ЗАКОН
О ДОПРИНОСИМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(Објављен у "Сл. листу Црне Горе", бр. 13 од 18. децембра 2007, 79/08, 86/09, 78/10, 40/11, 14/12)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим законом утврђују се доприноси за обавезно социјално осигурање, обвезници,
основице и стопе доприноса, обвезник обрачунавања и плаћања, рокови за уплату и друга
питања која се односе на плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање.
Члан 2
Доприноси за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси), у смислу
овог закона су:
1) допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање;
2) допринос за обавезно здравствено осигурање;
3) допринос за осигурање од незапослености.
Члан 3
(1) Доприноси из члана 2 тачка 1 овог закона су приход Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање.
(2) Доприноси из члана 2 тачка 2 овог закона су приход Фонда за здравствено
осигурање.
(3) Доприноси из члана 2 тачка 3 овог закона су приход Завода за запошљавање.
Члан 3а
(1) Основица за обрачун и плаћање доприноса је бруто зарада запосленог, која обухвата
зараду за обављени рад и вријеме проведено на раду, увећану зараду, накнаду зараде и
друга лична примања утврђена законом, колективним уговором и уговором о раду, на која
се плаћа порез на доходак физичких лица.
(2) Бруто зарада запосленог из става 1 овог члана обухвата и накнаде које су директно
повезане са радом и радним учинком (накнада за рад у радним тијелима, групама,
тимовима и сл.), на које се плаћа порез на доходак физичких лица.
Члан 4
Изрази који се користе у овом закону имају следеће значење:
1) обвезник доприноса је осигураник, послодавац или исплатилац прихода, на чији
терет се плаћа допринос;
2) обвезник обрачунавања, односно плаћања доприноса је осигураник, послодавац,
односно други исплатилац прихода који је дужан да обрачуна, односно плати допринос у
своје име и у своју корист или у своје име, а у корист осигураника;
3) осигураник је физичко лице које је осигурано у складу са законом;
4) запослени је физичко лице које ради код послодавца и има права и обавезе из радног

односа на основу уговора о раду, односно рјешења;
5) упућено лице је запослени који за послодавца са сједиштем у Црној Гори обавља
послове у другој држави или је на раду у дипломатском или конзуларном представништву
или у међународној организацији у иностранству;
6) држављанин Црне Горе запослен у иностранству је запослени у иностранству код
иностраног послодавца ако за то вријеме није обавезно осигуран код страног носиоца
осигурања или ако права из обавезног социјалног осигурања, по прописима те државе, не
може остварити или користити ван њене територије, а непосредно прије одласка у
иностранство је био осигуран у Црној Гори, односно ако је прије одласка у иностранство
имао пребивалиште у Црној Гори;
7) инострани пензионер је лице које прима пензију или инвалиднину искључиво од
иностраног носиоца осигурања, а има пребивалиште у Црној Гори;
8) лице које обавља привремене и повремене послове је лице које обавља послове по
основу посебних уговора закључених у складу са законом којим се уређују радни односи и
по том основу остварује уговорену накнаду;
9) послодавац је правно и физичко лице које се бави привредном дјелатношћу,
установа, држани орган, орган локалне самоуправе, односно локалне управе, Војска Црне
Горе, банка, организација за осигурање, удружење, агенција, задруга и друго правно и
физичко лице код којег запослени заснива радни однос на основу уговора о раду, односно
рјешења;
10) исплатилац прихода је послодавац, односно правно или физичко лице које је дужно
да у име и у корист осигураника или у своје име, а у корист осигураника обрачуна и
уплати допринос;
11) самостална дјелатност је привредна дјелатност коју обавља предузетник,
професионална или друга дјелатност коју обавља физичко лице као основно занимање,
свештеник, вјерски службеник и пољопривредник;
12) повремена самостална дјелатност је дјелатност коју обавља физичко лице
повремено, ради остваривања прихода;
13) предузетник је физичко лице које обавља привредну дјелатност у циљу стицања
добити у складу са законом;
14) лице које остварује уговорену накнаду је физичко лице које обавља послове на
основу уговора (уговор о дјелу, ауторски уговор и др.);
15) уговорена накнада је накнада у којој су садржани порез и доприноси које плаћа
лице које остварује ту накнаду;
16) новчана накнада је накнада која се остварује за вријеме незапослености, у складу са
законом којим се уређује запошљавање;
17) накнада зараде је накнада коју остварује запослени као право по основу привремене
спријечености за рад;
18) пољопривредник је лице које обавља пољопривредну дјелатност као једино или
главно занимање, а по том основу није обвезник пореза на доходак физичких лица;
19) допринос из основице је износ доприноса који обрачунава, обуставља и плаћа
послодавац, односно други исплатилац прихода у име и у корист осигураника;
20) допринос на основицу је износ доприноса који обрачунава и плаћа послодавац,
односно други исплатилац прихода у своје име, а у корист осигураника или осигураник
који сам за себе плаћа допринос;
21) најнижа мјесечна основица доприноса је основна зарада на коју се обрачунавају и

плаћају доприноси за један календарски мјесец осигурања, прописана општим
колективним уговором за одговарајућу категорију стручности, исказана у бруто износу;
22) највиша годишња основица доприноса за пензијско и инвалидско осигурање је
највиши износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање за календарску годину осигурања;
23) просјечна мјесечна зарада у Црној Гори је просјечан износ мјесечне бруто зараде
остварене у претходној години по запосленом у Црној Гори, а према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике;
24) најнижа цијена рада у Црној Гори је износ мјесечне цијене рада утврђене на начин
прописан Општим колективним уговором.
II. ОБВЕЗНИЦИ ДОПРИНОСА
1. Обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Члан 5
(1) Обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање су:
1) лица запослена код послодавца;
2) лица која обављају привремене и повремене послове;
3) изабрана или именована лица, ако за обављање функције остварују зараду;
4) чланови одбора директора у привредном друштву и другом правном лицу и чланови
управних одбора у јавним предузећима и установама који за свој рад примају накнаду;
5) упућена лица, ако нијесу обавезно осигурана по прописима те земље или ако
међународним уговором није друкчије одређено;
6) држављани Црне Горе који су на територији Црне Горе запослени код страних или
међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних
представништава или код страних правних или физичких лица, ако међународним
уговором није друкчије одређено;
7) држављани Црне Горе запослени у иностранству;
8) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код страних правних и физичких лица, ако међународним уговором није
друкчије одређено, односно ако нијесу осигурана по прописима друге државе;
9) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код међународних организација и установа и страних дипломатских и
конзуларних преставништава, ако је такво осигурање предвиђено међународним
уговором;
10) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код домаћих правних, односно физичких лица, на основу посебних уговора и
споразума о међународно-техничкој сарадњи, ако међународним уговором није друкчије
одређено, односно ако нијесу осигурана по прописима друге државе;
11) лица која остварују новчану накнаду у складу са законом који уређује
запошљавање;
12) предузетници и лица која обављају професионалну или другу дјелатност као
основно занимање;
13) лица која остварују уговорену накнаду, ако нијесу обвезници доприноса по другом
основу;
14) свештеници, вјерски службеници, монаси и монахиње;

15) пољопривредници.
(2) Обвезник доприноса за пензијско и инвалидско осигурање :
1) за лица из става 1 тач. 1 до 3 и тач. 5, 6, 8, 9 и 10 овог члана је и послодавац, односно
други исплатилац прихода;
2) за лица из става 1 тачка 11 овог члана је Завод за запошљавање;
3) за лица из става 1 тачка 14 овог члана су вјерске заједнице.
2. Обвезници доприноса за здравствено осигурање
Члан 6
(1) Обвезници доприноса за здравствено осигурање су:
1) лица запослена код послодавца;
2) лица која обављају привремене и повремене послове;
3) изабрана или именована лица, ако за обављање функције остварују зараду;
4) чланови одбора директора у привредном друштву и другом правном лицу и чланови
управних одбора у јавним предузећима и установама који за свој рад примају накнаду, ако
нијесу обвезници по другом основу;
5) држављани Црне Горе који су на територији Црне Горе запослени код страних или
међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних
представништава или код страних правних или физичких лица, ако међународним
уговором није друкчије одређено;
6) упућена лица, ако нијесу обавезно осигурана по прописима те земље или ако
међународним уговором није друкчије одређено;
7) држављани Црне Горе запослени у иностранству у домаћинствима држављана Црне
Горе из става 1 тачка 6 овог члана;
8) држављани Црне Горе запослени у иностранству;
9) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код домаћих правних, односно физичких лица, на основу посебних уговора и
споразума о међународно-техничкој сарадњи, ако међународним уговором није друкчије
одређено, односно ако нијесу осигурана по прописима друге државе;
10) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код страних правних и физичких лица, ако међународним уговором није
друкчије одређено, односно ако нијесу осигурана по прописима друге државе;
11) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код међународних организација и установа и страних дипломатских и
конзуларних представништава, ако је такво осигурање предвиђено међународним
уговором;
12) предузетници и лица која обављају професионалну или другу дјелатност као
основно занимање;
13) лица која остварују уговорену накнаду, ако нијесу обвезници по другом основу;
14) лица која остварују новчану накнаду у складу са законом који уређује
запошљавање;
15) незапослена лица која су на евиденцији незапослених лица, а не примају накнаду по
том основу;
16) корисници пензија по прописима о пензијском и инвалидском осигурању;
17) борци, војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, чланови њихових породица и

корисници права на новчану накнаду материјалног обезбјеђења бораца;
18) корисници социјално-заштитних права, у складу са посебним прописима;
19) инострани пензионери, ако међународним уговором није друкчије одређено;
20) пољопривредници и лица која су власници пољопривредног земљишта;
21) свештеници, вјерски службеници, монаси и монахиње;
22) лица која су на издржавању казне затвора, као и лица којима је изречена мјера
обавезног чувања и обавезног лијечења алкохоличара и наркомана;
23) лица која су носиоци личног осигурања, у складу са законом којим се уређује
здравствено осигурање.
(2) Обвезник доприноса за здравствено осигурање:
1) за лица из става 1 тач. 1 до 7, тач. 9, 10 и 11 овог члана је и послодавац, односно
други исплатилац прихода;
2) за лица из става 1 тачка 14 овог члана је Завод за запошљавање;
3) за лица из става 1 тач. 15, 17, 18 и 22 овог члана је надлежни орган управе;
4) за лица из става 1 тачка 16 овог члана је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање;
5) за лица из става 1 тачка 21 овог члана су вјерске заједнице.
3. Обвезници доприноса за осигурање од незапослености
Члан 7
(1) Обвезници доприноса за осигурање за случај незапослености су:
1) лица запослена код послодавца;
2) лица која обављају привремене и повремене послове;
3) изабрана или именована лица, ако за обављање функције остварују зараду;
4) држављани Црне Горе који су на територији Црне Горе запослени код страних или
међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних
представништава или код страних правних или физичких лица, ако међународним
уговором није друкчије одређено;
5) упућена лица, ако нијесу обавезно осигурана по прописима те државе или ако
међународним уговором није друкчије одређено;
6) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код страних правних и физичких лица, ако међународним уговором није
друкчије одређено, односно ако нијесу осигурана по прописима друге државе;
7) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код међународних организација и установа и страних дипломатских и
конзуларних преставништава, ако је такво осигурање предвиђено међународним
уговором;
8) страни држављани и лица без држављанства која су на територији Црне Горе
запослена код домаћих правних, односно физичких лица, на основу посебних уговора и
споразума о међународно-техничкој сарадњи, ако међународним уговором није друкчије
одређено, односно ако нијесу осигурана по прописима друге државе;
9) предузетници и лица која обављају професионалну или другу дјелатност као основно
занимање.
(2) Обвезник доприноса за осигурање од незапослености за лица из става 1 тач. 1 до 8
овог члана је и послодавац, односно други исплатилац прихода.

4. Обвезници додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Члан 8
(1) Послодавац је обвезник додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
за стаж осигурања који се запосленом рачуна са увећаним трајањем, у складу са законом
којим се уређује обавезно пензијско и инвалидско осигурање.
(2) Предузетник је обвезник додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, а који као осигураник остварује у
складу са законом који уређује обавезно пензијско и инвалидско осигурање.
III. ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА
1. Основице доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Члан 9
Основицу за обрачунавање и плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање:
1) за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 1 до 3 и тач. 8 до 10 овог закона чини бруто зарада
запосленог из члана 3а овог закона, при чему основица не може бити нижа од најниже
мјесечне основице доприноса;
2) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 4 овог закона чини накнада за рад у одбору
директора, односно управном одбору;
3) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 5 овог закона чини зарада коју би, у складу са
законом и колективним уговором, та лица остварила у Црној Гори на истим или сличним
пословима, при чему основица не може бити нижа од најниже мјесечне основице
доприноса;
4) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 6 овог закона чини исплаћена зарада која не
може бити нижа од најниже мјесечне основице доприноса;
5) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 7 овог закона утврђује општим актом
министарство надлежно за послове пензијског и инвалидског осигурања, при чему
основица не може бити нижа од најниже мјесечне основице доприноса;
6) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 11 чини новчана накнада коју примају та лица
према законима који уређују рад и запошљавање;
7) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 12 овог закона, чини опорезиви доходак од
самосталне дјелатности по стварном дохотку, у складу са законом којим се уређује порез
на доходак физичких лица, при чему основица не може бити нижа од просјечне мјесечне
зараде у Црној Гори, а за обвезнике од самосталне дјелатности који плаћају порез у
годишњем паушалном износу основицу чини опорезиви доходак утврдјен у складу са
законом и другим прописима којима се уредјује опорезивање дохотка физичких лица;
8) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 13 овога закона чини опорезиви доходак од
самосталне дјелатности, у складу са законом којим се уређује порез на доходак физичких
лица;
9) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 14 овог закона основице осигурања утврђује
министарство надлежно за послове пензијског и инвалидског осигурања, полазећи од
дужности на којој је обвезник распоређен, његове школске спреме и година радног стажа,
при чему основица не може бити нижа од најниже мјесечне основице доприноса;
10) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 15 овог закона чини 20% просјечне мјесечне
зараде у Црној Гори, с тим што се обвезник може опредијелити да плаћа допринос на

основицу изнад прописане, а на начин прописан законом којим се уређује обавезно
пензијско и инвалидско осигурање.
2. Основице доприноса за здравствено осигурање
Члан 10
Основицу за обрачунавање и плаћање доприноса за обавезно здравствено осигурање:
1) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 1 до 3 и тач. 9 до 11 овог закона, чини бруто
зарада запосленог из члана 3а овог закона, при чему основица не може бити нижа од
најниже мјесечне основице доприноса;
2) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 4 овог закона чини накнада за рад у одбору
директора, односно управном одбору;
3) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 5 овог закона чини исплаћена зарада која не
може бити нижа од најниже мјесечне основице доприноса;
4) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 6 овог закона чини зарада коју би, у складу са
законом и колективним уговором, та лица остварила у Црној Гори на истим или сличним
пословима, при чему основица не може бити нижа од најниже мјесечне основице
доприноса;
5) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 7, 20 и 21 овог закона чини 20% просјечне
мјесечне зараде у Црној Гори;
6) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 8 овог закона чини износ исплаћене накнаде која
не може бити нижа од најниже мјесечне основице доприноса;
7) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 12 овог закона, чини опорезиви доходак од
самосталне дјелатности по стварном дохотку, у складу са законом којим се уређује порез
на доходак физичких лица, при чему основица не може бити нижа од просјечне мјесечне
зараде у Црној Гори, а за обвезнике од самосталне дјелатности који плаћају порез у
годишњем паушалном износу основицу чини опорезиви доходак утврдјен у складу са
законом и другим прописима којима се уредјује опорезивање дохотка физичких лица;
8) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 13 овог закона чини опорезиви доходак у складу
са законом којим се уређује порез на доходак;
9) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 14 овог закона чини новчана накнада остварена
у складу са законима којим се уређују рад и запошљавање;
10) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 15 и 22 овог закона чини износ најниже цијене
рада у Црној Гори у мјесецу за који се допринос плаћа;
11) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 16 и 19 овог закона чини износ пензије;
12) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 17 и 18 овог закона чини износ плаћене накнаде,
с тим што иста не може бити нижа од најниже цијене рада у Црној Гори;
13) за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 23 овог закона чини износ просјечне мјесечне
изараде у Црној Гори.
3. Основице доприноса за осигурање од незапослености
Члан 11
Основицу за обрачунавање и плаћање доприноса за осигурање од незапослености:
1) за обвезнике из члана 7 став 1 тач.1 до 3 и тач. 7 до 9 овог закона, чини бруто зарада
запосленог из члана 3а овог закона, при чему основица не може бити нижа од најниже

мјесечне основице доприноса;
2) за обвезнике из члана 7 став 1 тачка 4 овог закона чини накнада за рад у одбору
директора, односно управном одбору;
3) за обвезнике из члана 7 став 1 тачка 5 овог закона чини исплаћена зарада која не
може бити нижа од најниже мјесечне основице доприноса;
4) за обвезнике из члана 7 став 1 тачка 6 овог закона чини зарада коју би, у складу са
законом и колективним уговором, та лица остварила у Црној Гори на истим или сличним
пословима, при чему основица не може бити нижа од најниже мјесечне основице
доприноса;
5) за обвезнике из члана 7 став 1 тачка 10 овог закона, чини опорезиви доходак од
самосталне дјелатности по стварном дохотку, у складу са законом који уређује порез на
доходак физичких лица, при чему основица не може бити нижа од просјечне мјесечне
зараде у Црној Гори, а за обвезнике од самосталне дјелатности који плаћају порез у
годишњем паушалном износу основицу чини опорезиви доходак утврдјен у складу са
законом и другим прописима којима се уредјује опорезивање дохотка физичких лица.
4. Основице доприноса за вријеме привремене спријечености за рад
Члан 12
Основицу за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за лица која за
вријеме привремене спријечености за рад остварују накнаду зараде у складу са законом
којим се уређује здравствено осигурање, чини та накнада.
Члан 13
Основицу на коју се плаћа допринос за лица која користе право на накнаду зараде по
основу породиљског одсуства, односно за вријеме рада са половином радног времена чини
накнада у складу са законом о социјалној и дјечијој заштити.
5. Највиша годишња основица за плаћање доприноса
Члан 14
(1) Када осигураник остварује приходе по више различитих основа (радни однос и др.),
допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање обрачунава се и плаћа по свим
тим основима, до износа највише годишње основице доприноса, у складу са овим
законом.
(2) Највиша годишња основица плаћања доприноса за 2012. годину износи 50.000,00
Еура.
(3) Основица из става 2 овог члана усклађује се годишње према кретању просјечне
зараде у Црној Гори у претходној календарској години, а према подацима органа управе
надлежног за послове статистике.
(4) Акт о усклађивању највише годишње основице из става 2 овог члана доноси
министарство надлежно за послове финансија.
(5) Ближи начин и поступак обуставе плаћања, односно повраћаја доприноса по основу
остварења највише годишње основице прописује министарство надлежно за послове
финансија.

IV. СТОПЕ ДОПРИНОСА
1. Стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Члан 15
Стопе доприноса по којима се плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање на
прописану основицу износе:
1) за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 и чл. 12 и 13 овог закона на
терет послодавца 5,5% и на терет осигураника 15,0%;
2) за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 4, 7, 12, 13 и 15 овог закона на терет осигураника
20,5%;
3) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 11 овог закона на терет исплатиоца накнаде
20,5%;
4) за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 14 овог закона, на терет вјерске заједнице 20,5%.
2. Стопа додатног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Члан 16
Додатни доприноси за стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем који плаћа
послодавац, односно предузетник износи:
1) 6% за обвезнике распоређене на радна мјеста на којима се 12 мјесеци ефективног
рада рачуна као 14 мјесеци стажа осигурања;
2) 9% за обвезнике распоређене на радна мјеста на којима се 12 мјесеци ефективног
рада рачуна као 15 мјесеци стажа осигурања;
3) 12% за обвезнике распоређене на радна мјеста на којима се 12 мјесеци ефективног
рада рачуна као 16 мјесеци стажа осигурања;
4) 18% за обвезнике распоређене на радна мјеста на којима се 12 мјесеци ефективног
рада рачуна као 18 мјесеци стажа осигурања;
5) 28% за обвезнике распоређене на радна мјеста на којима се 12 мјесеци ефективног
рада рачуна као 24 мјесеца стажа осигурања.
3. Стопе доприноса за здравствено осигурање
Члан 17
(1) Стопе доприноса по којима се плаћа допринос за здравствено осигурање на
прописану основицу износе:
1) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 1 до 7, тач. 9, 10, 11 и чл. 12 и 13 овог закона на
терет послодавца 3,8% и на терет осигураника 8,5%;
2) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 8, 12 и 13 овог закона на терет осигураника 12,3%;
3) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 14, 15, 17,18 и 22 овог закона 3,8%;
4) за обвезнике из члана 6 став 1 тачке 16 овог закона 1,0%;
5) за обвезнике из члана 6 став 1 тачке 19 овог закона 12,3%;
6) за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 20, 21 и 23 овог закона 12,3%.
(2) За запослене који се налазе на неплаћеном одсуству дужем од 30 дана послодавац
плаћа допринос по стопи од 12,3%.
4. Стопе доприноса за осигурање од незапослености

Члан 18
Стопе доприноса по којима се плаћа допринос за осигурање од незапослености на
прописану основицу износе:
1) за обвезнике из члана 7 став 1 тач. 1 до 8 и чл. 12 и 13 овог закона на терет
послодавца 0,5% и на терет осигураника 0,5%;
2) за обвезнике из члана 7 став 1 тачка 9 овог закона на терет осигураника 1%.
IVa ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА НА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Члан 18а
(1) Доприноси се не плаћају на лична примања физичких лица до износа одређеног
законом којим се уређује порез на доходак физичких лица.
(2) Изузетно од става 1 овог члана, доприноси се не плаћају на примања по основу
отпремнина, солидарних и социјалних помоћи, накнада за одвојени живот и јубиларних
награда.
(3) Доприноси се не плаћају на лична примања остварена у облику робе, поклона и код
чињења или пружања погодности запосленом, осим ако се та лична примања дају као
компензација за неисплаћену зараду.
(4) За запослене у дипломатскоконзуларним представништвима и мисијама Црне Горе
у иностранству не плаћају се доприноси на посебан додатак на основну зараду, посебне
накнаде трошкова (за здравствено осигурање, породиљско одсуство, за становање, дио за
школовање дјеце, за случај смрти у иностранству) и друга примања (отправничко,
жеранско и функционално примање и примање за издржавање чланова породице), у
складу са прописима који уредјују права и обавезе запослених у дипломатскоконзуларним
представништвима и мисијама Црне Горе у иностранству.
V. МИРОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
Члан 19
Запосленом коме је одобрено мировање радног односа у складу са законом који уређује
радне односе за то вријеме мирује и обавеза плаћања доприноса, ако овим законом није
друкчије одређено.
Члан 20
(1) Предузетнику и физичком лицу које обавља професионалну или другу дјелатност
као основно занимање које привремено одјави обављање дјелатности у складу са законом
којим се уређује та дјелатност за тај период мирује обавеза плаћања доприноса, осим ако
то лице поднесе захтјев за плаћање доприноса у том периоду.
(2) Захтјев из става 1 овог члана подноси се у року од пет радних дана од дана
привремене одјаве обављања дјелатности.

VI. ОБРАЧУН И РОКОВИ ЗА УПЛАТУ ДОПРИНОСА
Члан 21
(1) Допринос за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 1, 2, 3, 5, 6 , 8, 9 и 10, члана 6 став 1
тач. 1 до 7 и тач. 9, 10 и 11, члана 7 став 1 тач. 1 до 8 и чл. 12, 13 и 16 овог закона
обрачунава и уплаћује послодавац, односно исплатилац прихода, приликом исплате
зараде, односно накнаде зараде на терет осигураника и послодавца.
(2) Допринос за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 7 и члана 6 став 1 тач. 8, 19 и 23 овог
закона уплаћује сам осигураник до 15-ог у мјесецу, по истеку сваког календарског
тромјесечја.
(3) Допринос за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 11 и члана 6 став 1 тачка 14 овог
закона обрачунава и уплаћује Завод за запошљавање приликом исплате накнаде.
(4) Допринос за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 12, члана 6 став 1 тачка 12, члана 7
став 1 тачка 10 и члана 16 овог закона обрачунава и уплаћује осигураник, на начин како се
обрачунава и уплаћује порез у складу са законом којим се уређује порез на доходак
физичких лица.
(5) Допринос за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 4 и 13 и члана 6 став 1 тачка 13 овог
закона обрачунава и уплаћује исплатилац уговорене накнаде приликом њене исплате.
(6) Допринос за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 14 и члана 6 став 1 тачка 21 овог
закона обрачунава и уплаћује вјерска заједница до 15-ог у мјесецу по истеку сваког
тромјесечја.
(7) Допринос за обвезнике из члана 6 став 1 тачка 16 овог закона уплаћује Фонд
пензијског и инвалидског осигурања приликом исплате пензија.
(8) Допринос за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 17 и 18 овог закона уплаћује
министарство надлежно за послове борачко-инвалидске и социјалне заштите приликом
исплате одговарајућих накнада.
(9) Допринос за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 15 и 22 овог закона уплаћује надлежни
орган управе до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.
(10) Ако доприносе за запослене у дипломатском или конзуларном представништву
стране државе, у међународној организацији, канцеларији или организацији која на
територији Црне Горе ужива дипломатски имунитет, не обрачуна и не уплати исплатилац
личних примања, доприносе из и на лична примања је дужан да обрачуна и уплати сам
запослени, у року од пет дана од дана пријема тих примања.
(11) Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање за
обвезнике пољопривреднике утврђују се рјешењем надлежног пореског органа, а уплаћују
се квартално до 15-ог у мјесецу, по истеку сваког квартала.
(12) Доприносе за здравствено осигурање за обвезнике власнике пољопривредног
земљишта уплаћује сам осигураник, квартално до 15-ог у мјесецу, по истеку сваког
квартала.
(13) Ближи начин и поступак обрачунавања и плаћања доприноса из става 1 овог члана
прописује министарство надлежно за послове финансија, а доприноса из става 12 овог
члана,министарство надлежно за послове пољопривреде.
VII. ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА
Члан 22

(1) Обвезник доприноса који је сам платио доприносе, односно коме су у његово име и
у његову корист плаћени доприноси из основице која прелази износ највише годишње
основице за календарску годину има право на повраћај више плаћених доприноса.
(2) Послодавац, односно исплатилац прихода који је у своје име, а у корист
осигураника платио доприносе на основицу која прелази износ највише годишње
основице за календарску годину има право на повраћај више плаћених доприноса.
(3) Захтјев за повраћај више плаћених доприноса обвезник доприноса из ст. 1 и 2 овог
члана подноси надлежном пореском органу по истеку године.
(4) О захтјеву из става 3 овог члана надлежни порески орган одлучује рјешењем.
Члан 23
(Брисан)
Члан 24
Ближи поступак и начин повраћаја више плаћеног доприноса прописује министарство
надлежно за финансије.
VIII. КОНТРОЛА ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
Члан 25
У погледу утврђивања, контроле и наплате доприноса, рокова, камате и застаре, осим
застаре доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, као и других питања која нијесу
уређена овим законом, примјењује се закон којим је уређен порески поступак.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26
(1) Новчаном казном од 2.000 еура до 10.000 еура казниће се за прекршај правно лице,
ако као исплатилац прихода на које се плаћају доприноси за обавезно социјално
осигурање, на приходе не обрачуна, нетачно обрачуна, не обустави или не уплати
доприносе приликом сваке исплате прихода (члан 21 ст. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8).
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу,
државном органу, органу државне управе, односно органу локалне саоуправе и локалне
управе новчаном казном од 200 еура до 1.000 еура.
(3) За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 1.000
еура до 5.000 еура.
Члан 27
Новчаном казном од 100 еура до 1.000 еура казниће се за прекршај обвезник доприноса
- физичко лице које не уплати доприносе за обвезно социјално осигурање у прописаном
року (члан 21 ст. 2, 10, 11 и 12).
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28

Изузетно од чл. 15 и 17 овог закона, за 2008. годину стопе доприноса:
1) за пензијско и инвалидско осигурање износе:
- за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 и чл. 12 и 13 овог закона на
терет послодавца 9,0%,
- за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 4, 7, 12, 13, 14 и 15 овог закона на терет
осигураника 21,0%;
- за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 11 овог закона на терет исплатиоца накнаде
21,0%;
2) за здравствено осигурање износе:
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 1 до 7, тач. 9, 10, 11 и чл. 12 и 13 овог закона на
терет послодавца 5,5% и на терет осигураника 6,5%;
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 8, 12 и 13 овог закона на терет осигураника 12,0%;
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 14, 15, 17, 18 и 22 овог закона 6,5%;
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 20, 21 и 23 овог закона 12,0%;
- за запослене који су на неплаћеном одсуству дужем од 30 дана 12,0%.
Члан 29
Изузетно од чл. 15 и 17 овог закона, за 2009. годину стопе доприноса:
1) за пензијско и инвалидско осигурање износе:
- за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 и чл. 12 и 13 овог закона на
терет послодавца 8,5%,
- за обвезнике из члана 5 став 1 тач. 4, 7, 12, 13 и 15 овог закона на терет осигураника
20,5%;
- за обвезнике из члана 5 став 1 тачка 11 овог закона на терет исплатиоца накнаде
20,5%;
2) за здравствено осигурање износе:
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 1 до 7, тач. 9, 10, 11 и чл. 12 и 13 овог закона на
терет послодавца 5,5% и на терет осигураника 5,0%;
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 8, 12 и 13 овог закона на терет осигураника 10,5%;
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 14, 15, 17, 18 и 22 овог закона 5,0%;
- за обвезнике из члана 6 став 1 тач. 20 и 23 овог закона 10,5%;
- за запослене који су на неплаћеном одсуству дужем од 30 дана 10,5%.
Члан 30
Ближе прописе за примјену овог закона донијеће министарство надлежно за финансије
у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 30а
Изузетно за 2009. и 2010. годину на примања запосленог по основу отпремнина не
плаћају се доприноси за обавезно социјално осигурање.
Члан 31
До доношења прописа на основу овлашћења садржаних у овом закону примјењиваће се
прописи донијети на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени
лист РЦГ", бр. 54/03, 39/04 и 79/04), уколико нијесу у супротности са овим законом.

Члан 32
Даном почетка примјене овог закона престају да важе:
1) Одредбе Закона о доприносима за социјално осигурање ("Службени лист РЦГ" бр.
32/93, 3/94, 42/94, 13/96 и 45/98), које се односе на обвезнике, основице и стопе доприноса
за осигурање од незапослености;
2) Чл. 147 до 164, 166 став 1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 188 став 1 тачка 6,
191, 192 и 209 Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени лист РЦГ" бр.
54/03, 39/04 и 79/04);
3) Чл. 64 до 67 и 69 Закона о здравственом осигурању ("Службени лист РЦГ" број
39/04).
Члан 33
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне
Горе", а примјењиваће се од 1. јануара 2008. године.
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