор о раду, али послодавац то није није 
учинио на законом прописан начин, због 
чега се послодавац практично кажњава до-
суђивањем накнаде штете запосленом. Ова 
накнада износи до шест зарада запосленог, 
а под појмом »зарада«, у смислу става 8. чла-
на 191. сматра се (бруто) зарада коју је за-
послени остварио у месецу који претходи 
месецу у коме му је престао радни однос. 
Ова се накнада штете исказује у зарадама, 
али за лице који је добија, она нема карактер 
зараде, јер се то лице већ налази ван радног 
односа. Зато се поводом ове исплате не об-
рачунавају никакве пореске обавезе.

Код обрачуна ове накнаде штете треба 
имати у виду одредбу става 9. члана 191. 
Закона да се накнада штете умањује за из-
нос прихода које је запослени остварио по 
основу рада, по престанку радног односа.

2. ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ КАДА ОН НЕ 
ЖЕЛИ ДА СЕ ВРАТИ НА РАД

1.2. Законске одредбе

Запослени у поступку пред судом мо-
же да се изјасни да не жели да се врати на 

рад. У том случају послодавац је обавезан 
да запосленом само накнади штету (у па-
ушалном износу). То практично значи, а 
што је врло битно у оваквој ситуацији – на 
друга права по основу престанка радног 
односа без правног основа, као што су нак-
нада штете по основу изгубљене зараде (за 
време док није радио) и доприноса за со-
цијално осигурање, запослени нема право.

Према конкретним одредбама у ставу 
5. члана 191. Закона, ако суд у току по-
ступка утврди да је запосленом престао 
радни однос без правног основа, а запос-
лени не захтева да се врати на рад, суд ће 
на захтев запосленог обавезати послода-
вца да запосленом исплати накнаду ште-
те, која се утврђује:

1) у зависности од:
– времена проведеног у радном односу 

код послодавца,
– година живота запосленог, и
– броја издржаваних чланова породице;
2) у износу од највише 18 зарада за-

посленог (при чему се под појмом »зара-
да запосленог« подразумева зарада коју је 
запослени остварио у месецу пре раскида 
радног односа).

Из наведених законских одредби, у слу-
чају незаконитог отказа, када запослени не 
жели да се врати на рад код послодавца, 
произлази да накнада штете запосленом 
није фиксирана већ се одређује у току суд-
ског поступка тако што суд разматра више 
чинилаца истовремено. У својој тужби за-
послени наводи захтев о висини накнаде 
штете, а одлуку о висини накнаде штете до-
носи суд, који у сваком конкретном случају 
узима у обзир прописане критеријуме – вре-
ме проведено у радном односу код послода-
вца, године живота запосленог и број издр-
жаваних чланова његове породице.

Сигурно је да ће у овом случају запосле-
ни са већом зарадом док је радио, са више 
година живота (дакле и тежом запошљи-
вошћу) и више издржаваних чланова по-
родице остварити право на већу накна-
ду штете у односу на запосленог који има 
мање бодова по овим критеријумима, иако 
ће суд истовремено посматрати и ценити 
сва четири фактора. У сваком случају, ви-
сина накнаде штете не може бити већа од 
18 зарада које је запослени примио у ме-
сецу пре раскида радног односа.

За утврђивање висине штете није од 
значаја за колико месеци запослени није 
примио зараду због незаконитог отказа, 
јер то не спада у законом утврђене крите-
ријуме за накнаду штете. Могуће је да се 
догоди да спор пред судом траје шест месе-
ци и да за шест месеци запослени није ост-
варио зараду, а да суд пресуди да накнада 
штете износи од 1 до 18 зарада које је за-
послени остварио у месецу пре престанка 
радног односа.

Код обрачуна ове накнаде штете треба 
имати у виду одредбу става 9. члана 191. да 
се накнада штете умањује за износ прихода 
које је запослени остварио по основу рада 
по престанку радног односа.
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2.2. Порески третман исплате 
накнаде штете ако се запослени не 
враћа на рад по свом захтеву

Накнада штете због незаконитог прес-
танка радног односа досуђена правоснаж-
ном судском пресудом, када запослени не 
захтева да се врати на рад, и којом је посло-
давац обавезан да исплати накнаду штете 
сагласно одредбама члана 191. став 5. За-
кона, има порески третман накнаде штете 
из члана 9. став 1. тачка 8) Закона о порезу. 
Наиме, према овим одредбама, не плаћа 
се порез на доходак грађана на примања 
остварена по основу накнада материјалне 
и нематеријалне штете, изузев накнаде за 
измаклу корист и накнаде зараде, односно 
накнаде за изгубљену зараду. У овом слу-
чају ради се о таквој накнади штете која 
по својој природи искључиво има за циљ 
да накнади штету запосленом коју је тр-
пео због незаконите одлуке послодавца, и 
таква накнада не представља накнаду из-
губљених зарада и других примања запос-
леног за период од момента незаконитог 
престанка радног односа до момента прав-
носнажности пресуде.

Према томе, код исплате накнаде ште-
те за незаконит отказ запосленом који не 
жели да се врати на рад код послодавца, 
порески третман те исплате је следећи:

1) На ову накнаду штете не плаћају се 
никакве пореске обавезе, ни порез ни до-
приноси, и не подноси се пореска пријава 
ППП-ПД приликом исплате;

2) Ова накнада штете исплаћује се за-
посленом без икаквих умањења по осно-
ву пореских обавеза. Значи ако је запос-
леном досуђена накнада штете у висини 
од 11 бруто зарада по 60.000 динара (коли-
ку је зараду запослени остварио у месецу 
који претходи месецу у коме му је престао 
радни однос), запосленом се »на руке« ис-
плаћује износ од 660.000 динара, без икак-
вих одбитака за порез и доприносе;

3) По основу примљене накнаде ште-
те запослени не остварује право на пен-
зијско-инвалидско осигурање ни на упис 
радног стажа, у времену од дана незакони-
тог отказа до исплате накнаде штете. У овом 
случају накнада штете запосленом не пред-
ставља накнаду изгубљених зарада за пери-
од од момента незаконитог престанка рад-
ног односа па до правоснажности судске 
пресуде, па по основу накнаде штете запос-
лени не остварује стаж осигурања за наве-
дени период, јер му је радни однос престао 

са даном утврђеним незаконитом одлуком 
послодавца о престанку радног односа.

Значи, овде се не ради о накнади штете 
у висини изгубљених зарада, као што је то 
прописано за запосленог који се после не-
законитог отказа враћа на рад, већ о кла-
сичној накнади штете, где је зарада само 
мерило за утврђивање штете.

По донетој пресуди послодавац је ду-
жан да накнаду штете исплати у року од 8. 
дана (члан 440. став 1. Закона о парничком 
поступку). Ако послодавац у овом року не 
изврши пресуду, односно исплату, запосле-
ни може да покрене поступак за принудно 
извршење, у складу са Законом о изврш-
ном поступку.

3. ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ КАДА ЊЕГОВ 
ПОСЛОДАВАЦ ЗАХТЕВА ДА СЕ 
ЗАПОСЛЕНИ НЕ ВРАТИ НА РАД

3.1. Законске одредбе

Према ставу 6. члана 191. Закона, ако 
суд у току поступка утврди да је запосле-
ном престао радни однос без правног ос-
нова, али у току поступка послодавац до-
каже да постоје околности које оправдано 
указују да наставак радног односа, уз ува-
жавање свих околности и интереса обе 
стране у спору, није могућ, суд ће одбити 
захтев запосленог да се врати на рад и до-
судиће му накнаду штете у износу највише 
до 36 зарада (и у овом случају, под појмом 
»зарада запосленог« подразумева се за-
рада коју је запослени остварио у месецу 
пре раскида радног односа). Ово послода-
вцац може да тражи, а суд може уважити 
ако послодавац докаже да постоје околно-
сти које оправдано указују да наставак рад-
ног односа, уз уважавање свих околности и 
интереса обе уговорне стране, није могућ. 
Послодавац може поднети овај захтев суду 
до окончања главне расправе пред судом.

По оваквом захтеву послодавца конач-
ну одлуку донеће суд, уважавајући аргу-
менте, доказе и чињенице које послодавац 
приложи уз свој захтев. У случају да суд 
усвоји захтев послодавца, према одред-
би члана 191. став 6. Закона, послодавац 
је дужан да запосленом исплати накнаду 
штете у двоструком износу у односу на 
износ накнаде штете коју би запосленом 
платио да је запослени сам тражио нак-
наду штете. То значи да максимални из-
нос накнаде штете у овом случају не може 
бити већи од 36 (18 x 2) зарада које је за-

послени остварио у месецу који претходи 
месецу у коме му је престао радни однос. 
У процени висине накнаде штете, суд та-
кође цени следеће факторе: зарада које би 
запослени остварио да је радио, време про-
ведено у радном односу, године живота за-
посленог и број издржаваних чланова по-
родице.

На пример, суд је оценио да запосленом 
припада накнада штете по основу времена 
проведеног на раду, година живота запос-
леног и броја издржаваних чланова поро-
дице у висини од 15 зарада (бруто) коју је 
запослени остварио у месецу пре месеца 
раскида радног односа, а која је износила 
60.000 динара.

Обрачун накнаде штете:
– ако запослени поднесе захтев да се не врати на рад  
(60.000 x 15) 

900.000 дин.

– ако послодавац поднесе захтев да се запослени не врати на рад            
(60.000 x 30) 

1.800.000 дин.

Висину накнаде штете коју представља 
одређени број зарада (од 1 до 18 зарада по 
захтеву запосленог, односно од 1 до 36 за-
рада по захтеву послодавца), утврђује суд 
према својој процени на основу наведених 
критеријума прописаних Законом. То зна-
чи да накнада штете неће за сваког запос-
леног представљати исти број зарада већ, 
зависно од критеријума, може износити и 
мање, на пример 15, као у овом примеру. 
Висина накнаде штете утврђује се на осно-
ву бруто зараде и тако утврђени (бруто из-
нос) се исплаћује запосленом.

Код обрачуна ове накнаде штете треба 
имати у виду одредбу става 9. члана 191. да 
се накнада штете умањује за износ прихода 
које је запослени остварио по основу рада 
по престанку радног односа.

3.2. Порески третман исплате 
накнаде штете ако се запослени не 
враћа на рад по захтеву послодавца

Накнада штете због незаконитог прес-
танка радног односа досуђена правоснаж-
ном судском пресудом којом је утврђено 
да је запосленом незаконито престао рад-
ни однос, при чему послодавац захтева да 
се запослени не врати на рад, из члана 191. 
став 6. Закона, има порески третман накна-
де штете из члана 9. став 1. тачка 8) Закона о 
порезу. То значи да се на ову накнаду штете 
не плаћају никакве пореске обавезе, ни по-
рез ни доприноси, и не подноси се пореска 
пријава ППП-ПД приликом исплате. Ова 
накнада штете исплаћује се запосленом без 
икаквих умањења по основу пореских оба-
веза, али по основу ове исплате запослени 
не остварује право на пензијско-инвалид-
ско осигурање ни на упис радног стажа у 
времену од дана незаконитог отказа до ис-
плате накнаде штете.

4. АКТУЕЛНЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ

1. »Приликом утврђивања висине ште- 
те у виду изгубљене зараде у случају не-
законитог отказа уговора о раду, основ 
за обрачун висине штете не могу бити 
зараде упоредних радника, већ само зара-
де које би тужилац примио у спорном 
периоду, умањене за износе пензија које је 
примио у истом периоду.« (Решење Вр-
ховног касационог суда, Рев2. 290/19 од 
29.01.2020. године)

2. »Ако суд у току поступка утврди да је 
постојао основ за престанак радног односа, 
али да је послодавац поступио противно 
одредбама закона којима је прописан 
поступак престанка радног односа, суд ће 
одбити захтев запосленог за враћање на 
рад, а на име зараде досудиће запосленом 
износ до шест зарада запосленог.« (Пресуда 
Врховног касационог суда, Рев2. 867/19 од 
12.02.2020. године)

3. »Накнада штете због незаконитог 
престанка радног односа утврђује се у 
висини изгубљене зараде која у себи садржи 
припадајуће порезе и доприносе у складу 
са законом, у коју не улази накнада за ис-
храну у току рада, регрес за коришћење 
годишњег одмора, бонус, награде и друга 
примања по основу доприноса пословном 
успеху послодавца.« (Пресуда Врховног ка-
сационог суда, Рев2. 3844/19 од 13.02.2020. 
године)

4. »У случају незаконитог престанка 
радног односа, послодавац је дужан да за-
посленог врати на рад само уколико то за- 
послени захтева, а уколико то није случај, 
запослени може тражити накнаду штете 
у висини од највише 18 зарада које би ос-
тварио да је радио, што представља по- 
себан вид штете, као супституцију уме-
сто враћања на рад.« (Пресуда Врховног 
касационог суда, Рев2. 1132/19 од 26.02. 
2020. године)

ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ
Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду. Сагласно члану 178. За-

кона о раду (»Сл. гласник РС«, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење; у даљем тексту: Закон), запосленом 
престаје радни однос по основу писане изјаве да отказује уговор о раду и да не жели 
да ради код послодавца.

ОТКАЗ уговора о раду – изјаву запос-
лени доставља послодавцу у писаном об-
лику и потписану, најмање 15 дана пре дана 
који је запослени навео као дан престанка 
радног односа (отказни рок). Општим ак-
том или уговором о раду може да се утврди 
и дужи отказни рок али не дужи од 30 дана. 
За престанак радог односа на захтев запос-
леног није потребна сагласност послодавца.

Усмена изјава о отказу не производи 
правно дејство, нити послодавац на бази 
такве изјаве може да донесе решење о от-
казу уговора о раду. Наиме, за разлику од 
споразумног престанка радног односа, 
изјава воље којом запослени отказује уго-
вор о раду је једнострани правни акт, она 
мора бити сачињена у писменој форми и 
потписана од стране запосленог, те предата 
послодавцу најмање 15 дана пре дана који 
запослени наведе као дан престанка рад-
ног односа. Следом наведеног, изјава воље 
запосленог којим отказује уговор о раду 
ваљана је ако је сачињена у писаном обли-
ку, ако је изричита, јасна, недвосмислена и 
не захтева тумачење, док усмена изјава о 

отказу уговора о раду не производи прав-
но дејство. »У конкретном случају, ако је 
решење о отказу донето на лични захтев 
запосленог, који се усмено обратио посло-
давцу са молбом за раскид радног односа 
из личних разлога, нису испуњени Законом 
предвиђени услови из члана 178. за преста-
нак радног односа отказом од стране за-
посленог.« (Пресуда Врховног касационог 
суда, Рев2. 1417/15 од 25.02.2016. године)

Запослени може опозвати писану изјаву 
о престанку радног односа, али послода-
вац није дужан да је прихвати. Међутим, 
послодавац може да се сагласи о повлачењу 
изјаве и да запослени остане у радном од-
носу. При томе, треба имати у виду да по-
влачење изјаве о престанку радног односа 
не производи правно дејство без пристан-
ка послодавца. Наиме, изјава о престанку 
радног односа је једнострана изјава воље 
која производи правно дејство од дана дос-
тављања послодавцу. Дакле, кад је запосле-
ни писаном изјавом отказао уговор о раду, 
њему је моментом достављања отказног 
акта послодавцу престао радни однос по 

самом закону, а накнадно повлачење дате 
изјаве не може произвести правно дејство 
без пристанка послодавца. Стога је само 
решење о отказу уговора о раду на основу 
писменог отказа запосленог декларативног 
а не конститутивног карактера, из којих 
разлога решење којим се отказује уговор о 
раду не представља правни основ за прес-
танак радног односа, јер је тим решењем 
само констатован престанак радног одно-
са вољом запосленог. Евентуално у овак-
вим случајевима запослени у судском по-
ступку може да доказује да је његова изја-
ва о отказу изнуђена принудом, односно 
да је дата у заблуди или услед преваре. Ако 
то у поступку не докаже, суд ће оценити да 
је отказ дат као резултат слободне и само-
стално изражене воље, а евентуална исхи-
треност одлуке не може представљати из-
вињавајући разлог за дату изјаву о отказу 
која представља основ престанка радног 
односа. (Пресуда Врховног касационог суда, 
Рев2. 782/17 од 12.07.2017. године)

Према томе, ако је писана изјава за-
посленог резултат одлуке коју је он донео 
слободно и самостално, па је у складу са да-
том изјавом, у којој је сам навео дан прес-
танка радног односа, престанак радног од-
носа запосленог код послодавца наступа 
ipso iure. Dакле, за престанак радног од-
носа запосленог код послодавца довољна 
је само изјава воље, па решење запосленог 
о отказу уговора о раду има само деклара-
торан карактер, односно њиме је само кон-

статовано да је до престанка радног односа 
по вољи запосленог дошло.

ДАН ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА

Изјава запосленог запосленог садржи и 
дан престанка радног односа. Од дана под-
ношења изјаве до дана престанка радног 
односа мора да протекне рок утврђен зако-
ном, односно општим актом или уговором 
о раду. Одредбом члана 178. став 2. Зако-
на прописан је рок од најмање 15 дана пре 
дана који је запослени навео као дан прес-
танка радног односа. Општим актом или 
уговором о раду може да се утврди и дужи 
отказни рок али не дужи од 30 дана. Рок 
се рачуна у календарским данима. У том 
смислу, приликом пријема изјаве запосле-
ног стручна служба послодавца је дужна да 
на самом долументу забележи дан пријема, 
и од тог дана тече отказни рок.

Ако је запослени у изјави навео рок 
краћи од 15 дана, односно од рока утврђе-
ног општим актом послодавца, односно 
уговором о раду, послодавац нема закон-
ску могућност да га задржи на раду и ду-
жан је да у решењу о отказу уговора о раду 
као дан престанка радног односа наведе да-
тум који запослени навео у изјави.

Као што смо изнели, отказ уговора о 
раду запослени послодавцу доставља у 
писаном облику најмање 15 дана пре дана 
који је запослени навео као дан престан-
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ка радног односа, с тим да се општим ак-
том или уговором о раду може утврди-
ти и дужи отказни рок али не дужи од 30 
дана. Према томе, отказни рок од 30 дана 
из члана 178. Закона императивног је ка-
рактера, односно исти члан не дозвољава 
да се општим актом или уговором о раду 
запослени обавеже на отказни рок дужи од 
30 дана. Општи акт или уговор о раду који 
предвиђа дужи отказни рок у супротности 
је са наведеном одредбом Закона, па таква 
одредба не обавезује запосленог већ се не-
посредно примењује Закон.

РАЗЛОЗИ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ

Одредба члана 178. став 1. Закона про-
писује да запослени има право да послода-
вцу откаже уговор о раду, па из садржине 
наведене одредбе произлази да запослени 
може послодавцу да откаже уговор о раду 
из било ког разлога и да се разлози (моти-
ви) отказа не морају навести. Како је рад-
ноправни однос и уговорни однос, то се 
на њега примењују одредбе Закона о об-
лигационим односима, па изјава воље за-
посленог којом отказује уговор о раду 
мора да буде не само писана, већ изричи-
та, конкретна, јасна и недвосмислена, зато 
што мане у вољи спречавају њена дејства у 
смислу чланова 60/61. и члана 65. ЗОО. Ако 
таквих мана нема, онда изјава којом запос-
лени отказује уговор о раду послодавцу, 
представља једини валидни основ у смислу 
члана 178. став 1. Закона, за отказ уговора 
о раду од стране запосленог и она делује од 
дана достављања послодавцу.

Дакле, отказ уговора о раду запослени 
може дати кад год то сам одлучи, јер ово ње-
гово право произлази из принципа добро-
вољности при заснивању и трајању радног 
односа. Запослени нема обавезу да наведе 
разлоге због којих даје отказ, односно за-
послени има право да послодавцу откаже 
уговор о раду из било ког разлога (који се не 
мора навести), а решење о престанку рад-
ног односа има само деклараторан карак-
тер, тако да се њиме само констатује да је 
дошло до престанка радног односа.

ПРАВА ПО ПРЕСТАНКУ РАДНОГ 
ОДНОСА

Ако запослени откаже уговор о раду 
због тога што је послодавац повредио оба-
везе које има према запосленом по основу 
радног односа, запослени има сва права 
из радног односа као да му је незаконито 
престао радни однос. У том смислу, да би 
остварио права, запослени мора да у року 
од 60 дана од дана достављања решења о 
отказу да покрене спор пред надлежним 
судом. У тужби треба да наведе које је оба-
везе послодавац прекршио, а које су разлог 
за отказ, са одговарајућим доказима.

У даљем поступку, уколико по туж-
би запосленог суд утврди да је послодавац 
повредио обавезе које има према запос-
ленима, а које су основ за давање отказа, 
стичу се услови за примену одредби чла-
на 191. Закона – престанак радног односа 
без правног основа. Применом одредби тог 
члана запослени има право да тражи да се 
врати на рад или да оствари право на нак-
наду штете у висини изгубљене зараде и 

уплату доприноса за обавезно социјално 
осигурање.

Такође, и решење о отказу уговора о 
раду које је донето на основу унапред пот-
писане изјаве о престанку радног одно-
са, незаконито је. »У конкретном случају, 
послодавац је са запосленим закључио уго-
вор о раду на неодређено време а приликом 
закључивања уговора о раду запослени је 
потписао и изјаву о отказу – раскиду уго-
вора о раду, која је сачињена тако што је 
основни текст откуцан са остављеним 
празним простором за дан престанка рад-
ног односа, а потом су ови подаци накнад-
но уписани. Полазећи од овако утврђеног 
чињеничног стања суд је закључио да је 
запосленом незаконито престао радни од-
нос, те је обавезан да запосленом због тога 
накнади штету. По оцени Врховног каса-
ционог суда, уколико је тужилац потписао 
изјаву о престанку радног односа при њего-
вом заснивању, ову изјаву тужени послода-
вац не може да користи без изричите са-
гласности запосленог. У конкретном слу-
чају, тужени послодавац је употребио ову 
изјаву тако што је накнадно уписао датум 
престанка радног односа и датум и место 
давања изјаве, тако да ова изјава не може 
да производи правно дејство, јер тужилац 
није желео да му радни однос престане.« 
(Пресуда Врховног касационог суда, Пев2. 
1136/16 од 08.02.2017. године)

У другом примеру, запослени је дао 
изјаву о отказу уговора о раду под условом 
– исплата законом прописане отпремнине у 
складу са чланом 158. ст. 1. и 2. Закона. По-
што тај услов није остварен, таква изјава се 
не може сматрати отказом уговора о раду од 

стране запосленог. Како изјава запосленог 
нема правно дејство отказа уговора о раду 
од стране запосленог, то послодавац такву 
изјаву запосленог није могао узети у основ 
оспореног решења о отказу, нити је запосле-
ном престао радни однос отказом уговора 
о раду од стране запосленог. С обзиром да 
је тужиоцу незаконито престао радни од-
нос, тужилац има право да се врати на рад, 
сходно одредби члана 191. став 1. Закона. 
(Пресуда Апелационог суда у Београда, Гж1. 
467/10 од 14.07.2010. године)

Као што смо већ навели, сагласно 
одредбама члана 178. Закона, за престанак 
радног односа на захтев запосленог није 
потребна и сагласност послодавца. Стога, 
ако је у моменту доношења решења о 
отказу уговора о раду послодавац већ 
примио захтев запосленог и био упознат 
с тиме да је запослени већ отказао уговор 
о раду, то није могао и сам донети решење 
о престанку радног односа по другом 
основу, односно због повреде радне обавезе 
предвиђене уговором о раду. »На основу 
изнетог, Врховни касациони суд налази 
да је решење запосленог незаконито јер је 
донето у моменту када је уговор о раду већ 
био отказан на захтев запосленог, па је као 
такво правилно и поништено. Међутим, 
иако је одлуком суда поништено решење 
послодавца којим је запосленом отказан 
уговор о раду, у конкретном случају се не ради 
и о незаконитом престанку радног односа (из 
члана 191. Закона), управо из разлога што 
је радни однос запосленом престао његовом 
вољом, односно на његов захтев (због чега је 
и поништен отказ од стране послодавца).« 
(Пресуда Врховног касационог суда, Рев 2. 
87/15 од 01.07.2015. године)

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА 
ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 1,0%

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 13.05.2021. годи-
не да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор имао је у виду пре свега да се ефекти прет-
ходно донетих монетарних и фискалних мера могу очекивати и у наредном периоду 
и да ће по том основу услови финансирања привреде и грађана остати повољни, као 
и да ће расти њихов расположив доходак. Томе ће допринети и усвојени трећи пакет 
мера помоћи привреди и грађанима од око 4,3% бруто домаћег производа ове године.

Извршни одбор је истакао да су резул-
тати домаће привреде и почетком ове годи-
не изнад очекивања. Србија је преткризни 
ниво економске активности достигла пре 
многих светских економија – већ у првом 
тромесечју ове године, док су иницијалне 
процене биле да ће се то догодити у другом 
тромесечју ове године. Према процени Ре-
публичког завода за статистику, у првом 
тромесечју остварен је раст бруто домаћег 
производа од 1,2% међугодишње. Највећи 
позитиван допринос том расту, према оце-
ни Народне банке Србије, дао је нето извоз. 
Као и претходних година, извоз је остао ге-
ографски и производно распрострањен 
као резултат снажног прилива страних ди-
ректних инвестиција у Србију, претежно у 
разменљиве секторе. Захваљујући очува-
ном инвестиционом и потрошачком по-
верењу и реализацији инфраструктурних 
пројеката, опоравак бележе и инвестиције 
у фиксне фондове и потрошња. Додатни 
импулс расту очекује се од трећег фискал-
ног пакета помоћи привреди и грађанима 
и виших планираних капиталних расхо-
да државе. Очекујемо да успешан наста-
вак спровођења процеса вакцинације, као 
и опоравак у услужним делатностима, које 
су још увек погођене пандемијом, обезбеди 
да раст бруто домаћег производа буде 6%, 
што је изнад наших претходних пројекција 
захваљујући расту бруто домаћег произво-
да у првом тромесечју.

Међугодишња инфлација је била на ни-
ском нивоу у првом тромесечју (1,4% у про-
секу). Тада је изостао сезонски уобичајен 
раст цена поврћа, који је ипак надокнађен 
у априлу, што је утицало на раст међуго-
дишње инфлације на 2,8%. Извршни одбор 

очекује нешто вишу стопу инфлације и у 
мају, при чему ће њен раст бити привремен 
и последица пре свега ниске базе из прет-
ходне године, првенствено код нафтних де-
ривата, што је случај и у већини других зе-
маља због прошлогодишњег колапса свет-
ске цене нафте услед пандемије. У исто вре-
ме, ниска базна инфлација од 1,8% указује 
на одсуство знатнијих инфлаторних при-
тисака са стране тражње, а њено стабилно 
кретање око тренутног нивоа Извршни од-
бор очекује и у наредном периоду. Важан 
фактор ниске и стабилне инфлације била je 
и остала обезбеђена релативна стабилност 
девизног курса, као и усидреност инфла-
ционих очекивања финансијског сектора и 
привреде, која потврђују кредибилитет мо-
нетарне политике.

Доносећи одлуку о задржавању рефе-
рентне каматне стопе на непромењеном 
нивоу, Извршни одбор је имао у виду да 
кретања у међународном окружењу још 
увек у највећој мери зависе од тока панде-
мије. Иако је глобални раст услед погор-
шања епидемиолошке ситуације успорен 
у првом тромесечју текуће године, он је 
виши него што се претходно очекивало. То 
је у највећој мери резултат све бољег при-
лагођавања пословања предузећа и пот-
рошње становништва условима примене 
здравствених мера и ограничене мобилно-
сти, као и додатних фискалних мера поје-
диних земаља, пре свега Сједињених Аме-
ричких Држава. Бржи опоравак економске 
активности од очекиваног и убрзање ин-
флације за сада не доводе до ублажавања 
стимулативних мера већине централних 
банака у свету, јер се фактори који су иза-
звали више стопе инфлације почетком ове 

године оцењују као привремени. Бољи из-
гледи за раст светске привреде у извесној 
мери су ублажили неизвесност на међуна-
родном финансијском тржишту, а недав-
но повећање дугорочних каматних стопа у 
Сједињеним Америчким Државама за сада 
се није знатније одразило на финансијске 
услове за земље у успону, који су и даље 
повољни. Извршни одбор наглашава важ-
ност опрезног приступа у вођењу монетар-
не политике, пре свега због неизвесности 
на светском робном тржишту – узлазног 
тренда цена нафте, примарних пољоприв-
редних производа и хране, који траје већ 
извесно време.

Извршни одбор истиче да ће приори-
тет монетарне политике и даље бити обез-
беђење ценовне и финансијске стабилно-
сти, уз подршку што бржем расту наше 
привреде и запослености, даљем расту из-
возног сектора, као и повољном инвести-
ционом амбијенту.

Према важећим прописима, висина ре- 
ферентне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,
2) камату за неблаговремено плаћене 

јавне приходе, и
3) есконтну стопу Народне банке Србије.
У наредном тексту дати су подаци за 

наведене каматне стопе на бази референт-
не каматне стопе у току 2021. године.
1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној ка-
мати (»Сл. гласник РС«, број 119/2012), на 
износ дуга који гласи у динарима стопа за-
тезне камате утврђује се на годишњем ни-
воу, у висини референтне каматне стопе 
Народне банке Србије увећане за осам 
процентних поена (члан 3. Закона). На ос-
нову ове одредбе и референтне каматне 
стопе од 1,00%, затезна камата је утврђена 
у висини од  9,00% (1,00 + 8,0). Кретање за-
тезне камате у 2021. години дато је у наред-
ној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2021. години (за дуг у динарима)

Период примене Затезна камата
• на дуг који гласи на динаре •

од 01.01.2021. и даље 9,00%

2. Камата за неблаговремено 
плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о порес-
ком поступку и пореској администрацији 
(»Сл. гласник РС«, бр. 80/2002 … 144/2020), 
камата за неблаговремено плаћене јавне 
приходе израчунава се тако што се рефе-
рентна каматна стопа Народне банке Ср-
бије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне сто-
пе Народне банке Србије (»Сл. гласник 
РС«, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), ес-
контна стопа Народне банке Србије ут-
врђује се у висини од 100% референтне 
каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и референтне 
каматне стопе од 1,00%, кретање помену-
тих каматних стопа у 2021. години дато је у 
наредној табели:

3. Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе  
и есконтне стопе у 2021. години

Примењује 
се за период

Референтна 
каматна стопа
– на годишњем 

нивоу

Камата за 
неблаговремено плаћене 

јавне приходе
(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу

Есконтна стопа 
НБС  

(100% референтне 
каматне стопе)

– на годишњем нивоу
од 01.01.2021. 

и даље 1,00% 11,00% 1,00%

Наредна седница Извршног одбора НБС  
на којој ће се одлучивати о референтној ка-

матној стопи биће одржана 10. јуна 2021. 
године.


