
У Службеном гласнику РС, број 114/17 објављена је Одлука о висини, начину и роковима плаћања 
јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 201  8  . години чијом применом се мења 
досадашњи начин утврђивања, обрачуна и плаћања доприноса комори. Обрачун доприноса комори се више не 
врши кроз обрачун плате запосленима и не зависи од броја запослених или бруто масе зараде. Чланарина ПКС 
за 2018. годину се обрачунава на основу података о пословним приходима из годишњег финансијског извештаја 
за 2016. годину, и фиксног износа у зависности од величине правног лица.

Чланови Коморе су сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на 
територији Републике Србије. (члан 3 одлуке).

Чланови Коморе – правна лица плаћају чланарину која се обрачунава према величини правног лица 
разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину и пословном 
приходу оствареном у 2016. години, а у складу са законом којим се уређује рачуноводство, на следећи начин: 

• прва група – микро правна лица – у месечном износу од 600 рсд + 1/12 износа од 0,004% од пословног 
прихода;

• друга група – мала правна лица – у месечном износу од 3.600,00 рсд + 1/12 износа од 0,004% од 
пословног прихода;

• трећа група -  средња правна лица – у месечном износу од 43.000,00 рсд + 1/12 износа од 0,004% од 
пословног прихода;

• четврта група – велика правна лица – у месечном износу од 160.000,00 рсд + 1/12 износа од 0,004% од 
пословног прихода;

• За све групе је утрврђен и највиши месечни износ од 185.000,00 рсд у случају да на напред наведени 
начин чланарина прелази овај износ.

Правна лица са пословним приходом до 20 милиона динара не плаћају променљиви износ по основу 
пословног прихода већ само фиксни износ.

Новоосновани привредни субјекти не плаћају чланарину годину дана од дана оснивања.

Општа удружења предузетника и задружни савези плаћају чланарину Комори у износу од 1.000,00 РСД 
месечно. 

Предузетници плаћају чланарину само ако су чланови гранских удружења Коморе. Износи је 1.000,00 
рсд месечно.

Остали чланови Коморе (општа удружења предузетника, задружни савези, удружења, друштва, 
организације…) плаћају чланарину у износу од 1.000 динара месечно. Чланство за општа удружења 
предузетника и задружне савезе је обавезно, док за остале (удружења, друштва, организације итд.) чланство 
није обавезно.

Чланови Коморе који су приступили у чланство Коморе, а нису чланови органа и тела Коморе, плаћају 
чланарину Комори у износу од 1.000,00 РСД месечно. 

Предузетници могу бити чланови Коморе преко општих удружења предузетника која су колективни 
чланови Привредне коморе Србије. Значи, предузетници не плаћају чланарину ПКС већ су чланови Коморе 
преко чланства у неком од удружења предузетника које је члан Коморе. Изузетак су предузетници који су 
чланови гранских удружења Коморе, за њих важе исте чланарине као за правна лица.

Чланарина се уплаћује месечно, за претходни месец, уз исплату зараде запосленима, на текући рачун 
Привредне коморе Србије број 205-2238-67 код Комерцијалне банке, са шифром плаћања број 290 и позивом на 
број – ПИБ уплатиоца.

Одлука се примењује од 1. јануара 2018. године, што значи да прво плаћање чланарине за 2018. годину
треба извршити приликом исплате зараде за јануар 2018. године.
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