
 

 

 

Postovani  ,  

obavestavamo Vas da je od 1. januara 2014 g.  stupilo na snagu novo \korisnicko uputstvo/ za 
podnosenje poreskih prijava obrasca ‘PPP PD ‘/ za  clanove omladinske zadruge. 

S tim u vezi  zelimo da vas obavestimo  da  je  zbog podnosenja  novog obrasca poreske 
prijave PPP PD   i  izvestaja   koji omladinska  zadruga mora da prosledi PORESKOJ UPRAVI  , 
za sve pojedinacne  zarade zadrugara, morate imati u vidu   sledece; 

- potrebno je da RADI  POPUNJAVANJA  PORESKOG OBRASCA posebno voditi 
evidenciju o broju ostvarenih radnih sati  i radnih dana provedenih na poslu  za 
svakog radnika pojedinacno, sa posebnom naznakom ako neko radi sa skracenim radnim 
vremenom (4h, 6h, 8h) 

- dnevna zarada zadrugara, ne moze da se ugovori ispod dnevne minimalne osnovice za 
uplatu doprinosa,  jer  ukoliko bi se  ugovorila  manja zarada od propisane min.osnovice , 
uvek se moraju preracunati i uplatiti  porezi i doprinosi na  propisanu mesecnu ili 
proporcionalnu  dnevnu minimalnu osnovicu zarade , koja  trenutno iznosi 22.282,00 din 
... mesecno 

-  odnosno  kada se brutira   sa svim obustavama na zaradu  i pdv, koji se uplacuje zadruzi 
za ostvaren pun fond radnih casova to iznosi;  

         25.758,00 din.  bruto min. mesecno za studente   do 26 god ,  ili 
-                   28.088,69 din.  bruto  min. mesecno   za osiguranike  sa radnim stazom. 

(preracunata proporcionalna dnevna osnovica  se dobija  kada se  mesecna osnovica 
podeli sa brojem dana u mesecu;   
 primer   25.758 / 21 dana = 1226,57 din min.dnevni bruto obracun za  studenta  

            ili  28088,69 /21 dana=   1337.56 din  min.dnevni bruto obracun za 
       nezaposlene/ osiguranike 

*izvedene kalkulacije vaze za trenutnu minimal.osnovicu za doprinose od 22.282 din/mesecno. 

     Ukoliko  se ovo pravilo  ne bude postovalo  mozemo obostrano trpeti sankcije , od strane 
poreske uprave  zbog rigorozne kontrole   i preciznog obrasca  PPP PD. 

To bi znacilo da se  u praksi za 1 radni dan zadrugara, ne moze ugovarati zarada niza od 
propisane minimalne dnevne osnovice za doprinose, bez obzira  ako neko radi krace od 8 sati u 
jednom radnom danu. 
 
Takodje  za nezaposlene -osiguranike kojima se uplacuje radni staz  , mora se  dnevno upisati  
1(jedan) dan radnog staza , bez obzira na to koliko je radnik casova radio, sto je jos jedan razlog 
zbog koga se mora voditi racuna o proporcionalnoj minimal. dnevnoj osnovici za dopirnose. 
 



  Takodje  ‘docnja’ u placanju  preko 30 dana ,od isteka meseca  za koji se isplacuje zarada , 
povlaci  sankciju izdavanja sluzbenog naloga od strane poreske uprave  za uplatu   poreza  i 
doprinosa  na  minimalnu mesecnu zaradu  ili proporcionalnu  mesecnu zaradu  ako  radnik  radi 
sa nepunim  radnim vremenom..pa se i na to mora voditi racuna .  

 

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (po periodima) 
dajemo u nastavku:  vazi do 31,01.2014 g. 

Period primene 
Iznosi NAJNIŽE mesečne 
osnovice doprinosa 

"Sl. glasnik RS", br. 

1 2 3 

od 1.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 (35% od 60.599) 95/2013 

od 1.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 (35% od 63.664) 8/2014 

 

u nastavku  vam  prosledjujemo  korisnicko uputstvo  ,  iz kojeg se  primerom objasnjava  obracun poreza 
i doprinosa  na ugovorenu zaradu ispod minimalne mesecne osnovice. 

U Beogradu    03.02.2014                            Breda Milic ,  direktor  

 

 

 

 

 

40. Уговорена накнада за привремене и повремене послове за лица која нису на 
школовању или су старија од 26 година  /  nezaposleni -osiguranici/ 
151 00 0 Уговорена накнада и друга примања која се остварују 
64 
обављањем привремених и повремених послова на основу 
уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге, 
осим са лицем до 26 година на школовању у установама 
средњег, вишег или високог образовања 
Основица за порез је накнада која у себи садржи припадајуће порез и 
доприносе (у даљем тексту: накнада). Накнада се не умањује за неопорезиви износ из 
члана 15а. став 2. Закона. Пореска стопа је 10%. 
 



Основица доприноса је једнака основици за порез, али не може бити нижа од 
најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса, на коју се обрачунавају и 
плаћају допринос за ПИО по стопи од 13%, допринос за ЗДР по стопи од 6,15% и 
допринос за НЗС по стопи од 0,75% из накнаде, и допринос за ПИО по стопи од 11%, 
допринос за ЗДР по стопи од 6,15% и допринос за НЗС по стопи од 0,75% на накнаду, 
односно по истим стопама као за ОВП 101. 

ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода    / studenti i ucenici/ 
604 00 0 Приходи по основу уговора о обављању привремених и 
повремених послова закључених преко омладинске или 
студентске задруге са лицем до навршених 26 година живота / 
ако је на школовању у установама средњег, вишег или високог 
образовања 
За ОВП 604 пореска основица је бруто накнада умањена за нормиране 
трошкове од 20%. Порез се плаћа по стопи од 20%, а обрачунати порез се умањује за 
40%. 
Основица доприноса је уговорена бруто накнада ако је виша од најниже 
месечне основице доприноса, а ако је уговорена бруто накнада нижа од најниже 
месечне основице доприноса основица доприноса је најнижа месечна основица 
доприноса. Допринос за ПИО се обрачунава по стопи од 4 %,  
а допринос за ЗДР по стопи од 2%. 
Пример: 
Бруто накнада за привремене и повремене послове студента Економског 
факултета у Београду који има 22 године и одговарајући обрачун дати су у доњој 
табели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ovo je primer zarade  ispod  min osnovice) 

min osnovica  se primenjuje  U SLUCAJU KAD JE 
ZARADA  MANJA OD MIN.OSNOVICE 

min osnovica  se primenjuje  
 U SLUCAJU KAD JE ZARADA  
MANJA OD MIN.OSNOVICE 


